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Förord

Denna  preliminära  utredningsplan  har  utarbetats  som 
en  del  av  förfarandet  vid  miljökonsekvensbedömning 
(MKB-förfarande) för vägförbindelsen mellan Vasa ham-
nväg och Lillkyrovägen.  I  fortsättningen kommer man  i 
projektet att utarbeta en utredningsplan enligt  landsvä-
gslagen.

För projektet ansvarar Närings-, trafik- och miljöcent-
ralen  (NTM-centralen)  i  Södra  Österbotten,  Ansvar-
sområdet för trafik och infrastruktur. Kontaktmyndigheten 
för  MKB-förfarandet  är  Närings-,  trafik-  och miljöcent-
ralen i Södra Österbotten, Ansvarsområdet för miljö och 
naturresurser. Ramboll Finland Oy har verkat som kon-
sult vid miljökonsekvensbedömningen och upprättandet 
av den preliminära utredningsplanen.

Utarbetandet  av  miljökonsekvensbeskrivningen  och 
den preliminära utredningsplanen är ett projekt som sam-
finansierats av Europeiska unionen.  

Följande personer har deltagit i den projektgrupp som 
styr utarbetandet av miljökonsekvensbeskrivningen och 
den preliminära utredningsplanen:
• Södra Österbottens NTM-central, Trafik och  infra-

struktur
 ▫ Ari Perttu
 ▫ Eeva Kopposela

• Södra Österbottens NTM-central, Miljö  och natur-
resurser
 ◦ Niina Pirttiniemi

• Vasa stad 
 ◦ Harri Nieminen, (borta 10 – 12/2014)
 ◦ Päivi Korkealaakso, (medlem i projektgruppen 
10 – 12/2014)

 ◦ Pertti Hällilä
• Korsholms kommun

 ◦ Mikael Alaviitala
 ◦ Hans Hjerpe

• Österbottens förbund
 ◦ Tero Voldi
 ◦ Ann Holm

• Trafikverke
 ◦ Jukka Peura

• Österbottens svenska Producentförbund 
 ◦ Stefan Thölix, (t.o.m.1/2015) 
 ◦ Jan-Ove Nyman, (fr.o.m.1/2015)

• Ramboll Finland Oy
 ◦ Klas Hytönen
 ◦ Jari Mannila
 ◦ Sari Kirvesniemi
 ◦ Reetta Suni, (t.o.m. 4/2015), 
 ◦ Riina Känkänen, (fr.o.m. 4/2015) 

Klas Hytönen har varit projektchef på Ramboll Finland 
Oy, Jari Mannila MKB-ansvarsperson, Reetta Suni pro-
jektkoordinator  (till  4/2015)  och  Riina  Känkänen  (från 
4/2015) samt Sari Kirvesniemi har varit huvudplanerare 
för vägprojekteringen. Dessutom har  följande personer 
deltagit i arbetet: Elina Kalliala (landskap och kulturmil-
jö), Kaisa Mustajärvi och Tiina Virta (naturkonsekvenser), 
Juha  Kiiski  (fågelbestånd),  Simo  Loukonen  (jordmån 
och  berggrund),  Päivi  Paavilainen  och Thomas  Bana-
fa  (vattendrag,  översvämningsskydd),  Anne  Vehmas 
och Venla Pesonen (sociala konsekvenser och dialog), 
Jukka Räsänen  (trafik),  Jukka Ristikartano  (trafik,  pro-
jektbedömning), Jari Hosiokangas  (buller och utsläpp), 
Marko Mäenpää  (transporter  och  hamnlogistik), Merja 
Autiola  (sulfitjordar), Laura Lehtovuori  (kartor) samt Ai-
ja Nuoramo (ombrytning av rapporten och illustrationer). 
Underkonsulter har varit Tore Granskog (fastighetskon-
sekvenser) och Antti Meriläinen (konsekvenser för sam-
hällsstrukturen och markanvändningen) från Landpro Oy.



VASA HAMNVÄGS MKB, preliminär utredningsplan | Ordlista och förkortningar 5

Ordlista och förkortningar

dagvatten: Regn- eller smältvatten som avleds från markytan, byggnadstak eller andra motsvarande 
ytor.

dB: Decibel, enhet för ljudtrycksnivå, har en logaritmisk skala.
GDT: Genomsnittlig dygnstrafik
GTK: Geologiska forskningscentralen.
direkt konsekvens: En konsekvens som direkt beror på projektet.
förhållande mellan 
nytta och kostnader 
(NK-förhållande):

Förhållandet mellan nytta och kostnader jämfört med den nya eller förbättrade vägens nyttor 
mot investeringskostnaderna. Om besparingarna är större än investeringen är NK-förhållan-
det större än ett och projektet är lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv.

IBA-område: Ett internationellt värdefullt fågelområde (Important Bird and Biodiversity Area)
indirekt konsekvens: En projektkonsekvens som inte beror direkt på projektet utan via en konsekvenskedja.
IVAR: Ett utvärderingsprogram för investeringsprojekt i vägnätet. Har planerats primärt för att an-

vändas som hjälpmedel i de olika projekteringsskedena på projektplanet. Programmet an-
vänds också som stöd för övrigt beslutsfattande avseende vägprojekt. Beräkningsproces-
serna i IVAR omfattar bland annat beräkning av funktion, säkerhet, miljökonsekvenser samt 
samhällsekonomisk lönsamhet.

känslighetsanalys:  I lönsamhetskalkylen utvärderas faktorer som inte är tillräckligt kända eller som annars är 
osäkra. Utvärderingen av de viktigaste osäkerhetsfaktorernas inverkan kallas för känslig-
hetsanalys.

NTM-centralen: Närings-, trafik- och miljöcentralen.
planeringsområde: Med planeringsområde avses  i detta projekt det vägområde,  för vilket en utredningsplan 

kommer att utarbetas efter förfarandet med miljökonsekvensbedömning.
plankorsning: En punkt där två eller flera trafikleder ansluter sig eller korsar, och där trafiken kan förflytta 

sig mellan leder längs samma plan. I vägtrafiklagstiftningen avser korsning det samma som 
plankorsning.

planskild korsning: En punkt där två eller flera trafikleder ansluter sig eller korsar, och där trafiken kan förflytta 
sig mellan leder på olika plan via olika typer av ramper.

projektansvarig: Den part som vill genomföra det projekt som MKB-förfarandet hänför sig till och som ansva-
rar för genomförandet av MKB-förfarandet.

projektgrupp: Den projektansvariga har bildat en projektgrupp  för MKB-förfarandet med de myndighe-
ter  som  berörs.  Projektgruppen  styr  utarbetandet  av  den  preliminära  utredningsplanen, 
MKB-förfarandet och utredningsplanen.

SEKV: Mål för vägnätet för stora specialtransporter
sulfid- och sulfatjord Svavelhaltig sulfidjord har uppstått för flera årtusenden sedan av organiskt material på havs-

bottnen och de frigjorda svavelhaltiga sulfiderna har bundit sig till lerskikten på havsbottnen. 
På grund av  landhöjningen är sulfidjordarna utsatta för syrets  inverkan. Syret omvandlar 
sulfiderna till sulfit som bildar svavelsyra och samtidigt blir sulfidjorden sulfatjord som orsa-
kar sur avrinning.

SYKE: Finlands miljöcentral
utredningsplan: En utredningsplan  för en väg är en  lagstadgad plan  i enlighet med  landsvägslagen och 

-förordningen.  I utredningsplanen fastställs vägens ungefärliga  läge och utrymmesbehov 
samt förhållandet till den nuvarande och kommande markanvändningen, tekniska och trafik-
mässiga grundlösningar, projektets konsekvenser och en preliminär kostnadsuppskattning 
samt principerna för motverkande av miljöolägenheter. 

VASEK: Vasaregionens utveckling Ab
VAT: Nationella målsättningar för områdesanvändningen
VTT: Teknologiska forskningscentralen
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Sammanfattning 
Planeringsområdet och det granskade vägprojektet ligger 
på Vasa stads och Korsholms kommuns område. Projek-
tet är beläget vid Södra Stadsfjärden och det omkring-
liggande området. Projektet syftar  till att hitta en bättre 
fungerande förbindelse till Vasa hamn och därigenom ut-
veckla det logistiska systemet i Vasaregionen. Målet är 
att skapa en vägförbindelse som effektivt kopplar sam-
man Vasklot hamn och det logistikområde som håller på 
att utvecklas i närheten av Vasa flygplats samt båda des-
sa till det nationella huvudvägnätet, det vill säga riksvä-
garna 3 och 8. I Vasas hamnvägsprojekt ingår också att 
koppla ihop logistikcentralen med Lillkyrovägen (lv 717), 
till en del av förbindelsen Helsingby – Vassor från riksväg 
8.

Utvecklingen av Vasa hamns vägförbindelse har  in-
gått  i utvecklingsvisionerna  för  trafiknätet  i Vasa under 
flera årtionden. Bakom utvecklingen av vägen har legat 
de störningsfaktorer som Vasa centrum har åsamkats av 
den genomströmmande lastbilstrafiken och de problem 
som stora transporter till hamnen har lidit av på grund av 
det trånga gatunätet och viktbegränsningarna på broar-
na. I Vasa centrum är möjligheterna till en större kapa-
citet på gatunätet begränsade och det betyder att den 
ökade trafikmängden utgör allt större problem.

Trafikmängden  längs  den  viktigaste  infartsleden  till 
Vasa, motorvägsavsnittet  på  riksväg 3  söder om cent-
rum, är cirka 17 000 fordon i dygnet. I centrum delas tra-
fiken från motorvägen upp på Sandviksgatan och Han-
delsesplanaden, där trafikmängden vid den södra kanten 
av centrum är över 11 000 fordon/dygn. Trafikmängden 
längs Myrgrundsvägen, som är samlingsgata väster om 
Södra Stadsfjärden, är cirka 5 000 fordon/dygn. 

Av de  trafikolyckor  som sker  i Vasaregionen har en 
stor del inträffat på stadens gatunät. I dessa fall har ock-
så följderna varit de allvarligaste. Av de tio (10) svåraste 
olycksansamlingarna i Vasa stad är fyra anslutningar till 
transportleden  till Vasklot. Under åren 2010 – 2014 har 
det längs Vasaesplanaden och vid dess anslutningar int-
räffat totalt elva olyckor som lett till personskador och 78 
olyckor som lett till materiella skador. En stor del av des-
sa var olyckor med cyklist eller fotgängare som part.

I  Österbottens  landskapsplan,  som  bestyrktes 
21.12.2010,  finns  antecknat  ett  förbindelsebehov mel-
lan  Myrgrundsvägen  och  riksväg  3  (motorväg),  söder 
om Stadsfjärden.  Landskapsstyrelsen har också vid sitt 
möte 27.1.2014 beslutat om att påbörja arbetet med Ös-

terbottens landskapsplan 2040.  Målet är att planen ska 
kunna godkännas av landskapsfullmäktige år 2018.

Projektets  primära  trafikmässiga  målsättning  är  att 
trygga Vasklot hamns logistiska ställning och en funge-
rande anslutning till det nationella huvudvägnätet. Övri-
ga trafikmässiga målsättningar är att förbättra gods- och 
persontrafikens  smidighet  och  funktionssäkerhet  samt 
förbättra förutsägbarheten av restider, förbättra säkerhe-
ten och smidigheten i den lokal fordons- samt gång- och 
cykeltrafiken, skapa fungerande gång-, cykel- och kollek-
tivtrafikförbindelser, minska trafiken och öka trafiksäker-
heten på centrumområdet i Vasa. Som standardmålsätt-
ningar för hamnvägen har man dessutom angett 80 km/h 
som  hastighetsbegränsning  (100 km/h  på motorvägsa-
vsnittet) samt trygga anslutningar och möjliggörande av 
specialtransporter. 

Miljömässiga mål är att bevara goda boendeförhållan-
den för de människor som berörs av projektets konsek-
vensområde  samt  trygga  en  trivsam,  hälsosam,  säker 
och  fungerande  levnadsmiljö med beaktande av områ-
dets  natur,  landskap  och  kulturmiljö  samt  värdet  och 
särskild karaktär hos skyddsobjekt. I projektet minimeras 
de miljöolägenheter (buller, utsläpp och barriäreffekter) 
som vägen medför samt olägenheter för markanvändnin-
gen och dessutom eftersträvas en minimering av de ne-
gativa förändringar som väglösningen medför i tätortsbil-
den samt ett bevarande av viktiga landskapsvärden och 
en anpassning av vägen till den omgivande tätortsbilden 
och landskapet. Dessutom ska lokala rekreationsleder 
och -områden tryggas.

För samhällsstrukturen är målet att  stödja de  regio-
nala målsättningar  som  uppställts  för  planeringsområ-
det  samt  utvecklingsmålen  för  samhällsstrukturen  och 
markanvändningen i Vasa stad och Korsholms kommun. 
Dessutom  skapas  nya  utvecklingsmöjligheter  och  för-
bättras  befintliga  verksamhetsförutsättningar  för  närin-
gslivet i regionen. Industrins verksamhetsförutsättningar 
stöds genom att beakta de särskilda målsättningar som 
finns för transporter.

Ett ekonomiskt mål är att ta fram kostnadseffektiva åt-
gärder med bra effekt. En hamnförbindelse som rundar 
Vasa Södra Stadsfjärd har antecknats som ett förbindel-
sebehov i Österbottens landskapsplan. Vägförbindelsen 
har också  ingått  i Vasaregionens  trafiksystemplan  från 
2001 samt i väg- och gatunätsplanen för Vasa och Kors-
holm. En  lokaliseringsplan  för Vasa hamnväg har utar-

betats år 2010. Det handlade om en  förutredning som 
saknar laga kraft och utredningen fungerar som en studie 
som styr den fortsatta projekteringen och planläggningen. 
Det utvärderade projektet är även kopplat till planeringen 
av förbindelsen Martois – Kuni, för vilken Södra Österbot-
tens NTM-central som bäst håller på att utarbeta en loka-
liseringsplan. I projektet tas avsnittet Martois – Kuni med i 
bedömningen av helhetsinverkan särskilt med avseende 
på konsekvenserna för trafik och samhällsstruktur.

Som  vägsträckningar  utvärderades  för  hamnvägen 
att den nuvarande vägen förbättras som ett 0+-alterna-
tiv samt fyra utvecklingsalternativ: Centrumtunneln- och 
Stadsfjärden-alternativen via centrum samt Fladan- och 
Vikby-alternativen söder om Södra Stadsfjärden. I Cent-
rumtunneln-alternativet byggs under Vasa centrum i en-
lighet med stadens centrumstrategiarbete en 1,5 km lång 
bergtunnel som bryts i berget mellan Handelsesplanaden 
och Vasaesplanaden. I Stadsfjärden-alternativet genom-
förs  en  bro-  och  terrassförbindelse  tvärs  över  Södra 
Stadsfjärden mellan Myrgrundsbron och Matmorsviken, 
varvid förbindelsen ansluts till motorvägen vid Matmors-
viken. Fladan-alternativet går öster om Myrgrund längs 
Bolåkersvägen  söder  om Södra Stadsfjärden  och Vik-
by-alternativet  är  likadant  som Fladan-alternativet  från 
Myrgrundsvägen  till  östra  sidan  om Munsmo,  där  den 
viker av söderut från föregående alternativ mot Tölby. I 
alla utvecklingsalternativ byggs en ny väg mellan Vikby 
planskilda korsning och Lillkyrovägen, som blir en del av 
den eventuella framtida riksväg 8 mellan Helsingby och 
Vassor.

Planeringsgrunden för avsnitten mellan landsväg 6741 
(Myrgrund) och  riksväg 3  (motorvägen) samt  landsväg 
717 (Lillkyrovägen) och riksväg 3 (motorvägen) är deras 
funktion som en del av vägnätverket  för stora specialt-
ransporter (SEKV). Det betyder att specialtransporterna 
försvinner från gatunätet åtminstone i alternativen Stads-
fjärden, Fladan och Vikby. I Centrumtunneln-alternativet 
går åtminstone höga specialtransporter längs gatunätet. 

Konsekvenserna av Fladan- och Vikby-alternativen ut-
görs av den splittrande verkan de har på de omfattande, 
landskapsmässigt värdefylla öppna åkerområdena samt 
bystrukturerna. 

Vägprojektets främsta miljökonsekvens oavsett alter-
nativ är att livsmiljöer försvinner och splittras på grund av 
de nya terrängkorridorerna. 

För bullerkonsekvensernas del anses boendetrivseln 

i  centrum  inte  förbättras märkbart  i  något  av  alternati-
ven. Även om trafiken minskar kommer dess bullernivå 
på centrumområdet att ligga på så gott som samma nivå 
enligt alla projektalternativ. 

Inget  av  de  undersökta  projektalternativen  är  sam-
hällsekonomiskt  lönsamt.  Den  bästa  lönsamheten  ger 
Vikby-alternativet, vars nytta till stor del uppkommer till 
följd av den nya vägförbindelsen mellan  landsväg 673 
och riksväg 8. Förhållandet mellan nytta och kostnader 
blir mycket lågt för Centrumtunneln-alternativet, eftersom 
tunnelns drifts- och underhållskostnader är ansenliga.

Av  alternativen  är  det  endast  Centrumtunneln  som 
snabbar upp den tunga trafiken på rutten mellan Vasklot 
och logistikcentralen. I de andra alternativen ökar resti-
den på detta avsnitt, men de ger dock fördelar på andra 
avsnitt. Stadsfjärden-alternativet förbättrar tillgänglighe-
ten till centrum från Yttersundom – Sundom -området och 
på  motsvarande  sätt  förbättrar  Fladan-alternativet  till-
gängligheten till riksväg 3 och 8 från Yttersundom – Sun-
dom -området. I Vikby-alternativet förbättras förbindelser-
na från landsväg 673 till riksväg 3 i riktning mot Laihela 
liksom förbindelserna från riksväg 3 till riksväg 

Den minskade mängden tung trafik på centrumområ-
det  förbättrar enligt alla alternativ förhållandena för  fot-
gängare  och  cyklister  i  centrum  liksom  smidigheten 
för personbilstrafiken.  Inverkan är  störst  i Centrumtun-
neln-alternativet, som har den största minskande inver-
kan på gatunätets trafik i innerstaden.

Projektets  byggnadskostnader  är  för  Centrumtun-
neln-alternativet 44,6 miljoner euro, för Stadsfjärden-al-
ternativet  96,3  miljoner  euro,  för  Fladan-alternativet 
27,7 miljoner euro och för Vikby-alternativet 23,2 miljoner 
euro. Byggnadskostnaderna  för en  förlängning av  riks-
väg 8 till Martois är 23,2 miljoner euro.

Alternativet med det bästa  förhållandet mellan nytta 
och kostnader är Vikby-alternativet, som har ett NK-för-
hållande på 0,40. För de övriga alternativen är NK-för-
hållandet  avsevärt  lägre:  för  Fladan-alternativet  0,16, 
för  Stadsfjärden-alternativet  0,23  och  för  Centrumtun-
neln-alternativet endast 0,02. Dessa kalkyler omfattar in-
te förlängningen av riksväg 8 till Martois. Om förlängnin-
gen av riksväg 8 till Martois tas med i kalkylerna, varierar 
NK-förhållandet mellan 0,17 – 0,00.
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1. Utgångspunkter och målsättningar

Planeringsområdet och det granskade vägprojektet  lig-
ger  på  Vasa  stads  och  Korsholms  kommuns  område. 
Projektet  är  beläget  vid  Södra  Stadsfjärden  och  det 
omkringliggande området. 

Projektet syftar  till att hitta en bättre fungerande för-
bindelse till Vasa hamn och därigenom utveckla det  lo-
gistiska systemet i Vasaregionen. Målet är att skapa en 

1.2. Bakgrund till projektet

Utvecklingen av Vasa hamns vägförbindelse har varit ett 
aktuellt och viktigt projekt redan länge. Bakom utvecklin-
gen av vägen har  legat de störningsfaktorer som Vasa 
centrum har åsamkats av den genomströmmande las-
tbilstrafiken  och  de  problem  som  stora  transporter  till 
hamnen har lidit av på grund av det trånga gatunätet och 
viktbegränsningarna på broarna.

Vasa stad och Korsholms kommun planerar öster om 
flygplatsen en stor logistikcentral, där landsvägs-, spår-, 
luft- och sjötransporter förenas. Centralen byggs vid en 
logistisk knutpunkt inom en triangel som utgörs av flyg-
platsen,  järnvägen  och  den  blivande  vägsträckningen 
av  riksväg 8. Den  första genomförandefasen  för  logis-
tikcentralen är i gång.

Verksamhetsidén  för  logistikcentralen är  att  som en 
del av det  logistiska systemet betjäna västra och mel-
lersta Finland, och tanken är att det ska fungera i sam-
arbete med Nordic Logistic Center som har grundats  i 
Umeå i Sverige. Vasa hamn på Vasklot är en viktig del av 
detta  logistiksystem och en  fungerande vägförbindelse 
till hamnen är en förutsättning för att de logistiska funktio-
nerna ska utvecklas. Dessutom pågår på Vasklot utveck-
lingsprojekt i anknytning till hamn-, industri- och energi-
produktionsverksamheterna.

1.3. Tidigare planer och beslut 

I anknytning till Vasa hamnvägsprojekt har man tidigare 
utarbetat bland annat följande planer:
• Lokaliseringsplan för Vasa hamnväg, 2010.
I  lokaliseringsplanen  utvärderades  och  jämfördes 
fem  huvudalternativ  och  flera  underalternativ  till 
dessa, och utifrån dessa valdes  tre korridorsalter-
nativ för fortsatt projektering. Det handlade om en 
förutredning som saknar laga kraft och utredningen 
fungerade som en studie som styr den fortsatta pro-
jekteringen och planläggningen.

• Väg- och gatunätplan för Vasa och Korsholm, 
2007
I  utvecklingsmålsättningarna  för  väg-  och  gatu-
nätplanen  beskrivs  det  hurdana  vägförhållanden 
man önskar  i  regionen och  i  vilken  riktning  trafik-
systemet borde utvecklas på sikt. I planeringsarbe-
tet undersöktes ett stort antal projekt som hänför-
de sig  till  fordonstrafikens nät och som användes 
för  att  bilda  ett  strukturerat  mål  för  vägnätet.  De 
utveck lings åtgärder  som  tagits  fram  för  väg-  och 
gatunätet har samlats i ett åtgärdsprogram, i vilket 
utveck lings åtgärderna  har  indelats  i  tre  genomfö-
randefaser.

• Landskapet Österbottens trafiksystemplan 2040
På  uppdrag  av  Österbottens  förbund  och  Södra 
Österbottens  NTM-central  har  det  under  åren 
2011 – 2013  utarbetats  en  trafiksystemplan.  Syftet 
med arbetet har varit att definiera de viktigaste må-
len  och  utvecklingsåtgärderna  för  trafiksystemet  i 
området. 

1.4. Övriga planer som berör 
objektet 
• Lokaliseringsplan för förbindelsen Martois –

Kuni 
Södra Österbottens NTM-central håller  för  tillfället 
på  att  utarbeta  denna  lokaliseringsplan. Martois –
Kuni har ingått i en översiktsplan för avsnittet Hel-
singby – Vassor  från  år  1990.  I  projektet  har  avs-
nittet Martois – Kuni  tagits med  i  bedömningen  av 
helhetsinverkan särskilt med avseende på konsek-
venserna för trafik och samhällsstruktur.

• Förlängning av motorvägen på riksväg 3
År 1990 har man utarbetat en översiktsplan för en 
förlängning av Vasa motorväg till Laihela.  Motorvä-
gen skulle gå längs en ny sträckning efter den plan-
skilda  korsningen  i Vikby. Översiktsplanen saknar 

1.1. Planeringsområde och vägnät som granskats 

vägförbindelse  som  effektivt  kopplar  samman  Vasklot 
hamn och det logistikområde som håller på att utvecklas 
i närheten av Vasa flygplats samt båda dessa till det na-
tionella huvudvägnätet, det vill säga riksvägarna 3 och 
8. I Vasas hamnvägsprojekt ingår också att koppla ihop 
logistikcentralen med Lillkyrovägen (lv 717), till en del av 
förbindelsen Helsingby – Vassor från riksväg 8.

Bild 1. Planeringsområdets läge
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laga kraft, men förbindelsebehovet har antecknats i 
Österbottens landskapsplan.

• Regional väg 717 Lillkyrovägen
För sträckningen av Lillkyrovägen från Höstves vid 
Gamla Vasa och Roparnäs har flera planer utarbe-
tats, bland annat en ny vägsträckning norr om Höst-
ves by  till  Lärkträdsvägen. Projektet har  inte  förts 
vidare  på  projekteringsnivå, men man  har  under-
sökt nya alternativ för vägsträckningen bland annat 
genom Gamla  Vasa  och  söder  om  flygplatsen  till 
motorvägen i bland annat väg- och gatunätplanen 
för Vasa och Korsholm 2007.

• Omfart kring Sundom
En omfart kring Sundom centrum har antecknats i 
delgeneralplanen för Sundom och i generalplans-
förslaget för Vasa. Vägen har planerats väster om 
Sundom centrum, varifrån den skulle gå längs Sö-
derfjärden  och  ansluta  sig  till  en  eventuell  förbin-
delse mellan Söderfjärden och Åminne. För denna 
förbindelse finns det inga planer enligt landsvägsla-
gen, men den har antecknats i Österbottens land-
skapsplan som ett förbindelsebehov.

1.5. Nuvarande vägnät och 
dess egenskaper

Vägar som undersökts och deras egens-
kaper

Stommen i Vasaområdets vägnät utgörs av riksvägarna 
3 och 8 samt Handelsesplanaden och Vasaesplanaden, 
som utgör förlängningar på dessa riksvägar i Vasa cent-
rum. Dessa kompletteras av samlingsgator, såsom Skol-
gatan, Alskatvägen och Lillkyrovägen. Öster om Södra 
Stadsfjärden  är  väg-  och  gatunätet mycket  heltäckan-
de och där finns också järnvägen och flygplatsen. Myr-
grunds vägen  utgör  en  samlingsgata  för  området  väs-
ter om Södra Stadsfjärden. På västra sidan om Södra 
Stadsfjärden finns  inget egentligt byggt huvudtrafiknät, 
som skulle förmedla några större trafikströmmar.

I dag går trafiken från Vasklot till riksväg 3 längs fle-
ra olika rutter genom Vasa centrum. Den tunga trafiken 
styrs med skyltar till rutten Vasaesplanaden – Skolgatan –

Sandviksgatan. Den övriga trafiken i centrum använder 
sig också av rutten Vasaesplanaden – Handelsesplana-
den. 

Genomfartstrafiken  till Vasklot och den  trängsel den 
ger upphov till har redan länge ansetts vara ett problem 
för  trafiknätet  i Vasa centrum. Särskilt  transporter som 
sker dygnet runt stör invånarna och den övriga trafiken. 
Genomfartstrafiken är koncentrerad  till  två  rutter: Trafi-
ken norrut går längs rutten Viadukten – Vasaesplanaden –
Vasklotbron. Transporterna söderut och österut följer rut-
ten Vasklotbron – Skolgatan – Sandviksgatan – riksväg .

Det finns inte en rutt som skulle möjliggöra alla tran-
sporter som är speciella med avseende på storlek och 
vikt till hamnen. Gatunätet begränsar längderna på trans-
porterna och Vasklots- och Myrgrundsbroarna begränsar 
tunga transporter. 

Rutter för specialtransporter

Via Vasa går en stamrutt som hör  till målet  för vägnä-
tet för stora specialtransporter (SEKV) och är en av de 
viktigaste  för  långväga  specialtransporter  i  landet. Hu-
vudrutten  runt Vasa  norrifrån  går  enligt  följande:  rv 8 – 
Korsholmsvägen  (gamla  rv 8) – förbindelseväg  7172 
(Vattentagsvägen) – regionväg  717 – Företagaregatan – 
Farmarevä gen – regionväg 715. Rutten fördelar sig vida-
re via förbindelsevägen 7148 till riksväg 8 i riktning När-
pes och  i den södra ändan av regionala vägen 715  till 
riksväg 3  i riktning Laihela. På SEKV-rutterna ska man 
förbereda sig på transporter som är 7 m höga och 40 m 
långa.

Utöver rutten längs riksväg 8 finns det i både Vasa och 
Korsholm  rutter  som betjänar de  lokala behoven. Med 
tanke på specialtransporter är ett av områdets viktigaste 
objekt Vasklot hamn, som har en SEKV-förbindelse bå-
de genom Vasa centrum och från riksväg 8 via Sundom 
längs rutten regionväg 679 – regionväg 673 – förbindelse-
väg  17663 – förbindelseväg  6741. Av  industriföretagen 
skickar särskilt ABB Oy och Wärtsilä  tämligen  tätt  iväg 
produkttransporter som kan vara både tunga och skrym-
mande. På grund av de tunga transporterna har en stort-
ransformatorrutt också angetts genom centrum ända till 
Vasklot. I området finns det dessutom flera andra objekt 
som  regelbundet ger upphov  till  specialtransporter. Till 
dessa  hör  bland  annat  Stormossen  och  Fågelberget  i 
Korsholm, Yrjö Halmesmäki Oy:s terminal i Runsor i Va-

sa, Oy Botnia Marin Ab i Malax samt grustagen i regio-
nen.

Kollektivtrafik

Alla kollektivtrafiklinjer går  i centrum och  i närheten av 
torget. Linjerna 3, 79 och 11 är känsligast för de förändra-
de trafikförhållandena i centrum till följd av projektet, ef-
tersom dessa rutter går den  längsta sträckan  längs de 
gatuavsnitt  som  hamnvägsalternativen  påverkar mest. 
Även för fjärrtrafikens bussar har de avsnitt som går in-
om rutplaneområdet den största inverkan.

1.6. Nuvarande trafikmängder 
och trafikprognos till år 2040 

Uppgifterna om de nuvarande trafikmängderna (Bild 2) 
baseras  på  uppgifter  i  vägregistret.  Trafikmängden  på 

Vasas främsta infartsled, riksväg 3, är cirka 17 000 for-
don per dygn på motorvägsavsnittet söder om centrum. 
I centrum delas trafikmängden från motorvägen upp på 
Sandviksgatan och Handelsesplanaden. Trafikmängden 
längs motorvägen är vid södra kanten av centrum över 
11 000 fordon per dygn. Trafikmängden längs Myrgrunds-
vägen, som är samlingsgata väster om Södra Stadsfjär-
den, är cirka 5 000 fordon/dygn.

Trafikprognos till år 2040

Trafikprognosen baseras på den  lokaliseringsplan som 
färdigställts 2010 samt på uppdateringen av trafikmodel-
len för Vasa från 2015. Till prognossituationen i trafikmo-
dellen har man utöver de undersökta alternativen även 
inkluderat övriga  trafikprojekt som sannolikt genomförs 
på området före år 2040.

Den totala ökningen i trafiken enligt prognosen är cirka 
30 % på riksväg 3, cirka 20 % på Vasklotbron och nästan 
60 % på Smedsbyvägen (rv 8) före år 2040.

Bild 2. Genomsnittliga dygnstrafikmängder år 2014 (fordon/d)
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Som grundprognos för den tunga trafiken har tillväxtfak-
torerna för den nationella trafikprognosen använts. I lo-
kaliseringsplanen har den tunga trafiken till Vasklot be-
dömts öka med cirka 75 % från nivån 2010 till år 2030. I 
känslighetsanalysen analyserades en situation där den 
tunga trafiken ökar i enlighet med prognosen i lokalise-
ringsplanen.

De  förutsedda  trafikmängderna  för  det  nuvarande 
nätverket  och  nätverket  0+  visas  på  bild  3.  Enligt  tra-
fikprognosen  kommer  trafikmängderna  på motorvägen 

på avsnittet Förbindelsevägens planskilda korsning – Ri-
sö planskilda korsning att öka till över 21 000 fordon per 
dygn. Trafikmängderna förväntas växa avsevärt även på 
Vasa centrums område. På riksväg 3 vid södra kanten av 
centrum uppskattas trafikmängden öka till nästan 20 000 
fordon per dygn och över Vasklotbron till över 16 000 for-
don per dygn. Det bör även observeras att trafikmängden 
på Myrgrundsvägen väster om Södra Stadsfjärden  för-
väntas öka till cirka 10 000 fordon per dygn.

Bild 3.  Förutsedd trafikmängd år 2040 (fordon/d) för alternativet 0+Trafikmängderna och deras förändringar i centrum och på de 
presenterade nya förbindelserna. Den tunga trafikens andelar har angetts som procenter och för de leder som detta inte har angetts är 
andelen 7 procent.

Tabell 1.  Trafikmängderna och deras förändringar i centrum och på de presenterade nya förbindelserna.

Alternativ Trafikmängd i nuläget 
(tung andel)

Trafikmängd enl. prognos 2040 
på Skolgatan (tung andel)

Trafikmängd enl. prognos 
2040 på ny väg (tung andel) 

0+
i centrum 

10 100 (7 % tung)

10 800 (7 %)
Centrumtunneln 9 700 (4 %) under 3000 bilar/dyng (11 %)
Stadsfjärden 10 200 (7 %) cirka 3000 bilar/dyng (10 %)
Fladan 10 500 (7 %) under 1000 bilar/dyng (29 %)
Vikby 10 600 (7 %) under 1000 bilar/dyng (29 %)

1.7.  Trafiksäkerhet

Av de trafikolyckor som sker i Vasaregionen har en stor 
del  inträffat på stadens gatunät.  I dessa  fall har också 
följderna  varit  de  allvarligaste. Av  de  tio  (10)  svåraste 
olycksansamlingarna i Vasa stad är fyra anslutningar till 
transportleden till Vasklot. 

Under åren 2010 – 2014 inträffade det längs Vasaesp-
lanaden  och  vid  dess  anslutningar  totalt  elva  olyckor 
som ledde till personskador och 78 olyckor som ledde till 
materiella skador. En stor del av dessa var olyckor med 
cyklist eller fotgängare som part. Längs Skolgatan eller 
i dess anslutningar inträffade under motsvarande period 
fem och  längs Handelsesplanaden eller  i  dess  anslut-
ningar  tre olyckor som ledde till personskada. En olyc-
ka med dödlig  utgång  inträffade på  centrumområdet,  i 
korsningen mellan Korsholmsesplanaden och Storalång-
gatan.

I Vasa centrum är möjligheterna att öka gatunätets ka-
pacitet begränsade. Dessutom är det på många ställen 
svårt  att  bygga  skyddade  övergångsställen  i  centrum, 
i syfte att  förbättra säkerheten för cykel- och gångtrafi-
ken, på grund av det  trånga utrymmet. Den planerade 
förlängningen av Korsholmsesplanaden över järnvägen 
till Klemetsö minskar i framtiden trafiken över Viadukten. 
Trafikproblemen i omgivningen kring Vasklotbron på Va-
saesplanaden och Skolgatan kvarstår dock.

Vasa  hamn  håller  även  på  att  förstärka  sin  roll  i 
transporter  av  vätskebulk  och  råvarutransporterna  till 
Vasklots biogasanläggning förväntas öka längs landsvä-
garna. Således ökar den eventuella ökningen i transpor-
ten av farliga vätskor och andra ämnen genom centrum 
säkerhetsrisken ytterligare. Dessutom ökas trafiksäker-
hetsrisken även av en eventuell tillväxt av antalet tunga 
fordon på gatunätverket i centrum bland den övriga trafi-
ken, särskilt för fotgängare och cyklister. Om terminalen 
flyttar  till  logistikområdet, minskar antalet  transporter å 
andra sidan.  
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1.8. Markanvändning och plan-
läggning

Landskapsplan

Österbottens landskapsplan har utarbetats som en hel-
hets landskapsplan som omfattar hela landskapet och 
dess  samhälleliga  funktioner.  Österbottens  förbunds 
landskapsfullmäktige godkände Österbottens landskap-
splan  29.9.2008  och  miljöministeriet  bestyrkte  planen 
21.12.2010.  I  landskapsplanen  finns  antecknat  ett  för-
bindelsebehov  mellan  Myrgrundsvägen  och  riksväg  3 
(motorväg),  söder om Stadsfjärden.  I  landskapsplanen 

anges med beteckningen för  förbindelsebehov. sådana 
vägförbindelser vars behov har kunnat konstateras, men 
vars  läge  eller  genomförande  är  förknippade  med  så 
stora osäkerheter, att en riktgivande sträckning inte har 
kunnat anges. Med en beteckning om förbindelsebehov 
anges en väg vars  läge och  förhållande  till den övriga 
markanvändningen inte har undersökts eller vars förbätt-
ring till en väg enligt målklassen innebär sådana arran-
gemang för markanvändningen och samhällsstrukturen 
som inte har kunnat definieras tillräckligt noga. 

Vasa generalplaner

Vasa generalplan 2030 har godkänts av stadsfullmäkti-
ge 13.12.2011 och den anhängiggjordes som lagkraftig 
18.9.2014. Planeringsområdet omfattar hela Vasa stads 
område frånsett skärgården. 

Med den nya delgeneralplanen för Vasa centrum  
revideras delgeneralplanen för centrum från 1995, som 
specificeras utifrån Vasa generalplan och den centrum-
strategi som godkänts år 2013. Syftet med delgeneralpla-
nen är att styra den strategiska och fysiska utvecklingen 
av  Vasa  centrumområde.  Programmet  för  deltagande 
och bedömning av planen var utställd  till  påseende år 
2013.

Bild 5. Vasa generalplan 2030

Bild 4. Utdrag ur den gällande landskapsplanen för Österbotten

Landskapsstyrelsen beslutade vid sitt möte 27.1.2014 
om att påbörja arbetet med Österbottens landskapsplan 
2040. Målet är att planen ska kunna godkännas av land-
skapsfullmäktige år 2018.

Avsikten med ändringen i Vasklots delgeneralsplan-
arbete  är att göra en generalplanmässig granskning för 
de områden som inte blev fastställda i helhetsgeneralpla-
nen. Härtill är avsikten att göra en helhetsgranskning  i 
delgeneralplansutsträckning för öns kompletteringsbyg-
gande, användningsändamålen och hamnverksamheter-
na. Delgeneralsplanearbetet för Vasklot påbörjades med 
utredningar på våren 2016. Avsikten är att utkastfasens 
hörande är vid årsskiftet 2016 – 2017. 
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Med delgeneralplanen för Liselund, Kungsgården 
och Risö  styrs utvecklingen av Södra Vasa och möjlig-
görs bildandet av en ny kommersiell koncentration längs 
den södra  infartsleden  till Vasa. Denna delgeneralplan 
kompletterar innehållet i de områden som inte bekräftats 

Bild 6. Delgeneralplan för Liselund, Kungsgården och Risö

Korsholms generalplaner

För Korsholms kommun  finns det en generalplan utan 
rättsverkningar som omfattar hela kommunens område 
och som kommunfullmäktige godkände 14.4.1983. Pla-
nen har föråldrats och på grund av den kraftiga tillväx-
ten håller man på att för Korsholms kommun utarbeta en 
strategisk generalplan som överlag styr samhällsstruktu-
ren och markanvändningen i kommunen. 

Den strategiska generalplanen beskriver kommunens vi-
sion om hur den framtida markanvändningen är belägen 
till år 2040 och strategin bakom den. Den strategiska ge-
neralplanen för Korsholm har godkänts av kommunfull-
mäktige 10.6.2013. Planen har utarbetats så att den är 
utan rättsverkningar.

i Vasa generalplan, och härtill utgör den en anvisning för 
detaljplaneringen för området. Planen har anhängiggjorts 
som delvis gällande 28.7.2014.

Bild 7.  Utdrag ur Korsholms strategiska generalplan
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Delgeneralplanen för Tölby – Vikby har godkänts i 
mars 2015. Målet var att få en delgeneralplan med 
rättsverkningar för Tölby – Vikby -området för att un-
derlätta behandlingen av bygglovsansökningar. Ny-
byggen hänvisas till områden som inte har några 
särdrag gällande landskapet eller naturen. 

Målåret för generalplanen är 2030. I planen förbereder 
man sig för en ökning av invånarantalet på planområdet 
från nuvarande cirka 570 invånare till cirka 800 invåna-
re. I planen har det reserverats områden både för tätare 
egnahemsboende genom detaljplan och glesare egna-

hemsboende som kompletterar den nuvarande bosätt-
ningen. Planen omfattar två alternativa terrängkorridorer 
för den planerade hamnvägen. 

Delgeneralplanen för Solf   omfattar  byarna Solf  och 
Munsmo samt strandområdet i Bolotan, som hör till Töl-
by. Delgeneralplanen för Solf har utarbetats med rätts-
verkningar och den godkändes av Korsholms kommun-
fullmäktige  år  2011.  Den  godkända  delgeneralplanen 
ger  tydliga ramar för den framtida markanvändningen i 
Solf by. Planen definierar även markanvändningen för de 

olika områdena och omfattningen av byggandet på de 
områden som bebyggs. Ingen tidsplan har fastställts för 

Bild 8. Utdrag ur förslaget till delgeneralplan för Tölby –  Vikby Bild 9. Delgeneralplan för Solf

genomförande av planen utan genomförandet framskri-
der enligt byggbehovet.
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Inom  planeringsområdet  i  Toby  finns  det  en godkänd 
delgeneralplan för Toby – Granholmsbacken, det vill 
säga den godkända delgeneralplanen för det plane-
rade logistikområdet.  Planen  har  godkänts  av  Kors-
holms kommunfullmäktige 19.3.2012. I planen anges en 
riktgivande vägsträckning från den planskilda anslutnin-
gen i Vikby till Martois. 

Bild 10.  Utdrag ur delgeneralplanen för Toby–Granholmsbacken

1.9. Miljö

1.9.1. Landskap

Stommen  för  områdets  landskap  består  av  åsryggen 
Öjberget – Kanten – Öjen, av Ådrans dal, Södra Stadsf-
järden samt Grundfjärdsdalen och Höstves åsrygg.

I Vasa finns två av miljöministeriet stadfästa nationellt 
värdefulla  landskapsområden, Gamla Vasa och Söder-
fjärden. Söderfjärden är ett exceptionellt odlings- och by-
område i vårt land. Det vidsträckta åkerfältet (cirka fem 
kilometer i diameter) har bildats i en forntida havsvik som 
uppkommit  i en meteoritkrater. Söderfjärden kantas av 
gammal bosättning som är typisk för Södra Österbottens 
kust. 

Odlingen  av  områdets  landskapsmässigt  centrala 
dalområde har troligtvis  inletts redan på 1200-talet och 
fortgår alltjämt. Gamla Vasa är med sina kanaler ett re-

presentativt  exempel  på  landhöjningskust.  Områdets 
mycket  mångsidiga  landskapssevärdhet  är  förknippad 
med  en  betydelse  för  naturskyddet  utöver  de  kultur- 
och  bosättningshistoriska  samt  arkeologiska  värdena. 
Försämringen  av  det  gamla  byggnadsbeståndet  och 
landskapsbilden kräver reparations- och skötselåtgärder. 
Områdesavgränsningen av Gamla Vasa skyddar bland 
annat dalen längs Gamla Vasa kanal med omgivning.

Grundfjärdsdalen är ett regionalt värdefullt landskap-
sområde.  I  planeringsområdet  finns  också  värdefulla  
skogs- och åkerområden som bildar helheter tillsammans 
med  angränsande  byar,  till  exempel  Sundom  by  och 
Öjberget, Holmens  ängs-  och  skogbeten  samt  strand-
skogar och fiskarstugor på landhöjningsstranden i Bolot.

Bild 11. Typiskt landskapsrum inom planeringsområdet

Övriga planer

På  Österbottens  förbunds  och  Södra  Österbottens 
NTM-centrals uppdrag har Österbottens trafiksystemplan 
2040 utarbetats under åren 20112013. Syftet med arbe-
tet har varit att definiera de viktigaste målen och utve-
cklingsåtgärderna för trafiksystemet i området.
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1.9.2. Kulturarv 

I Vasaregionen finns det mycket gammal byggnadskultur 
i både stadsområdet och byarna. Till kulturarvet hör des-
sutom det lokala kulturlandskapet som inte nödvändigtvis 
är bebyggt. Hela strandområdet  i Vasa stads centrum, 
inklusive Bragegårdens friluftsmuseum och Sandviks-
villan  samt byn Solf  i Korsholm, hör  till  betydande be-
byggda  kulturmiljöer  av  riksintresse.  I  projektområdets 
omedelbara närhet finns två byggda kulturmiljöer av rik-
sintresse: Vasa stads esplanader och brandgator, Vasa 
strandparksområde med offentliga byggnader och Vasa 
Ångkvarn.

De  fem  centralparkerna  som  går  genom Vasa  stad 
härstammar  från  C.  A.  Setterbergs  stadsplan  från  år 
1855, som utgör en brytningspunkt i vårt land beträffande 
planeringen av trähusstäder på 1800-talet. Andra byggda 
kulturmiljöer av riksintresse nära projektområdet är Vasa 
järnvägsstation, Vasa skarpskyttebataljons kaserner och 
Gamla begravningsplatsen i Vasa.

I planeringsområdet finns också rikligt med  fornmin-
nen, av vilka en stor del fortfarande inte har undersökts. 
Största delen av  fornminnena finns på stränderna och 
bottnen av Stadsfjärden, men också i andra områden så-
som Kanabacken i Tölby. 

Österbottens museum har 2010 gjort en kulturhisto-
risk inventering vid Näset, Björnviken, Väderskatan och 
Svartön. Svartöns skeppsvarvsområde har inte under-
sökts och dess omfattning känner man inte heller till fullo, 
men platsen är värdefull ur en museal synvinkel. Vid Risö 
finns i skogsområdet lämningar av ett gammalt torp och 
vid Öskatan lämningar av ett fiskarsamhälle.

I Bolot  i Korsholm har kulturmiljön och den bebygg-
da miljön inte ännu inventerats. Även Munsmodalen och 
boendemiljön är landskapsmässigt intressanta, men plat-
sen har inte ännu inventerats.

I den omedelbara omgivningen kring projektområdet 
finns inga vrak som skulle ha tagits upp i fornlämnings-
registret. Det  närmaste  vraket  finns  i  Södra Stadsfjär-
den, väster om Svartön. Vraket som hittades år 2006 har 
konstaterats vara botten av en planbottnad, grundgåen-
de pråm.

Områdets värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt 
visas på bild 12.

Bild 12. Värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt i planeringsområdet
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1.9.3. Naturmiljö

Vasaregionen hör i den geografiska indelningen av Fin-
land till den sydboreala skogsvegetationszonen och block 
2c däri, Österbottniska kustområdet. Blocket är kargare 
än den övriga sydboreala zonen och dess bästa lerjordar 
är i odlingsbruk. En del av skogarna är svårframkomliga 
skogar med stora flyttblock och de har hållits  i naturligt 
tillstånd utan att omfattas av skogsekonomiska åtgärder.

Skogsryggarna i Näset, Munsom och Tölby avgränsas 
skarpt mot åkerområden. Skogarna domineras av barrt-
räd med granar i sluttningarna och tallar som dominerar 
de torrare och kargare topparna. Skogstyperna på dessa 
områden varierar från friska moskogar av blåbärstyp till 
karga moar av lingontyp. 

Strandområdena är typiska för Vasaområdet: det vas-
sbevuxna strandområdet övergår via en lövträdszon till 
barrskog.

Betydelsefulla områden är till exempel skyddsområde-
na Batteriudden och Öjberget samt Svartöns värdefulla 
naturtyp.

Däggdjur

På planeringsområdet finns det arter som nämns i bilaga 
I och IV till EU:s habitatdirektiv: flygekorrar, fladdermöss 
och fåglar vars livsmiljöer kan tryggas genom att bevara 
värdefulla naturtyper och flyttningsstråk i området. Flyge-
korrar förekommer på frodiga skogsområden väster och 
söder om Södra Stadsfjärden på Myrgrund, Näset och 
i Vikby samt öster om Stadsfjärden på Matmorsvikens 
och Sunnanviks område. Flygekorrstammen på området 
är livskraftig men splittrad, vilket ökar betydelsen av flyt-
tningsstråken. 

Betydande fladdermusområden på projektområdet är 
I  klassens  fladdermusområde  vid  friluftsmuseet  i Mat-
morsviken (konstaterad koloni) samt Granholmsbackens 
område, där observationsmängderna av fladdermöss på 
dammen och områdets sydvästra del ökade mellan juli 
och augusti. I närheten av Granholmsbacken finns san-
nolikt ett  fortplantningsställe  för fladdermöss, vars  läge 
specificeras i den fortsatta projekteringen.

På området finns inga områden som lämpar sig väl för 
åkergroda. Lillträskets madkärr, våtmarken längs Björne-
borgsvägen och  kärrområdet Stora Hjortronmossen är 
de mest potentiella förekomstområdena för åkergroda. 
Även fuktiga diken lämpar sig som livsmiljö för åkergro-

dor. Inga konstaterade fortplantningsområden för åker-
grodor är kända på området.

Fiske

Den grunda Södra Stadsfjärden  är  lokalt  ett  viktigt  le-
kområde för fiskar, särskilt för abborren, vilket återspeg-
lar sig som ett särdrag för fisket utanför Vasa. På de vat-
tenområden (cirka 2000 ha) som ägs av Vasa stad verkar 

baserat  på  fisketillståndsbetalningar  sju  kommersiella 
och 50 fritidsfiskare som fiskar med nät. Av dessa fiskar 
uppskattningsvis 1 – 3 med tillstånd och 10 – 100 med fis-
kespö på Södra Stadsfjärden.

spillkråka,  lundsångare,  grönsångare,  rödstjärt  och  ro-
senfink. Av indikatorarter förekommer på området bland 
annat gärdsmyg, talltita, svartmes och tofsmes, trädkry-
pare och stjärtmes. 

Huvuddelen  av  de  skyddsmässigt  betydelsefulla 
skogs arterna i terrängutredningarna fanns inom konsek-
vensområdet för Vikby- och Fladan-alternativen. Baserat 
på utredningar som gjorts tidigare på projektets konsek-
vensområde är det dock sannolikt att det finns betydelse-
fulla skogsarter fåtaligt även på ett större område (bland 

Bild 13. SPA-områden i Natura 2000-nätverket och andra anmärkningsvärda fågelområden i närheten av projektområdet

Fåglar

Av de skogsfågelarter som måste uppmärksammas fö-
rekommer  på  utredningsområdet  järpe,  orre,  tjäder, 
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annat skogshönsfåglar, tretåig hackspett). 
Till de anmärkningsvärda arterna i området hör stors-

pov, gulärla, ängspiplärka, törnskata, näktergal och orto-
lansparv.

På Vasaområdet förekommer nattsångarna ganska få-
taligt, även om det skulle finnas relativt gott om lämpliga 
livsmiljöer för en del av arterna. Största delen av nattså-
ngarobservationerna  i Vasaområdet hänför sig  till Sun-
domviken och Söderfjärden.

I  närheten  av  projektalternativen  ligger  Natu-
ra-området  Södra  Stadsfjärden – Söderfjärden – Öjen 
(FI0800057),  vars  skyddsgrund  är  fågelbeståndet  på 
området (SPA-område). 

Till  fågelskyddsområdet  Södra  Stadsfjärden – Risö  hör 
både landhöjningsstrand som upplandas vid mynningen 
för Laihela –  Toby å samt gammal grandominerad bland-
skog på Risö på fastlandssidan.

1.9.4. Buller

Bullersituationen enligt de nuvarande trafikarrangeman-
gen har utretts under miljökonsekvensbedömningsförfa-
randet  för vägprojektet. Spridningen av buller utreddes 
med en bullermodellering enligt trafikmängderna år 2014. 

Sammanlagt  bor  det  över  1 300  invånare  inom  bul-
lerområdet med över 55 dB. 

Hela områdets bullerbilder i nuläget är bilagor till rap-
porten (bilaga 1 och 2).

Mängden orört och naturligt stenmaterial som behövs för 
att bygga en väg på morän- och bergsområden är van-
ligtvis mindre än på mjuka marker (lera, silt och torv), där 
man bland annat på grund av översvämningsaspekten 
är tvungen att bygga vägen på en högre nivå än den rå-
dande marknivån.

Man  känner  till  att  planeringsområdet  har  mycket 
knappa grustillgångar och att stenmaterialsproduktio-
nen grundar sig på bergstensmaterial. Täktområdena för 
berg sten och de nödvändiga deponeringsområdena kan 
ligga  långt  från  projektområdet.  Deponeringsställenas 
platser känner man ännu inte till.

1.9.6. Förorenade markområden 

Ansvaret  för  eftervården  av  den  gamla  avstjälpnings-
platsen  i Sunnanvik  ligger hos Vasa stad. Objektet an-
vänds  inte  längre  som avstjälpningsplats  och  området 
har byggts så att det inte orsakar olägenheter i omgivnin-
gen. Området vid avstjälpningsplatsen täcks fortfarande 
in med tätt jordmaterial.

Kring avstjälpningsplatsens område har man byggt ett 
täckdike som samlar upp lak- och avrinningsvatten och 
som via en pumpstation leder vattnen till ett högt videre-
ningsverk och en  luftningsbassäng på den norra sidan 
av avstjälpningsplatsens område. Därifrån  leds vattnet 
via en långsam filtration och ett naturligt dike mellan av-
stjälpningsplatsen och Sunnanviks industriområde till ett 
våtmarksreningsverk norr om Gamla Vasa kanal genom 
vilket vattnet rinner långsamt ut i kanalen och därifrån ut 
i havet efter att det rengjorts. Reningssystemet för  lak- 
och avrinningsvattnen fungerar enligt de undersökningar 
Vasa stad har låtit utföra mycket bra och det är tänkt att 
det ska få vara i funktion i åtminstone 30 år till enligt det 
anhängiggjorda miljötillståndet.

Objekt med betydelsefullt naturvärde 
(skyddsområden)

Av  Vasa  stads  areal  har  12 %  skyddats  antingen  ge-
nom  plan  eller  skyddsnätverket  Natura  2000.  Natura 
2000-området Södra Stadsfjärden – Söderfjärden – Öjen 
är ett av tre områden som ingår i Natura 2000-nätverket 
i Vasaregionen. Områdeshelheten omfattar tre separata 
delar: Sundomviken, Öjens skogsområde och Söderfjär-
dens odlingsslätt. 

Sundomvikens Natura-område omfattar den södra de-
len av Vasa Södra Stadsfjärd. Där mynnar bland annat 
Laihela å och Solf å ut. Vattenområdet är mycket grunt 
och vasszonen är som bredast upp till ett par kilometer 
bred. Den utgörs  i  huvudsak av  säv, men på området 
finns även ställen med tät bladvassvegetation. Överlag 
är antalet växtarter relativt stort. Det häckande fågelbes-
tåndet är mångsidigt, den  talrikaste gruppen är sjöfåg-
lar. Även den avsevärt stora och mångsidiga måskolonin 
förtjänar en anmärkning. Viken är ännu värdefullare för 
fåglarna  som  en  rastplats  under  flyttningen.  Längs  vi-
kens östra sida kompletteras området av statens skogs-
område varav en del är välvuxen och gammal blandad 
barrskog som bevarats i någorlunda naturligt tillstånd. I 
skogsområdets östra del  förekommer bland annat den 
utrotningshotade  gräddtickan  på  den  hittills  enda  kän-
da växtplatsen  inom Södra Österbottens NTM-centrals 
område. På området finns det rikligt med stigar och den 
har ett stort rekreationsvärde.

1.9.5. Mark och grundförhållanden

Planeringsområdet ligger på ett landhöjningsområde där 
markytans former är utjämnade och höjdvariationerna är 
små vilket är typiskt för kustregionen. På grund av käns-
ligheten  för översvämningar är man  tvungen att bygga 
vägarna  avsevärt  ovanför  den  rådande  markytan  och 
därför  kommer  den  interna massabalansen  i  projektet 
oundvikligen att uppvisa ett underskott. 

Projektområdet ligger i ett område där det förekommer 
sura sulfatjordar. Enligt Geologiska forskningscentralen 
GTK:s material varierar sannolikheten  för en mosaiklik 
förekomst från mycket liten till stor. Skalan korrelerar bra 
med jordmånsförhållandena. Sulfatjordar förekommer 
mest på silt- och lerhaltiga åker- och våtmarker samt ne-
danför torvskikt. I klassificeringen av sulfatjordar har mo-
rän- och bergsområdena markerats som små eller myc-
ket små.

Bild 14. Bullerzoner i dagsläget i Vasa centrum
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1.10.  Mål 

Följande mål har uppställts för projektet:

Miljömässiga mål:
• Bevarandet av goda levnadsförhållanden för de 
människor som bor  inom projektets konsekven-
sområde.

• Tryggandet  av  livsmiljöns  trivsel,  hälsosamhet, 
säkerhet och funktion genom att beakta värden 
och  särdrag hos områdets  natur,  landskap och 
kulturmiljö samt skyddsområden.

• Minimering  av  vägens miljöolägenheter  (buller, 
utsläpp och barriäreffekter) samt olägenheter för 
markanvändningen.

• Undvikande av negativa  förändringar  som väg-
lösningen orsakar för tätortsbilden och bevaran-
de av viktiga landskapsvärden samt anpassning 
av vägen till den kringliggande tätortsbilden och 
landskapet.

• Bevarande av lokala rekreationsleder- och områ-
den.

Mål för samhällsstrukturen:
• Stödandet av uppsatta regionala mål samt de 
samhällstrukturella  målen  och  markanvändnin-
gsmålen i Vasa stad och Korsholms kommun.

• Stödandet av områdets industriella verksamhets-
förutsättningar genom att beakta de specialbehov 
som transporterna kräver.

• Skapandet av nya utvecklingsmöjligheter och för-
bättrandet av de nuvarande verksamhetsförutsätt-
ningarna för regionens näringsliv.

Trafikmässiga mål:
• Förbättring av gods- och persontrafikens smidig-
het,  funktionssäkerhet  samt  resetidernas  förut-
säg barhet.

• Förbättring  av  säkerheten  och  smidigheten  av 
den lokala fordons- samt gång- och cykeltrafiken.

• Säkerställandet av fungerande gång- och cykel-
förbindelser samt kollektivtrafikförbindelser.

• Standardmål för hamnvägen är en hastighetsnivå 
på 80 km/h och 100 km/h på  riksvägen,  trygga 
anslutningar och möjlighet till stora specialtrans-
porter.

1.11. Sammandrag av proble-
men 
Genomfartstrafiken till Vasklot och den trängsel den ger 
upphov till har redan länge ansetts vara ett problem för 
trafiknätet i Vasa centrum. Särskilt transporter som sker 
dygnet runt stör invånarna och den övriga trafiken.

Det finns inte en rutt som skulle möjliggöra alla trans-
porter som är speciella med avseende på storlek och vikt 
till hamnen.

I Vasa centrum är möjligheterna att öka gatunätets ka-
pacitet begränsade. Den ökande trafiken kommer därför 
att orsaka allt större problem.
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2. Undersökta alternativ 

Bild 15. Alternativa vägsträckningar

2.1. Vägsträckningar som be-
döms

Som  vägsträckningar  utvärderades  för  hamnvägen  att 
den  nuvarande  vägen  förbättras  som  ett  0+-alternativ 
samt  fyra  utvecklingsalternativ:  Centrumtunneln-  och 
Stadsfjärden-alternativen via centrum samt Fladan- och 
Vikby-alternativen söder om Södra Stadsfjärden. 

Vägsträckningen för Vikby-alternativet avviker från de 
övriga undersökta alternativen genom att rutten går sö-
der om logistikcentralen från en ny planskild korsning i 
Vikby till Lillkyrovägen i Martois. Av alternativen går rut-
ten för Centrumtunneln, Stadsfjärden och Fladan via den 
nuvarande planskilda korsningen i Vikby.

Dessutom undersökte man byggandet av en ny väg 
som en förlängning på riksväg 8 ända till Lillkyrovägen 
(landsväg 717).  
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2.2. 0+ alternativet

I 0+-alternativet genomförs små trafiksäkerhetsåtgärder 
som fastställts av Vasa stad. Den viktigaste av dessa är 
en planerad rondell på motorvägen vid förlängningen av 
Handelsesplanaden och den är främst avsedd för sjuk-
husets  växande  trafikbehov. Andra möjliga åtgärder är 
bland annat installation av nya trafikljus vid Skolgatans 
korsningar. I dag går trafiken från Vasklot till logistikcent-
ralen i praktiken längs flera olika rutter genom Vasa cent-
rum. Den tunga trafiken styrs med skyltar till rutten Va-
saesplanaden – Skolgatan – Sandviksgatan.  Den  övriga 
trafiken i centrum använder sig också av rutten Vasaesp-
lanaden – Handelsesplanaden. Av denna orsak beskrivs 
som 0+-alternativ i MKB-programfasen båda dessa för-
bindelser i centrum.

0+-alternativets  längd från Vasklot hamn till Vikby är 
13,5 kilometer och till Martois 20,4 kilometer.

Bild 16. alternativ 0+

2.3. Centrumtunneln-alternativet

Enligt Centrumtunneln-alternativet byggs en bergtunnel 
under Vasa centrum i enlighet med stadens centrumstra-
tegiarbete. Tunneln bryts i berget mellan Handelsespla-
naden – Vasaesplanaden, vilket möjliggör att man till den 
kan ansluta en tunnelförgrening som följer den trafikmäs-
sigt betydande Vasaesplanaden. Bergtunnelns ändar är 
belägna på Handelsesplanaden mellan motorvägen och 
Tegelbruksgatan  samt mellan Vasklotbron och Strand-
gatan. Alternativet följer motorvägen till Vikby planskilda 
korsning, varifrån det fortsätter söder om logistikcentret 
till Lillkyrovägen i Martois.

Körbanetunnelns bredd är 12 meter och höjden minst 
4,8 meter. Tunneln har ett körfält i vardera riktningen och 
körfälten är avskilda med en  refug  i mitten. Dessutom 
byggs en servicetunnel bredvid körbanetunneln.

Tunnelns mynningar byggs mellan de nuvarande kör-
banorna  på  Vasaesplanaden  mellan  Strandgatan  och 
Skolgatan och på Handelsesplanaden mellan Sandviks-

gatan och Tegelbruksgatan. Strandgatan kapas vid Va-
saesplanaden till följd av tunnelns mynning. Det utrymme 
de två körfälten kräver  längs Vasaesplanaden förutsät-
ter att de nuvarande parkeringsfälten avlägsnas mellan 
Strandgatan och Skolgatan.

Centrumtunneln-alternativets längd från Vasklot hamn 
till Vikby är 13,7 kilometer och till Martois 20,6 kilometer. 
Tunnelns totallängd är cirka 1,5 kilometer. Tunneln kan 
inte användas som rutt för specialtransporter.

Bild 17.  Centrumtunneln-alternativet

Centrumtunneln-alternativets broar är belägna på väga-
vsnittet Vikby – Martois. Broarna är de följande:

Nr Namn Längd  (m)
S1 Maravägens bro 20
S2 Kontbäckens bro 10
S3 Laihelavägens bro 40
S4 Laihela å-bron 45
S5 Toby underfart 6
S6 Logistikcentralens bro 50
S7 Järnvägsbron 40

Bild 18. Centrumtunneln-alternativet och tvärsektionen för tun-
neln
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2.4. Stadsfjärden-alternativet

I alternativet  ingår en bro- och  terrassförbindelse över 
Södra Stadsfjärden mellan Myrgrundsbron – Matmorsvi-
ken. Detta avsnitt förverkligas främst som bro på grund 
av dåliga grundläggningsförhållanden. Förbindelsen ans-
luter  till  brobanken på den södra  sidan av Myrgrunds-
bron. Anslutningen  är  en  kanaliserad  T-korsning  med 
körfält  för vänstersvängande trafik. Över Södra Stadsf-
järden byggs två broar vars totala bredd är 15 meter. På 
den norra sidan av broarna görs upphöjda gång- och cy-
kelleder. Broarnas höjd över havsytan är som störst 5,5 
meter, vilket möjliggör en 4 meters underfartshöjd.

Vid Matmorsviken bereder man sig på att anlägga ter-
rassvägsavsnittet på de eventuella konstgjorda öar som 
markerats i stadens generalplan.

Förbindelsen ansluter till motorvägen vid Matmorsvi-
ken. En dubbelfilig rondell utgör samtidigt motorvägens 
nya ändpunkt. Till rondellen ansluter även en förlängning 

av Krutkällarvägen. Gång- och cykelarrangemangen vid 
rondellen  förverkligas med underfarter. På samma sätt 
kommer gång- och cykelleden som går vid stranden mel-
lan Brageområdet och Kopparön att korsa Hamnvägen 
planskilt.

Stadsfjärden-alternativets längd från Vasklot hamn till 
Vikby är 13,1 kilometer och till Martois 20,0 kilometer.

Bild 20.  Omgivningen kring Fladan-alternativet samt utsikt över Södra Stadsfjärden

Bild 19. ALT 2, Stadsfjärden

För Stadsfjärden-alternativet finns följande broar av vilka 
S7 – S13 finns på Vikby – Martois -vägavsnittet:

Nr Namn Längd (m)
S1 Stadsfjärden väster 1985
S2 Stadsfjärden öster 690
S3 Strandstråkets underfart 6
S4 Västra underfarten vid Matmors-

vikens rondell
6

S5 Östra underfarten vid Matmorsvi-
kens rondell

6

S6 Underfarten vid förlängningen av 
Krutkällarvägen 

6

S7 Maravägens bro 20
S8 Kontbäckens bro 10
S9 Laihelavägens bro 40
S10 Laihela å-bron 45
S11 Toby underfart 6
S12 Logistikcentralens bro 50
S13 Järnvägsbron 40
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2.5. Fladan-alternativet 

Fladan-alternativet går öster om Myrgrund  längs Bolå-
kersvägen  söder  om  Södra  Stadsfjärden.  Korsningen 
mellan Hamnvägen och Myrgrundsvägen görs som en 
kanaliserad T-korsning med körfält för vänstersvängan-
de trafik. Korsningen mellan Hamnvägen och Näsvägen 
görs som en rondell. Vid avsnittet mellan Myrgrundsvä-
gen och Näsvägen görs en skild gång- och cykelväg på 
den  nordostliga  sidan  av Hamnvägen.  Korsningen  vid 
Munsmovägen  och  Hamnvägen  görs  med  stafflerade 
anslutningar.

Hamnvägen ansluter  till motorvägen norr om Stran-
dvägens nuvarande planskilda korsning och här byggs 
en ny planskild korsning. Ramparrangemangen för den 
nya planskilda korsningen möjliggör anslutning och åts-
kiljning i motorvägens bägge riktningar. Mellan den nya 
planskilda  korsningen  och  Vikby  planskilda  korsning 
byggs det på motorvägen ett tredje körfält. Strandvägens 
planskilda korsning ändras till under-/överfart.

Fladan-alternativets längd från Vasklot hamn till Vikby 
är 14,0 kilometer och till Martois 20,9 kilometer.

I Fladan-alternativet finns följande broar av vilka broarna 
S10 – S16 finns på Vikby – Martois-vägavsnittet:

Nr Namn Längd 
(m)

S1 Ådrans bro 6
S2 Bron vid Solf å 40
S3 Sävvikdikets bro 5
S4 Den norra bron vid Laihela å vid riksväg 

3, breddning
40

S5 Den södra bron vid Laihela å vid riksväg 
3, breddning

40

S6 Fladans södra bro 70
S7 Strandvägens bro 90
S8 Den norra bron vid Maravägen vid riks-

väg 3, breddning
20

S9 Den södra bron vid Maravägen vid riks-
väg 3, breddning

20

S10 Maravägens bro 20
S11 Kontbäckens bro 10
S12 Laihelavägens bro 40
S13 Laihela å-bron 45
S14 Toby underfart 6
S15 Logistikcentralens bro 50
S16 Järnvägsbron 40

Bild 21. ALT 3, Fladan

2.6. Vikby-alternative

Vikby-alternativet  är  identiskt  med  Fladan-alternativet 
från Myrgrundsvägen  ända  till  öster  om Munsmo,  där 
Vikby-alternativet separerar från det föregående alterna-
tivet söderut mot Tölby. Vid Tölby – Vikbyvägen görs en 
under-/överfart och vid Strandvägen en planskild kors-
ning. Hamnvägen går över nämnda vägar vilket möjliggör 
specialtransporter. Vid anslutningsplatsen mellan Hamn-
vägen och riksväg 8 byggs en planskild korsning. 

Vikby-alternativets  längd från Vasklot hamn till Vikby 
är 16,2 kilometer och till Martois 23,1 kilometer.

I Vikby-alternativet finns följande broar av vilka broarna 
S6 – S12 finns på Vikby – Martois -vägavsnittet:

Nr Namn Längd (m)
S1 Ådrans bro 6
S2 Bron vid Solf å 40
S3 Tölby–Vikbyvägens bro 20
S4 Strandvägens bro 30
S5 Bron vid riksväg 8 40
S6 Maravägens bro 20
S7 Kontbäckens bro 10
S8 Laihelavägens bro 40
S9 Laihela å-bron 45
S10 Toby underfart 6
S11 Logistikcentralens bro 50
S12 Järnvägsbron 40

Bild 22. ALT 4, Vikby
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2.7.  Förlängning av riksväg 8 till 
Martois (Vikby – Martois)

För alla utvecklingsalternativ mellan motorvägens plan-
skilda  korsning  i  Vikby  och  Lillkyrovägen byggs  en  ny 
väg som är en del av den nya riksväg 8 mellan Helsing-
by – Vassor och som eventuellt byggs i framtiden. Väga-
vsnittets dimensionerade körhastighet är 100 km/h och 
80 km/h vid den planskilda korsningen mellan  förläng-
ningen av riksvägen och landsväg 715 (gamla riksväg 3). 
Den nya vägens totalbredd är 10,5 meter och körbanans 
bredd 7,5 meter och man förbereder sig på att bygga ett 
mitträcke på vägen då den görs om till riksväg.

Vid landsväg 715 byggs en planskild korsning liksom 

2.8. Tvärsektioner

Tvärsektion för riksväg 8

I tvärsektionen för förlängningen av riksväg 8 (Vikby – Martois) är körfältens bredd 3,75 meter och vägens to-
tala bredd 10,5 meter.

.

Tvärsektion för Hamnvägen, Stadsfjär-
den och bron

På bron över Stadsfjärden är körfältens bredd i tvärsek-
tionen likaså 3,50 meter. Lättrafikleden är på bron 4 me-
ter bred och avskild  från körbanan med en 0,75 meter 
bred skiljeremsa.

Bild 26. Hamnvägens tvärsektion vid Stadsfjärdsbron 

Tvärsektion för hamnvägen 

Hamnvägens tvärsektion är oavsett alternativ en väg med en körbana där körfältens bredd är 3,5 meter. Därmed är 
den totala bredden för körbanan 10 meter. På de avsnitt där det invid riksvägen löper en lättrafikled, blir det mellan 
körbanan och den 3 meter breda fotgängar- och cykelvägen en 5,75 – 8,75 meter bred skiljeremsa.

Bild 24. Tvärsektion för hamnvägen

Bild 25. Hamnvägens allmänna tvärsektion vid fotgängar- och cykelvägar 

även vid logistikcentralen. Vid Vasa – Seinäjoki-järnvägen 
byggs en underfart vars underfartshöjd är  tillräcklig  för 
7,0 meter höga transporter. Vid Lillkyrovägen förbereder 
man sig på att bygga en planskild korsning.

Skilda  gång-  och  cykelvägsarrangemang  planeras 
mellan Vikby – Toby  liksom arrangemang för den  lokala 
trafikens behov. En underfart för gång- och cykeltrafiken 
görs öster om Laihela å vid Östra Runsorvägen.

Vägkonstruktionens tjocklek är inklusive beläggningen 
1,15 meter. Dräneringen av vägen arrangeras med hjälp 
av sidodiken vars bottennivå ligger ovanför grundvatten-
nivån i syfte att minska den skadliga urlakningen av de 
sura slufatjordarna. Grundvattnet vid järnvägens under-
fart avlägsnas genom att pumpa.

Vägavsnittets längd är 6,9 kilometer.

Bild 23. Tvärsektion för riksväg 8.
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2.9. Projekteringsgrunder

För Vasa hamnväg har trafikmyndigheten ställt följande 
dimensionerings- och kvalitetsmål  för de olika vägavs-
nitten

Avsnittet mellan landsväg 6741 (Myrgrund) –
riksväg 3 (motorväg)
• Avsnittet planeras som en regionväg. Vägens di-
mensionerade hastighet är 80 km/h. Vid  tätorter 
och tätorternas randområden kan man använda 
60 km/h som dimensionerad hastighet i syfte att 
minska på miljöolägenheterna. 

• Anslutningarna är planskilda korsningar, eventu-
ellt även rondeller vid tätorternas randområden. 

• Tvärsektionen för vägen är 10 / 7 för att lindra de 
konsekvenser som den tunga trafiken orsakar. 

• Direkta markanvändnings- samt jord- och skogs-
bruksanslutningar kan tillåtas i undantagsfall.

• Eventuella korsningar med lättrafikleder på avs-
nitt med 80 km/h görs planskilt. 

• Avsnittet är en del av vägnätverket för stora spe-
cialtransporter (SEKV).

Avsnittet Vikby (riksväg 3) – Lillkyrovägen 
(landsväg 717)
• Avsnittet är en del av den  framtida  riksvägsför-
bindelsen då riksvägsavsnittet Vassor – Helsingby 
förverkligas. 

• Den dimensionerade hastigheten är 100 km/h, vid 
Vikby planskilda korsning 80 km/h. 

• Vägens tvärsektion är 10,5 / 7,5 och man förbere-
der sig för bygge av mitträcke då vägen omvand-
las till riksväg.

• Förutom  vid  den  nuvarande  Vikby  planskilda 
korsningen byggs en planskild korsning vid land-
sväg 715 (gamla riksväg 3). Härtill finns reserva-
tioner för planskild korsning vid logistikcentralen 
och vid Lillkyrovägen vilka förverkligas om riksvä-
gsavsnittet Vassor – Helsingby förverkligas.

• Direkta markanvändnings- samt jord- och skogs-
bruksanslutningar tillåts inte på riksvägsavsnittet 
Vid  Helsingby  och  Vikby  arrangeras  en  paral-
lell  vägförbindelse  för  lokalbefolkningen,  lantb-
rukstrafiken och den lätta trafiken. 

• Nödvändiga korsningar med lättrafikleder byggs 
planskilt. 

• Avsnittet är en del av vägnätverket för stora spe-
cialtransporter (SEKV).

2.10.  Undersökta och förkastade alternativ

• Den planskilda korsningen vid motorvägen leder till 
att järnvägens geometri måste anpassas till omfat-
tande  väg-  och / eller  broarrangemang  vid Maras-
backen i Helsingby samt vid gamla riksväg 3 (Lai-
helavägen) och Tobyvägen.  

• Vid Laihelavägen skulle upphöjningen av järnvägen 
förutsätta att bostadsbyggnader löses in för att man 
ska uppnå tillräckligt liten sluttning. Detta på grund 
av det smala utrymmet som är tillgängligt. 

• Vid  Bolåkersvägen  i  Sundom  räcker  inte  det  till-
gängliga utrymmet till för placering av hamnvägen, 
en gång- och cykelled, tomternas förbindelsearran-
gemang och järnväg. 

• Dessutom skull järnvägens barriäreffekt särskilt på 
Näset och i Munsmo vara betydand.

Bild 27.  Vägsträckningsalternativet Toby 2 och rälsförbindelsen

Vid projekteringen undersöktes också genomförandet av 
en rälsförbindelse i samma terrängkorridor som hamnvä-
gsförbindelsen.  I anknytning  till  rälsförbindelsen under-
söktes också en annan vägsträckning mellan riksväg 8 
och Lillkyrovägen (Toby 2), som skulle ha möjliggjort en 
rälsförbindelse bredvid förlängningen av riksväg 8. Räls-
förbindelsen skulle endast vara möjlig med vägsträcknin-
garna Toby 2 och Vikby. 

Under projekteringen konstaterades det att sammanslag-
ningen av väg och järnväg i samma terrängkorridor mås-
te förkastas på följande grunder:
• Järnvägen skulle kräva ett stort antal plankorsnin-
gar för åkerförbindelser och korsande vägar.
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3. Konsekvenser och lindring av de negativa konsekvenserna samt projektbedömning

utnyttjas för specialtransporter, ger alternativet inte några 
nämnvärda konsekvenser jämfört med nuläget

Centrumtunneln snabbar upp trafiken genom centrum 
jämfört med  referensalternativet  (0+). Med  lätta  fordon 
uppstår besparingen  i  restid  i sin helhet på gatunätet  i 
centrum. 

Stadsfjärden-alternativet

I Stadsfjärden-alternativet ökar trafikmängderna lite. När 
den tunga trafiken styrs till den nya rutten förbättras smi-
digheten dock i centrum, när cirka fyrtio procent av den 
tunga trafiken i centrum i dag flyttar till den nya förbindel-
sen  från Matmorsviken  till Myrgrund och därifrån vida-
re till Vasklot. Åtminstone specialtransporterna söderut /
söderifrån flytas bort från gatunätverket i Vasa centrum. 
Hamnens transporter av farliga ämnen kan också styras 
till den nya rutten förbi centrum. Den totala trafikmäng-
den i centrum ökar, vilket ökar restiden för den tunga tra-
fiken.

Alternativet  erbjuder  en  ny  förbindelse  i  öst-västlig 
riktning vilket således minskar trafiken en aning på Va-
saesplanaden och i avsevärd omfattning på Blå vägen, 
där den nya  förbindelsen  tar hand om cirka hälften av 
ökningen. Den förutsedda trafikmängden över bron över 
Södra Stadsfjärden är cirka 3 000 fordon per dygn. 

Utanför centrum förflyttas trafiken relativt lite frånsett 
rutten Krutkällarvägen – Roparnäsvägen till Förbindelse-
vägen  (nuvarande  riksväg 8). Användningen av denna 
rutt ökar med över 2 000 fordon per dygn. 

Ruttändringarna och en ny planskild anslutning till rik-
sväg 3 leder till att Krutkällarvägen och Roparnäsvägen 
samt dessas korsning måste förbättras samtidigt som be-
hovet att ta bort plankorsningen med järnvägen på Ro-
parnäsvägen ökar. 

Stadsfjärden-alternativet  ökar  restiden  på  avsnittet 
mellan Vasklot och anslutningen till riksvägarna 3 och 8 
(längd 15,1 km) jämfört med referensalternativet. Rutten 
via centrum blir inte heller nämnvärt snabbare, eftersom 
den nya rondellen på riksväg 3 bromsar upp trafiken.

Stadsfjärden-alternativet  förbättrar dock avsevärt  till-
gängligheten  till Vasa centrum från Yttersundom – Sun-

dom -området. Till exempel blir restiden från Sundom till 
den planskilda korsningen mellan riksväg 3 och Förbin-
delsevägen i genomsnitt över två minuter snabbare.

Fladan-alternativet

Fladan-alternativet har ingen nämnvärd betydelse för tra-
fikmängderna  i  på gatunätet  i  centrum. När den  tunga 
trafiken styrs  till den nya rutten förbättras dock smidig-
heten i trafiken. 

Trafikförhållandena i centrum försämras för alla grup-
per  i  trafiken så gott  som på samma sätt  som  i 0+-al-
ternativet. Söder om centrum flyttar Fladan-alternativet 
cirka 500 fordon från riksväg 3 till Myrgrundsvägens rutt 
och gör det möjligt att utveckla Solfvägen så att den en-
dast betjänar de behov som finns längs vägen. Den för-
väntade  trafikmängden  längs den nya vägförbindelsen 
blir mindre än 1 000 fordon per dygn.

I Fladan-alternativet ökar de lätta fordonens restid på 
rutten mellan Vasklot och anslutningen till riksvägarna 3 
och 8  (längd 16,3 km)  jämfört med  referensalternativet 
(0+),  om  de  använder  den  nya  förbindelsen. Den  nya 
förbindelsen förbättrar dock avsevärt tillgängligheten till 
Yttersundom–Sundom-området från riksvägarna 3 och 8 
så att besparingen i restid i genomsnitt är över sex mi-
nuter.

Eftersom befolkningen i området är mycket fåtalig blir 
personbilstrafiken på den nuvarande rutten och den nya 
förbindelsen emellertid liten, och alternativet ändrar inte 
nämnvärt förhållandena för persontrafikens jämfört med 
nuläget.

Vikby-alternativet

Vikby-alternativet har ingen nämnvärd betydelse för tra-
fikmängderna  i  på gatunätet  i  centrum. När den  tunga 
trafiken styrs till den nya rutten förbättras dock smidighe-
ten i trafiken. Trafikförhållandena i centrum försämras för 
alla grupper i trafiken så gott som på samma sätt som i 
0+-alternativet. Söder om centrum flyttar Vikby-alternati-
vet cirka 500 fordon från riksväg 3 till Myrgrundsvägens 

rutt och gör det möjligt att utveckla Solfvägen så att den 
endast betjänar de behov som finns  längs vägen. Den 
förväntade  trafikmängden  på  den  nya  vägförbindelsen 
blir cirka 1 000 fordon per dygn frånsett dess östra ända, 
som erbjuder en ny förbindelse från Strandvägen (lv 673) 
och riksvägarna 3 och 8. 

Också i detta alternativ ökar de lätta fordonens restid 
på rutten mellan Vasklot och anslutningen till riksvägarna 
3 och 8 jämfört med referensalternativet (0+). 

Även i Vikby-alternativet förbättrar den nya förbindel-
sen  tillgängligheten  till  Yttersundom-Sundom-området 
från riksväg 3 och 8, så som Fladan-alternativet gör. 

Dessutom förkortar Vikby-alternativet restiden mellan 
Strandvägen och riksväg 3  i  riktning Laihela med cirka 
50 sekunder. 

Tabell 2.  Referensalternativets (0+) restider på avsnittet 
Vasklot – anslutningen till riksvägarna 3 och 8 samt projektalternati-
vens restider i förhållandet till dessa.

Lätt  
trafik

Tung 
trafik

Lätt trafik 
genom  

centrum
0+ 10 min 59 s 12 min 52 s 10 min 59 s 
Centrumtunneln -55 s -51 s -34 s
Stadsfjärden +42 s +48 s -12 s
Fladan +1 min 55 s +1 min 3 s -33 s
Vikby +3 min 55 s +3 min 12 s -31 s

Vägavsnittet Vikby – Martois

I alternativen Centrumtunneln, Stadsfjärden, Fladan och 
Vikby ingår ett nytt vägavsnitt mellan den planskilda kors-
ningen i Vikby och Lillkyrovägen (lv 717).

Vägförbindelsen förbättrar smidigheten i trafiken och 
trafiksäkerheten, vilket gynnar upp  till 4 000  fordon per 
dygn.

3.1. Konsekvensbedömning 

3.1.1. Konsekvenser för trafiken

I 0+-alternativet ökar den  totala belastningen av  trafik-
nätet i centrum när trafikmängderna ökar. Även om man 
strävar efter att leda den tunga trafiken till rutten Skolga-
tan – Sandviksgatan, förlängs körtiderna särskilt i rusnin-
gstid från de nuvarande. Restiden mellan Vasklot – cent-
rum – anslutningarna  till  riksväg 3 och 8  (ruttens  längd 
13,3 km) ökar med cirka två minuter för såväl lätta som 
tunga fordon jämfört med situationen år 2014. De ökade 
fördröjningarna påverkar även kollektivtrafiken. Dessu-
tom blir tillgängligheten för fotgängare och cyklister säm-
re, när väntetiderna i korsningarna med fordonstrafiken 
förlängs.

Centrumtunneln-alternativet

Centrumtunnelns trafikmässiga konsekvenser hänför sig 
främst till rutplanecentrum. Centrumtunneln tar en del av 
trafiken genom centrum, varvid trafikmängderna på Han-
delsesplanaden, Sandviksgatan och Skolgatan ligger på 
sin nuvarande nivå år 2040, även om till exempel trafik-
mängderna på Vasaesplanaden ökar med nästan en fjär-
dedel. Trafikmängden i tunneln blir enligt prognosen en 
aning under 3 000 bilar per dygn, men utanför centrum 
är centrumtunnelns konsekvenser endast några hundra 
bilar per dygn till exempel som förflyttningar från riksväg 
3 till Myrgrundsvägen.

Transporterna från hamnen och Vasklot kan flyttas in 
i en tunnel på en cirka 1,5 kilometer lång sträcka mellan 
Handelsesplanaden och Vasaesplanaden. Nästan hälf-
ten av de nuvarande tunga transporterna flyttas bort från 
gatunätverket i Vasa centrum, vilket förutses ge snabba-
re och smidigare transporter.

Dimensioneringen av tunneln och eventuella begräns-
ningar påverkar i avsevärd grad om tunneln kan utnyttjas 
för specialtransporter. Om tunneln kan utnyttjas, kommer 
flaskhalsen för specialtransporternas del på gatunätver-
ket  i Vasa centrum att avlägsnas. Om tunneln  inte kan 
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3.1.2. Konsekvenser för trafik säker-
heten

I alternativet 0+ förbättrar de nya trafikarrangemangen i 
centrum särskilt biltrafikens trafiksäkerhet och lindrar olä-
genheterna för den ökade trafikmängden för fotgängare 
och cyklister. Av denna orsak försämras trafiksäkerheten 
inte nämnvärt jämfört med nuläget, även om trafikmän-
gden ökar.

Centrumtunneln-alternativet

Smidigheten på gatunätverket i centrum hålls ungefär på 
den nuvarande nivån. Trafiksäkerheten och förhållande-
na för cyklister och fotgängare förbättras av att en stor 
del av den  tunga  trafiken  i centrum  försvinner  från ga-
torna i centrum. Antalet olyckor som leder till personska-
da minskar med 0,30 olyckor om året och antalet döda i 
vägtrafiken minskar med 0,006 dödsfall om året jämfört 
med referensalternativet (0+).

Stadsfjärden-alternativet

Smidigheten för trafiken på gatunätet i centrum försäm-
ras  inte  lika mycket  som  för  0+-alternativet  och  trafik-
säkerheten förbättras eftersom en stor del av hamnens 
tunga trafik flyttar bort från centrum. Konsekvenserna för 
smidigheten för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister i 
centrum är små.

Inverkan på trafiksäkerheten är större än för Centru-
mtunneln-alternativet, eftersom den tunga trafiken flyttas 
bort från centrumområdet, där flest olyckor med persons-
kada  inträffat. Antalet olyckor som  leder  till personska-
da minskar med 0,63 olyckor om året och antalet döda i 
vägtrafiken minskar med 0,041 dödsfall om året jämfört 
med referensalternativet (0+).

Fladan-alternativet

Smidigheten för trafiken på gatunätet i centrum försämras 
inte lika mycket som för 0+-alternativet och trafiksäkerhe-
ten förbättras en aning eftersom en stor del av hamnens 
tunga trafik flyttar bort från centrum. Antalet olyckor som 
leder till personskada minskar med 0,08 olyckor om året 

jämfört med referensalternativet (0+). Antalet person som 
dör i vägtrafiken ökar dock med 0,008 dödsfall om året. 
Den lilla minskningen i olyckor som leder till personska-
da och ökningen i antalet dödsfall förklaras av den nya 
vägförbindelsen  och  de  många  plankorsningarna  den 
medför som är farligare än den nuvarande motorvägsför-
bindelsens korsningar och därigenom ökar olycksrisken. 

Vikby-alternativet

Smidigheten för trafiken på gatunätet i centrum försäm-
ras  inte  lika mycket  som  för  0+-alternativet  och  trafik-
säkerheten förbättras eftersom en stor del av hamnens 
tunga trafik flyttar bort från centrum. Antalet olyckor som 
leder till personskada minskar med 0,19 olyckor om året 
och antalet döda i vägtrafiken minskar med 0,001 döds-
fall om året  jämfört med  referensalternativet  (0+). Den 
lilla minskningen  i antalet olyckor  förklaras av den nya 
vägförbindelsen  och  det  stora  antalet  plankorsningar 
den medför liksom i alternativ 3. Minskningen i antalet 
olyckor som leder till personskada är dock större än för 
Fladan-alternativet,  eftersom  den  nya  vägförbindelsen 
mellan  landsväg  673  och  riksväg  8  förkortar  sträckan 
mellan dessa vägar och från landsväg 673 till riksväg 3 i 
riktning Laihela, och anslutningarna längs den nya rutten 
är säkrare.

3.1.3. Konsekvenser för människors 
levnadsförhållanden och förflyttning 

Centrumtunneln-alternativet

Liikenteen aiheuttamien häiriöiden (liikenneturvallisuus, 
Den  lilla minskningen  i störningar orsakade av  trafiken 
(trafiksäkerhet, luftkvalitet, barriäreffekt, buller) förbättrar 
boendetrivseln i stadskärnan en aning samt motions- och 
rekreationsmöjligheterna.  Centrumtunneln  underlättar 
även hotet om  framtida  trafikstörningar  till  följd av den 
förutsedda ökningen  i  trafikmängderna. En  liten positiv 
inverkan hänför sig till en stor mängd människor, efter-
som över 2 000 invånare bor inom ett avstånd av hundra 
meter från tunneln. Trivseln och levnadsförhållandena 
försämras lite främst för de som bor  i närheten av tun-
nelns mynningar.

Stadsfjärden-alternativet

Stadsfjärden-alternativet  förbättrar boendetrivseln samt 
motions- och rekreationsmöjligheterna i stadskärnan nå-
got då trafikens störningar minskar lite och hotet om en 
större  ökning  av  trafikstörningar  som  trafikens  tillväxt-
prognoser orsakar minskar lite. Bron erbjuder en ny fri-
luftsled och möjligheter till hobbyverksamhet. Alternativet 
försämrar  boendetrivseln  och  rekreationsmöjligheter-
na särskilt för bostäderna och rekreationsområdena vid 
brons ändar  samt  i  omgivningen kring Krutkällarvägen 
där trafikolägenheterna (buller, utsläpp, landskap) ökar. 
På hundra meters avstånd från den nya bron bor endast 
några personer som orsakas olägenhet, men en liten po-
sitiv konsekvens hänför sig till ett stort antal människor, 
eftersom det  längs genomfartsleder  i centrum bor över 
2 000 människor.

Fladan- och Vikby-alternativen

Fladan-  och  Vikby-alternativen,  som  i  huvudsak  kom-
mer att förläggas i en ny terrängkorridor, minskar boen-
detrivseln och rekreationsanvändningen i sträckningens 
närområde  i  och med den  tunga  trafikens olägenheter 
(buller, trafiksäkerhet, hindrande verkan) i den lugna lant-
miljön.  Fladan-  eller  Vikby-alternativet  underlättar  inte 
nämnvärt boendetrivseln i centrum. Söder om Stadsfjär-
den är konsekvenserna tydligt negativa, men de hänför 
sig till ett litet invånarantal. I centrum finns det tusentals 
invånare i målområdet, men det är svårt att skönja positi-
va konsekvenser för boendetrivseln. Som helhet är kon-
sekvensen något negativ

.

Vägavsnittet Vikby – Martois

Vägavsnittet går främst genom skogen och medför där-
för en splittring av skogsfastigheter.  På skogsavsnitten 
kan  den  nya  vägen  även  störa  jakt,  bärplockning  och 
svampplockning. På hundra meters avstånd från väga-
vsnittet bor 16 personer vars livsmiljö störs av den nya 
vägens trafikolägenheter. De närmaste bostadsfastighe-
terna  ligger  vid Tobyvägen  i Marasbacken  varifrån det 
inte heller är långt till flygplatsen. Den nya vägförbindel-
sens konsekvenser för boendetrivseln och rekreationen 
bedöms som helhet vara lite negativ.

Bullerkonskevenser

Trafikens  bullerkonsekvenser  utvärderades  kalkylmäs-
sigt med hjälp av SoundPlan-bullerkalkyleringsprogram-
met.  Beräkningen  skedde  utifrån  terrängmodellen  och 
beaktar  därmed  bland  annat  terrängens  former,  bygg-
nader och bullerhinder. I tabell 3 nedan visas antalet in-
vånare som bor i bullerzonerna för de olika alternativen.

Tabell 3.  Invånare som bor i bullerzonerna för de olika alternativen

Bullerzone, LAeq, 7-22 0+ Centrumtunneln Stadsfjärden Fladan Vikby
50–55 3171 3218 3089 3067 3196
55–60 1368 1549 1536 1542 1571
60–65 436 424 386 447 454
>65 7 10 5 6 12

Skillnaderna mellan  alternativen  är  inte  stora,  efter-
som trafikmängderna på de nya rutterna är ganska små 
och det inte finns någon bosättning eller semesterboen-
de alldeles intill de nya rutterna. Trafiken i centrumområ-
det minskar  inte  heller  så mycket  att  det  skulle  ha  en 
nämnvärd bullerkonsekvens
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Utsläpp

Generellt sett finns det inom projektet ingen verksamhet 
som orsakar nya utsläpp, endast trafiken kommer att sty-
ras på ett annat sätt än i dagens läge. Den regionala pro-
duktionen av utsläpp kommer alltså att ändras. Utsläpps-
mängderna  ändras  inte  anmärkningsvärt  då  projektet 
som sådant inte orsakar nya utsläppskällor. Alternativen 
kan alltså  inte pålitligt  jämföras utifrån   utsläppsmäng-
derna.
• 0+-alternativet ökar trafikmängderna i förhållande 
till nuläget men ökningen beror på allmänna öknin-
gen av  trafiken. För  luftkvalitetens del beror alltså 
eventuella skadeverkningar på trafiken i allmänhet. 
I centrumområdet har riktvärdena enligt mätningar-
na underskridits med den nuvarande trafikmängden 
och  fordonens sjunkande enhetsutsläpp upphäver 
den  prognostiserade  utsläppsökningen  som  den 
ökade trafikmängden orsakar.

• Centrumtunneln kan förbättra luftkvaliteten i cent-
rum  något  då  utsläppen  från  den  tunga  trafiken 
(särskilt  småpartiklar)  försvinner  från  gatunätet. 
Emellertid måste ventilationen  i  tunneln styras  till-
räckligt högt så att den inte blandas med gatluften. 
Utsläppen förblir emellertid i centrumområdet.

• Stadsfjärden-alternativets  vinverkan på luftkvali-
teten är liten. Längs sträckningen finns inte objekt 
som exponeras alldeles bredvid vägen. Att den tun-
ga trafiken styrs bort från gatunätet kan ha en liten 
positiv inverkan på luftkvaliteten i centrum. Den tun-
ga trafiken blir smidigare och kan sänka enhetsuts-
läppen.

• Fladan-alternativets inverkan på luftkvaliteten 
är  liten. Längs sträckningen finns  inte objekt  som 
exponeras  alldeles  bredvid  vägen. Att  den  tunga 
trafiken styrs bort från gatunätet kan ha en liten po-
sitiv inverkan på luftkvaliteten i centrum. Den tunga 
trafiken blir smidigare och kan sänka enhetsutsläp-
pen.

• Vikby-alternativet inverkan på  luftkvaliteten  är  li-
ten. Längs sträckningen finns inte objekt som expo-
neras alldeles bredvid vägen. Att den tunga trafiken 
styrs bort från gatunätet kan ha en liten positiv in-
verkan på luftkvaliteten i centrum.

Centrumtunneln-, Stadsfjärden-, Fladan- och Vikby-alter-
nativen omfattar en ny förbindelse från logistikcentralen 

till landsväg 717. I utvärderingen av luftkvaliteten har vä-
gavsnittet Vikby – Martois tagits i beaktande som en del 
av de övriga alternativen.

3.1.4. Konsekvenser för samhälls-
struktur, markanvändning och 
näringsliv

Inom  vägens  hela  influensområde  möjliggör  den  nya 
hamnförbindelsen  allt  smidigare  förbindelser  för  den 
nationella och regionala person- och godstrafiken samt 
för den  regionala och  lokala näringsverksamheten. En 
förbättring av vägen och byggandet av den i en ny ter-
rängkorridor  påverkar  placeringen  av  nuvarande  och 
nya  funktioner. Tillgängligheten  till Vasa hamn  från oli-
ka områden samt sammankopplingen av områdena med 
varandra förändras i och med den nya vägförbindelsen.

Verkningsområdet  för  den planerade Vasa hamnvä-
gen är stort och begränsas  inte enbart  till de områden 
som ligger i närheten av de alternativa vägförslagen Det 
handlar om en regional förbindelse som har en omfattan-
de inverkan på samhällsstrukturen i hela Vasa stadsre-
gion. Dessutom ger goda trafikförbindelser förutsättnin-
gar för placeringen av ny, konkurrenskraftig industri- och 
serviceverksamhet  inom  vägens  influensområde  och 
utökar det regionala pendlingsområdet.

3.1.5. Miljökonsekvenser

Konsekvenser för naturmiljön 

Utvärderingen av konsekvenserna  för naturen baseras 
på materialgranskningar för befintliga databaser och na-
turutredningar  samt  särskilt  på  lokaliseringsplanen  för 
Vasa hamnväg (2010), i vilken naturresurserna i området 
kartlades mycket heltäckande. För hamnvägssträcknin-
garna gjordes 22 – 23.5.2014 en kartläggning av flyge-
korrar, varvid kända livsmiljöer för flygekorre granskades 
med  avseende  på  vägsträckningarna.  Enligt  utrednin-
gen finns det en kraftig och livskraftig flygekorrstam på 
området och de flesta utredda och kända miljöerna är i 
användning.  I flera  livsmiljöer kunde även bobyggande 
(träd med hål, bon i holkar) observeras i den omedelbara 
närheten av sträckningen.

På planeringsområdet mellan  riksväg 3 och Martois 

gjordes 11 – 13.9.2014 även en naturinventering, i vilken 
betydelsefulla naturobjekt kartlades liksom eventuella li-
vsmiljöer för flygekorre längs vägsträckningarna. Dessu-
tom kartlades fladdermöss och fågelbeståndet utreddes 
under sommaren 2015. Längs sträckningarna eller i den 
omedelbara närheten av dessa hittades ingen flygekorrs-
pillning, men två områden som lämpar sig för flygekorre 
identifierades.

Stadsfjärdens negativa konsekvenser för naturmiljön 
är stora. Sträckningen är belägen i närheten av ett kons-
taterat fortplantningsområde för fladdermöss och dessu-
tom är slutdelen av alternativet, avsnittet mellan riksväg 
3 och Martois, beläget i en livsmiljö för fladdermöss och 
flygekorrar, liksom alla andra alternativ utom 0+-alterna-
tivet.

Fladan-alternativet har en måttlig negativ konsekvens. 
Vägsträckningen är belägen i en livsmiljö för fladdermöss 
och  flygekorrar. Arternas  livsmiljöer  splittras  delvis. Al-
ternativet är också belägen  i en ny terrängkorridor och 
kan göra det svårare för flygekorrarna att röra sig mellan 
områdena.

Vikby-alternativet  har  liksom  Fladan-alternativet  en 
måttlig negativ konsekvens, eftersom den är belägen  i 
en livsmiljö för fladdermöss och flygekorrar. Sträckningen 
löper genom flera livsmiljöer för flygekorre på Munsmo- 
och Vikby-området. I de livsmiljöer som genomskärs av 
sträckningen observerades dock inga bon år 2014, men 
sträckningen splittrar livsmiljöer och gör det svårare för 
flygekorrar att bosätta sig i tomma och lämpliga livsmiljö-
er. Dessutom är sträckningen belägen i en ny terrängkor-
ridor vilket kan göra det svårare för flygekorrarna att röra 
sig mellan områdena. 

Vägavsnittet Vikby – Martois konsekvenser hänför sig 
till mustaschfladdermössens  jaktområde samt flygekor-
rens livsmiljö. På området kan det baserat på observa-
tioner som gjorts tidigare och år 2015 finnas fortplantnin-
gsplatser för mustaschfladdermus. På området gjordes 
dessutom en kartläggning av flygekorrarnas  livsmiljöer 
hösten 2014. Då hittades  inga tecken på flygekorre på 
området, sannolikt på grund av tidpunkten för utrednin-
gen, men förekomsten av flygekorre på området kan inte 
uteslutas. På grund av utredningsområdets omfattning 
och stenighet finns det flera hundra möjliga rastplatser. 
Sträckningarnas konsekvenser för fladdermössen kan i 
detta avseende dock inte bedömas med säkerhet, utan 
förekomsten av fladdermöss längs den valda vägsträck-
ningen utreds noggrannare i den fortsatta projekteringen.

Vid planeringen av de olika alternativen har man strä-
vat efter att gå runt förekomster av utrotningshotade ar-
ter, men en del av alternativen går igenom livsmiljöer för 
flyg ekorre eller inom konsekvensområdet för dessa. I vä-
gplaneringen strävar man efter att beakta de områden 
där flygekorrar  förekommer på så sätt att  trädbevuxna 
stråk mellan livsmiljöerna bevaras. 

Inget av alternativen har några konsekvenser för de 
värdefulla naturtyperna eller vegetationsobjekten.

Med avseende på naturförhållandena och arter (flad-
dermöss och flygekorre) i EU:s habitatdirektiv är 0+-alter-
nativet det bästa av vägsträckningsalternativen. Det näst 
bästa är Centrumtunneln-alternativet, som är förknippat 
med mindre konsekvenser än de övriga alternativen (Fla-
dan, Vikby och Stadsfjärden).

Konsekvenser för landskap och kulturarv 

Skillnaderna mellan konsekvenserna av de föreslagna 
sträckningarna orsakas i huvudsak av den avvikande ka-
raktären hos landskaps- och stadsstrukturen vid de olika 
punkterna av sträckningarna. 

Alternativen 0+, Centrumtunneln och Stadsfjärden ut-
nyttjar mest  det  befintliga  vägnätet,  varvid  konsekven-
serna hänför sig  till ett mindre område än  för alternati-
ven Fladan och Vikby. I alla andra än 0+-alternativet går 
sträckningen dessutom i en ny terrängkorridor söder om 
logistikcentralen, som ligger öster om riksväg 3, från Lill-
kyrovägen till Martois.

0+-alternativet  har  inga  konsekvenser  för  landskap 
och  kulturmiljö.  Centrumtunneln-alternativets  konsek-
venser hänför sig till små områden vid tunnelns mynnin-
gar. Konsekvenserna är stora och negativa i närheten av 
Vasklotbron på ett område av byggs kulturmiljö av  rik-
sintresse, där värdefullt trädbestånd skulle försvinna där 
tunnelns mynning byggs.

Stadsfjärden-alternativets måttliga och negativa kon-
sekvenser  utgörs  i  huvudsak av den bro-  och  terrass-
konstruktion som splittrar miljön kring Södra Stadsfjär-
den.

Konsekvenserna  av  Fladan-  och  Vikby-alternativen 
utgörs av den splittrande verkan de har på de omfattan-
de,  landskapsmässigt  värdefylla  öppna  åkerområdena 
samt bystrukturerna. Fladan har måttliga negativa kon-
sekvenser och Vikby-alternativet har stora negativa kon-
sekvenser på grund av att Vikby-sträckningen går genom 
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bystrukturen Yttersundom – Näset och dessutom bystruk-
turen Vikby – Tölby.

Vid minimeringen av de olika  alternativens  skadliga 
konsekvenser för  landskaps- och kulturmiljön framhävs 
anpassningen av vägsträckningen och vägens höjdnivå 
till  landskaps- och bystrukturen samt anpassningen av 
den slutliga vägmiljön till omgivningen.

Konsekvenser för grund- och ytvatten 

Området är känsligt  för översvämningar och både Lai-
hela  å  och  Kyro  älv  har  klassificerats  som  betydande 
riskobjekt på det nationella planet. Ytvattnens ekologis-
ka status är nöjaktig eller sämre än nöjaktig  inom kon-
sekvensområdet. Södra Stadsfjärden är den viktigaste 
vattenformationen  i  projektområdet  och  ett  betydande 
förökningsområde  för  abborre.  Sedimenteringen  och 
landhöjningen gör att viken blir allt grundare och vass-
bältet växer. De klassificerade grundvattenområdena är 
av klass I, dvs. för vattenförsörjningen viktiga grundvat-
tenområden, men projektet bedöms  inte påverka dem. 
Vasa Vatten har Kyro älv som råvattenkälla. Ett 1,4 km 
långt vägavsnitt faller inom Kyro älvs vattendragsområde 
i alla alternativ förutom 0+-alternativet.

Vid  bedömningen  av  betydelsen  har  fiskbeståndet 
och  översvämningsrisken  i  området  konstaterats  va-
ra de känsligaste konsekvensobjekten. Med hänsyn till 
fisk beståndet  har  Stadsfjärden-alternativet  de  skadli-
gaste konsekvenserna, eftersom det finns ett betydande 
fortplantningsområde  för abborre  i Södra Stadsfjärden. 
Med  hänsyn  till  översvämningsrisken  bedöms  Fladan- 
och Vikby-alternativen ha de skadligaste konsekvenser-
na eftersom byggandet i stor del hänför sig till ett område 
med översvämningsrisk. Samtliga alternativ innebär byg-
gande även på områden med översvämningsrisk vid de 
planskilda korsningarna till riksväg 3 och riksväg 8.

Under byggnadstiden borde lindringen av de skadliga 
konsekvenserna inriktas på att hantera dräneringsvattnet 
och förhindra uppkomsten av sur avrinning. Vid planerin-
gen av broar och trummor bör man beakta landhöjningen 
samt översvämningsriskerna  som konstaterats  i  områ-
det, särskilt isdämningen. Under användningen av vägen 
kan man genom omsorgsfull hantering och behandling 
av dräneringsvattnet  förhindra att  kvaliteten på yt- och 
grundvattnet försämras.

Om man ser till yt- och grundvattnet har 0+-alternati-

vet de minsta konsekvenserna. Centrumtunneln-alterna-
tivet har små negativa konsekvenser, Fladan- och Vik-
by-alternativen har måttliga negativa  konsekvenser och 
Stadsfjärden-alternativet har stora negativa konsekven-
ser. Vikby – Martois-vägavsnittet har små negativa kon-
sekvenser.

Konsekvenser för naturresurserna 

Området är  känsligt  för översvämningar och därför  fö-
rutsätter  byggandet  att  vägbankar  byggs  i  låglänta 
områden. Massabalansen uppvisar  ett  underskott  i  de 
andra alternativen  förutom Centrumtunneln- och 0+-al-
ternativet. Underskottet  kan minskas med hjälp av det 
återvinningsmaterial som uppkommer i området, såsom 
kraftverksaska,  betongkross och överskottsmassor. Att 
området har karaktären av sulfatjord ökar behovet av att 
behandla grävmassor och bygga skyddskonstruktioner 
vid  deponeringsområden.  Därför  strävar man  efter  att 
undvika utgrävning.

Betydelsen av överskott eller underskott  i massaba-
lansen och jsparadet av naturresurserna konstaterades 
vara de tydligaste konsekvensobjekten. Vikby-alternati-
vet  har  de  största  negativa  konsekvenserna,  eftersom 
mängden återvinningsmaterial  inte räcker  till  för att  fyl-
la den stora bristen på massa under granskningstiden 
på  två år.  I Fladan-alternativet är mängden orörda och 
naturliga stenmaterial hälften mindre än i Vikby-alterna-
tivet, eftersom mängden återvinningsbara material  räc-
ker till klart bättre för detta alternativ. I 0+-alternativet är 
behovet av orörda och naturliga stenmaterial  litet, men 
å andra sidan ger alternativet inte heller möjlighet att an-
vända återvinningsmaterial och på det sättet minska de 
tillgängliga materialmängderna och behovet av lagrings-
utrymme. 

Stadsfjärden-alternativet  får  positiva  konsekvenser 
ifall projektet genomförs enbart i form av en bro. Terras-
savsnitt, även om de är korta, ökar behovet av muddring 
i  bottensedimentet  och  mängden  muddermassor  som 
kräver behandling eller deponering. Alternativet gör det 
möjligt att använda återvinningsmaterial på avsnittet Vik-
by – Martois, varvid orörda och naturliga stenmaterial kan 
sparas  för andra ändamål. Centrumtunneln-alternativet 
skapar de positivaste förväntningarna bland alla alterna-
tiv, eftersom det främjar den regionala stenmaterialsför-
sörjningen, och stenmaterial som kan användas utanför 

projektet minskar åtminstone för tillfället mängden orörda 
och naturliga stenmaterial som måste hämtas till stads-
området från områden som ligger längre bort. 

Strävan efter  att minska de  skadliga  konsekvenser-
na borde under byggnadsskedet inriktas på att undvika 
utgrävning och att använda och förädla det schakt- och 
bergsmaterial som uppkommer i projektområdet. Det re-
kommenderas att återvinningsmaterial används till  fullo 
eftersom de gör att förädlat stenmaterial kan användas 
i sådana konstruktioner som återvinningsmaterial inte 
lämpar  sig  för. När utgrävningarna minimeras  kommer 
även behovet av att behandla massorna och bygga yt- 
och grundkonstruktioner för deponeringsområdena att 
minska,  eftersom sulfatjordar  inte  kan  deponeras  som 
sådana på grund av deras försurande egenskaper.

3.2. Bedömning av effektivite-
ten

Genom att bedöma effektiviteten utvärderas de planera-
de åtgärdernas effekt i förhållande till de mål som ställts. 
Vid bedömning av effektiviteten strävar man efter att bes-
kriva projektets icke-ekonomiska konsekvenser.

Vid granskning av  restiden  i huvudriktningen  för  lät-
ta fordon avses med huvudriktning resan från Vasklot till 
anslutningen till  riksvägarna 3 och 8. Som bästa värde 
(9 min 13 s) har man tillämpat den teoretiska restid som 
möjliggörs av hastighetsbegränsningarna  i en situation 
med en förverkligad centrumtunnel. Den största inverkan 
har Centrumtunneln-alternativet,  som ger 85 % av den 
möjliga förkortningen i restid.

Med huvudriktningen för tunga fordon avses samma 
sträcka från Vasklot till anslutningen till riksvägarna 3 och 
8 som för lätta fordon. Den största inverkan har Centru-
mtunneln-alternativet, som ger 75 % av den möjliga för-
kortningen i restid.

De  lätta  fordonens  restid genom centrum mäter hur 
mycket snabbare gatunätet i centrum blir när den tunga 
trafiken flyttas till en annan rutt. Den största inverkan på 
restiden för lätta fordon har Centrumtunneln-alternativet, 
som ger 32 % av den möjliga förkortningen i restid.

Som målvärde för olyckor med personskada har an-
vänts  en minskning  på  20 %  i  antalet  olyckor  och  det 
sämsta värdet är olycksmängden enligt referensalterna-
tivet. Konsekvenserna är små för alla alternativ; bäst är 

alternativ 2 (Stadsfjärden), som ger 5 % av den målsatta 
minskningen i antalet olyckor. De övriga alternativen har 
konsekvenser på 1 – 2 %. Olyckorna minskar  inte  i den 
eftersträvade utsträckningen, eftersom mängden olyckor 
ökar på det övriga vägnätet samtidigt som de minskar på 
gatunätet i centrum.

Som målvärde  för  antalet  dödsfall  i  trafiken har  an-
vänts  en minskning på 20 %  i  antalet  dödsfall  och det 
sämsta värdet är antalet dödsfall enligt alternativ 3 (Fla-
dan). Konsekvenserna är härvid mycket små; i alternativ 
2 är effekten 5 % och  för de övriga alternativen är den 
mindre. Den föga minskningen i antalet olyckor beror på 
att det inte har inträffat något nämnvärt antal olyckor med 
dödlig utgång på gatunätet i centrum, och att de därför 
inte kan minska nämnvärt i antal.

Av de mål som ställts för projektet uppfyller det bäst 
målet för den hindrande verkan, som anger förhållande-
na för fotgängare och cyklister i centrum. Den hindrande 
verkan har beräknats på Skolgatan, dit den tunga trafi-
ken styrs enligt referensalternativet. 

Alternativ 4 (Vikby) är det alternativ som utsätter den 
största  mängden  invånare  för  buller  över  55 dB  från 
vägtrafiken. Också alternativen 2  (Stadsfjärden)  och 3 
(Fladan) ökar mängden  invånare som utsätts  för buller 
jämfört med referensalternativet. Den minsta mängden 
personer som utsätts för buller ger alternativ 1 (Centru-
mtunneln), enligt vilket antalet exponerade  invånare är 
aningen mindre än för referensalternativet.

Skillnaderna i mängden invånare som utsätts för buller 
är inte stora mellan de olika alternativen, eftersom trafik-
mängderna  längs de nya  lederna är  tämligen små och 
det inte finns någon bosättning eller semesterbosättning 
helt bredvid de nya lederna. Å andra sida minskar trafi-
ken i centrumområdet inte heller så mycket att det skulle 
ha en nämnvärd bullerkonsekvens. 

Bild 28 presenterar skillnaderna  i effekt  jämfört med 
referensalternativet.
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ning av de totala kostnaderna för trafikarrangemang och 
trafikolägenheter under byggtiden samt på effektiviteten 
hos trafikarrangemangen under byggtiden. För alterna-
tiv 1 uppskattades mängden olägenheter under byggti-
den uppgå till 15 % av investeringskostnaderna. För de 

Bild 28. Skillnaderna i effekt jämfört med referensalternativet.

3.3. Kostnader för byggande

Projektets  byggkostnader  har  beräknats med  hjälp  av 
metoderna för beräkning av projektdelar och byggnads-
delar. Som kostnadsindex för markbyggandet har värdet 
110,60 (10/2015) 2010=100 använts.

Tabell 4.  Hamnvägens byggkostnader per alternativ

Hamnvägens alternativ Byggkostnad
Centrumtunneln-alternativet 44,6 miljoner €
Stadsfjärden-alternativet 96,3 miljoner €
Fladan-alternativet 27,7 miljoner €
Vikby-alternativet 23,2 miljoner €
Förlängning av riksväg 8 23,2 miljoner €

3.4. Lönsamhetskalkyl

NK-kalkylen (nytta-kostnad) för projektet har gjorts med 
IVAR3-programmet.  Modellerna  i  programmet  har  an-
vänts  för  att  bedöma  fordons-,  tids-,  utsläpps-,  säker-
hets-  och  underhållskostnaderna.  Vid  beräkningen  av 
underhållskostnaderna  för  Centrumtunneln-alternativet 
har underhållskostnaderna för tunneln beaktats. Som ut-
gångspunkt  för dessa har använts drifts- och underhå-
llskostnaderna för Nordsjö hamntunnel 2008, och som i 
Vägverkets publikation 66/2008 har uppskattats till 749 €/
tunnelmeter/år. 

Vid bedömningen av konsekvenserna under byggtiden 
har använts en metod som presenteras i den nya projek-
tbedömningsinstruktionen och som utgår från en bedöm-

övriga alternativen uppskattades mängden till 10 %, ef-
tersom byggandet i regel sker i en ny terrängkorridor, där 
olägenheterna blir mindre. Projekteringskostnaderna har 
uppskattats till 0,5 miljoner euro. 

Tabell 5.  NK-kalkyl för Vasa hamnväg när förlängningen av riksväg 8 till Martois inte tas med i beräkningen.

Centrumtunneln Stadsfjärden Fladan Vikby
KOSTNAD 53,2 110,7 31,5 26,4

Projekteringskostnader 0,5 0,5 0,5 0,5
Byggnadskostnader i projektet 43,8 95,5 56,9 22,4

Ränta under byggtiden 2,4 5,1 1,5 1,2
Olägenheter under byggtiden 6,6 9,6 2,7 2,2

Indirekta och undvikna kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
NYTTA 1,3 25,4 5,1 10,6

Väghållarens kostnader -16,0 -0,6 -1,5 -1,8
Underhållskostnader -16,0 -0,6 -1,5 -1,8

Väganvändarnas resekostnader 4,6 2,7 4,2 6,7
Tidskostnader 4,8 1,9 3,4 3,0

Fordonskostnader (inkl. skatt) -0,1 0,8 0,7 3,7
Kostnader för transporter 3,1 1,7 0,2 4,4

Tidskostnader 2,1 1,1 0,0 2,0
Fordonskostnader (inkl. skatt) 1,1 0,6 0,3 2,4

Säkerhetskonsekvenser 3,4 8,7 0,4 2,0
Olyckskostnader 3,4 8,7 0,4 2,0

Miljökonsekvenser -0,2 0,1 -0,2 -0,1
Utsläppskostnader 0,2 0,4 0,2 0,5

Bullerkostnader -0,4 -0,3 -0,4 -0,5
Konsekvenser för den allmänna ekonomin 0,1 0,4 0,4 2,2

Bränsle- och mervärdesskatt 0,1 0,4 0,4 2,2
Restvärde 6,4 13,2 2,5 1,6

Restvärde i slutet av granskningsperioden 6,4 13,2 2,5 1,6

Förhållande mellan nytta och kostnader 0,02 0,23 0,16 0,40

Vikby-alternativet har det bästa förhållandet mellan nytta 
och kostnader, och nyttan härstammar  i huvudsak från 
väganvändarnas  resekostnader  och  kostnaderna  för 
transporter. Av dessa uppkommer en betydande del  till 
följd av förbindelsevägen mellan landsväg 673 och riks-
väg 8, eftersom den gör resan snabbare mellan dessa 
vägar samt mellan landsväg 673 och riksväg 3 i riktning 
Laihela.

I Centrumtunneln-alternativet uppstår den största nyt-
tan ur minskade kostnader för väganvändarnas resekost-
nader, olyckskostnader och kostnaderna för transporter. 
Centrumtunneln-alternativet är det enda alternativet som 
nämnvärt snabbar upp den tunga trafiken från hamnen 

till riksväg 3. De stora underhållskostnaderna för tunneln 
sänker dock NK-förhållandet för alternativet till en mycket 
låg nivå.

I  Stadsfjärden-alternativet  uppkommer  projektets 
största  nytta  av  de  minskade  olyckskostnaderna.  Be-
sparingarna är större än för Centrumtunneln-alternativet, 
eftersom hamnens genomfartstrafik helt  försvinner från 
centrumområdet. Besparingarna i väganvändarnas rese-
kostnader och kostnaderna för transporter blir mindre än 
för Centrumtunneln-alternativet, eftersom den nya  ron-
dellen gör trafiken på riksväg 3 långsammare. En bety-
dande del av besparingen i väganvändarnas resekostna-
der uppkommer från de resor som går från Yttersundom 
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till centrum.
I  Fladan-alternativet  uppkommer  den  största  nyttan 

av besparingar i väganvändarnas resekostnader. Dessa 
uppkommer i huvudsak från de resor som går från Ytter-
sundom till centrum. De övriga besparingarna blir tämli-
gen små.

Om förlängningen av riksväg 8 till Martois inkluderas i 
projektet, sjunker NK-förhållandena. Förlängningen ökar 
kostnaderna för transporter men ger bättre besparingar 

4. Känslighetsanalysmed avseende på olyckor. Den nya vägen är en riksväg, 
till vilken trafiken överförs från en väg på förbindelsevägs-
nivå. I IVAR ger en förbättrad funktionsklass bättre trafik-
säkerhet. Motsvarande nytta uppnås  inte med alterna-
tiven  för  själva hamnvägen, eftersom  trafiken särskilt  i 
alternativen Fladan och Vikby flyttas från motorvägen till 
det lägrestående vägnätet. De lönsammaste alternativen 
blir härvid Stadsfjärden och Vikby.

Tabell 6.  NK-kalkyl för Vasa hamnväg när förlängningen av riksväg 8 till Martois tas med i beräkningen.

Centrumtunneln Stadsfjärden Fladan Vikby
KOSTNAD 81,2 137,5 58,3 53,2
Projekteringskostnader 0,5 0,5 0,5 0,5
Byggnadskostnader i projektet 67,0 118,8 50,1 45,6
Ränta under byggtiden 3,6 6,4 2,7 2,5
Olägenheter under byggtiden 10,1 11,9 5,0 4,6
Indirekta och undvikna kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
NYTTA -0,2 23,9 3,5 9,1
Väghållarens kostnader -16,8 -1,4 -2,4 -2,7
Underhållskostnader -16,8 -1,4 -2,4 -2,7
Väganvändarnas resekostnader 1,9 0,0 1,4 4,0
Tidskostnader 0,5 -2,4 -0,9 -1,3
Fordonskostnader (inkl. skatt) 1,5 2,4 2,3 5,3
Kostnader för transporter -3,9 -5,3 -6,8 -2,6
Tidskostnader -0,6 -1,6 -2,7 -0,7
Fordonskostnader (inkl. skatt) -3,3 -3,7 -4,1 -1,9

Säkerhetskonsekvenser 10,7 16,0 7,7 9,3
Olyckskostnader 10,7 16,0 7,7 9,3
Miljökonsekvenser -0,3 -0,1 -0,4 -0,2
Utsläppskostnader 0,1 0,2 0,0 0,3
Bullerkostnader -0,4 -0,3 -0,4 -0,5
Konsekvenser för den allmänna ekonomin -0,2 0,2 0,2 2,0

Bränsle- och mervärdesskatt -0,2 0,2 0,2 2,0
Restvärde 8,1 15,0 4,2 3,3
Restvärde i slutet av granskningsperioden 8,1 15,0 4,2 3,3

Förhållande mellan nytta och kostnader 0,00 0,17 0,06 0,17

I grundprognosen ökar den tunga trafiken enligt tillväxt-
koefficienterna  för  den  nationella  vägprognosen.  Som 
känslighetsanalys undersöks en situation där den tunga 
trafiken ökar i enlighet med lokaliseringsplanen för hamn-
vägen, det vill säga med cirka 70 % jämfört med nivån år 
2014. Dessutom har inverkan av förändringar i investe-
ringskostnaderna undersökts.

Tabell 7.  NK-kalkyl för Vasa hamnväg när den tunga trafiken ökar i enlighet med lokaliseringsplanen eller när investeringskostnader-
na förändras.

Centrumtunneln Stadsfjärden Fladan Vikby

Tunga trafiken ökar i enlighet med lokaliseringsplanen
Utan förlängning 
av rv 8 Med 

0,05
0,01

0,25
0,18

0,23
0,07

0,50
0,19

5 % större investeringskostnader

Utan förlängning 
av rv 8 Med 

0,00
0,00

0,22
0,17

0,15
0,06

0,38
0,16

5 % mindre investeringskostnader

Utan förlängning 
av rv 8 Med 

0,03
0,00

0,24
0,18

0,17
0,06

0,42
0,17

En avsevärt kraftigare ökning av den tunga trafiken har 
ingen nämnvärd inverkan på projektets lönsamhet. För-
hållandet mellan nytta och kostnader för det lönsammas-
te alternativet, Vikby-alternativet, ökar från 0,40 till 0,50. 
För de övriga projektalternativen är ökningen mindre. En 
förändring i investeringskostnaderna har en mycket liten 
inverkan på lönsamheten.
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5. Fortsatta åtgärdert

5.1. Utvecklingsväg

Alla de undersökta sträckningarna har en sådan karaktär 
att det är svårt att genomföra dem etappvis. Med avseen-
de på utvecklingsvägen kan man begrunda genomföran-
deordningen för projektet, det vill säga om förlängningen 
av riksväg 8 eller hamnvägsförbindelsen genomförs som 
första fas. 

5.2. Att beakta i den fortsatta 
projekteringen

Den  preliminära  utredningsplanen  låg  som  grund  för 
utarbetandet  av  översiktsplanen  och  generalplanerna 
och  ingår  i den ovan nämnda miljökonsekvensbeskriv-
ningen (MKB-beskrivningen).  

I nästa projekteringsfas kommer de principiella lösnin-
gar som presenterats i den preliminära utredningsplanen 
att specificeras.

I den fortsatta projekteringen ska man fästa vikt vid bland 
annat följande:
• detaljerad planering av planskilda korsningar och 

leder
• allokering av deponeringsområden för eventuella 

överskottsmassor och återvinning av dessa
• detaljerad planering av grundförstärkningsåtgärder
• tekniska lösningar för broar
• tekniska lösningar för bullerskydd
• tekniska lösningar för belysning
• kartläggning av kabelförflyttningsbehov
• tidsplan för behov av ändrade general- och detalj-

planer
• beredning av tillståndshandlingar enligt vattenlagen 
för vattendragsbroar

• specificering av projektets kostnadsfördelning
• specificering av specialtransportrutter.

6. Slutsatser
De  viktigaste  målen  för  Vasa  hamnvägsprojekt  är  att 
förbättra  smidigheten  för  den  tunga  trafiken  mellan 
hamnen  och  logistikcentralen,  förbättra  trivseln  i  Vasa 
centrum och förbättra förhållandena för gång- och cykel-
trafiken samt förbättra smidigheten för personbilstrafiken 
i centrum. Baserat på resultaten från projektbedömnin-
gen kommer de ställda målen att uppnås endast delvis 
genom projektet.

Av  alternativen  är  det  endast  Centrumtunneln  som 
snabbar upp den tunga trafiken på rutten mellan Vasklot 
och logistikcentralen. I de andra alternativen ökar resti-
den på detta avsnitt, men de ger dock fördelar på andra 
avsnitt. Stadsfjärden-alternativet förbättrar tillgänglighe-
ten till centrum från Yttersundom – Sundom-området och 
på  motsvarande  sätt  förbättrar  Fladan-alternativet  till-
gängligheten till riksväg 3 och 8 från Yttersundom – Sun-
dom-området. I Vikby-alternativet förbättras förbindelser-
na från landsväg 673 till riksväg 3 i riktning Laihela liksom 
förbindelserna från riksväg 3 till riksväg 8. 

Den minskade mängden tung trafik på centrumområ-
det  förbättrar enligt alla alternativ förhållandena för  fot-
gängare  och  cyklister  i  centrum  liksom  smidigheten 
för personbilstrafiken.  Inverkan är  störst  i Centrumtun-
neln-alternativet, som har den största minskande inver-
kan på gatunätets trafik i innerstaden. Avlägsnandet av 
specialtransporterna från gatunätet i alternativ 1 beror på 
tunnelns dimensioner. I de övriga alternativen försvinner 
specialtransporterna från gatunätet i centrum.

Med  avseende  på  bullerkonsekvenserna  kan  boen-
detrivseln emellertid inte anses förbättras nämnvärt med 
något av alternativen. Även om trafiken minskar kommer 
dess bullernivå på centrumområdet att  ligga på så gott 
som samma nivå enligt alla projektalternativ.

Inget  av  de  undersökta  projektalternativen  är  sam-
hällsekonomiskt  lönsamt.  Den  bästa  lönsamheten  ger 
Vikby-alternativet, vars nytta till stor del uppkommer till 
följd av den nya vägförbindelsen mellan  landsväg 673 
och riksväg 8. Förhållandet mellan nytta och kostnader 
blir mycket lågt för Centrumtunneln-alternativet, eftersom 
tunnelns drifts- och underhållskostnader är ansenliga. 

Det är problematiskt att välja ett alternativ  för den fort-
satta projekteringen, eftersom även om Vikby-alternativet 
har den avsevärt bästa lönsamheten, uppnås projektmå-
len med detta alternativ sämre än för de andra alternati-
ven.En betydande andel av Vikby-alternativets nytta här-
stammar från andra fördelar än de som eftersträvats med 
projektet. Vikby kan väljas som underlag för den fortsat-
ta projekteringen, men samtidigt bör man i den fortsatta 
projekteringen fundera över hur särskilt den tunga trafi-
kens restid mellan hamnen och riksväg 3 kan förkortas. 

Förlängningen av riksväg 8 till Martois kan genomfö-
ras antingen som ett separat projekt eller som en del av 
den mer omfattande utvecklingen av riksväg 8, men det 
är inte lönsamt att genomföra den som en del av hamn-
vägen.

Den  största  osäkerheten  i  anknytning  till  projektbe-
dömningen är förknippad med trafikprognosen och särs-
kilt prognosen för den tunga trafiken. Vi rekommenderar 
att prognosen uppdateras om projekteringen fortsätter.
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Bilaga Y7 bullerbilder
• Alternativ 0, nuläge (2014) kl. 07 - 22
• Alternativ 0, nuläge (2014) kl. 22 - 07
• Alternativ 0+, prognossituation (2040) kl. 07 - 22
• Alternativ 0+, prognossituation (2040) kl. 22 - 07
• Alternativ Centrumtunneln, prognossituation (2040) kl. 07 - 22
• Alternativ Centrumtunneln, prognossituation (2040) kl. 22 - 07
• Alternativ Södra Stadsfjärden, prognossituation (2040) kl. 07 - 22
• Alternativ Södra Stadsfjärden, prognossituation (2040) kl. 22 - 07
• Alternativ Fladan, prognossituation (2040) kl. 07 - 22
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Tiivistelmä 

Vaasan sataman tieyhteyden kehittäminen on sisältynyt Vaasan liikenneverkon kehittämisvisioihin usean vuosikymmenen ajan. Läpiajoliikennettä 
Vaskiluotoon ja sen aiheuttamaa ruuhkautumista on jo pitkään pidetty Vaasan keskustan liikenneverkon ongelmana. Väylää, joka mahdollistaisi kaikki 
koon ja painon kannalta erikoiset kuljetukset satamaan ei ole. Lisäksi liikenteen kasvu aiheuttaa entistä suurempia ongelmia Vaasan keskustassa, jossa 
mahdollisuudet katuverkon kapasiteetin kasvattamiseen ovat rajalliset. Hankkeen ensisijaisena liikenteellisenä tavoitteena on Vaskiluodon sataman 
logistisen aseman turvaaminen ja toimiva liittyminen valtakunnalliseen päätieverkkoon. Ympäristöllisinä tavoitteina on säilyttää hankkeen vaikutusalueen 
ihmisillä hyvät asuinolot sekä turvata elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus ottamalla huomioon alueen luonnon, maiseman 
ja kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo ja erityispiirteet. Yhdyskuntarakenteen kannalta tavoitteena on tukea suunnittelualueelle asetettuja 
seudullisia tavoitteita sekä Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistavoitteita. 

Vaasan Eteläisen Kaupunginselän kiertävä satamatieyhteys on Pohjanmaan maakuntakaavassa merkitty yhteystarpeena. Tieyhteys on sisältynyt 
myös vuonna 2001 valmistuneeseen Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sekä vuonna 2007 laadittuun Vaasan ja Mustasaaren tie- ja 
katuverkkosuunnitelmaan. Vaasan satamatiestä on laadittu pääsuuntaselvitys vuonna 2010. Tielinjauksina arvioitiin Satamatielle nykyisen tien paran-
taminen 0+-vaihtoehtona sekä neljä kehittämisvaihtoehtoa: keskustan kautta kulkevat Keskustatunneli- ja Kaupunginselkä-vaihtoehdot sekä Eteläisen 
Kaupunginselän eteläpuolella kulkevat Fladan- ja Vikby-vaihtoehdot. Keskustatunneli-vaihtoehdossa Vaasan keskustan ali rakennetaan kaupungin 
keskustastrategiatyön mukainen 1,5 km pitkä kalliotunneli, joka louhitaan kallioon välillä Kauppapuistikko-Vaasanpuistikko. Kaupunginselkä-vaihto-
ehdossa toteutetaan silta- ja pengeryhteys Eteläisen Kaupunginselän poikki välillä Myrgrundin silta – Emäntälahti, jolloin yhteys liittyy moottoritiehen 
Emäntälahden kohdalla. Fladan-vaihtoehto kulkee Myrgrundista itään Kotisarantietä Eteläisen Kaupunginselän eteläpuolella ja Vikby-vaihtoehto on 
Fladan-vaihtoehdon kanssa samanlainen Myrgrundintieltä Monsmon itäpuolelle saakka, missä se erkanee edellisestä vaihtoehdosta etelään kohti 
Tölbyn kylää. Kaikissa kehittämisvaihtoehdoissa rakennetaan uusi tie Vikbyn eritasoliittymän ja Vähänkyröntien välille, joka on osa tulevaisuudessa 
mahdollisesti rakennettavaa valtatietä 8 välillä Helsingby– Vassor. Maantien 6741 (Myrgrund) ja valtatien 3 (moottoritie) sekä maantien 717 (Vähä-
kyröntie) ja valtatien 3 (moottoritie) välisten osuuksien suunnitteluperusteena on niiden toimiminen osana suurten erikoiskuljetusten verkkoa (SEKV). 
Täten erikoiskuljetukset poistuvat katuverkolta ainakin Kaupunginselkä-, Fladan- ja Vikby-vaihtoehdoissa.

Tiehankkeen merkittävin luontovaikutus on vaihtoehdosta riippumatta uusien maastokäytävien aiheuttama elinympäristön häviäminen ja pirstoutumi-
nen. Mikään tutkituista hankevaihtoehdoista ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Paras kannattavuus saavutetaan Vikby-vaihtoehdossa, jonka 
hyödyistä merkittävä osa syntyy maantien 673 ja valtatien 8 yhdistävästä uudesta tieyhteydestä. Vaihtoehdoista ainoastaan Keskustatunneli nopeuttaa 
raskaan liikenteen kulkua Vaskiluodon ja logistiikkakeskuksen välisellä reitillä. Hyöty-kustannussuhteeltaan paras vaihtoehto on Vikby-vaihtoehto, jossa 
hyöty-kustannussuhde on 0,40. Jatkosuunnitteluun valittavan vaihtoehdon valinta on ongelmallista, koska vaikka Vikby-vaihtoehto on kannattavuudeltaan 
paras, hankkeelle asetettuja tavoitteita saavutetaan siinä muita vaihtoehtoja huonommin. Merkittävä osa Vikby-vaihtoehdon hyödyistä saavutetaan 
muista kuin hankkeen avulla tavoitelluista hyödyistä. Vikby voidaan valita jatkosuunnittelun pohjaksi, mutta jatko-suunnittelussa tulisi pohtia, miten 
erityisesti raskaan liikenteen matka-aikaa sataman ja valtatien 3 välisellä osuudella voidaan lyhentää.
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Sammandrag 

Utvecklandet av en vägförbindelse till Vasa hamn har funnits med i utvecklingsvisionerna för Vasa trafiknät i flera årtionden. Genomfartstrafi-
ken till Vasklot och den trängsel som den åstadkommer har redan en längre tid ansetts vara ett problem i Vasa centrums trafiknät. En led till 
hamnen som skulle möjliggöra alla specialtransporter, med hänsyn till storlek och vikt, finns ej. Trafikökningen medför allt större problem i Vasa 
centrum där möjligheterna för en kapasitetsökning av gatunätet är begränsade. Projektets främsta trafikmässiga mål är att trygga Vasklots 
hamns logistiska ställning samt sammankopplingen till det riksomfattande huvudvägnätet. Som miljömässiga mål är att människorna inom 
projektets konsekvensområde har goda boendeförhållanden samt säkerställandet av en trivsam, hälsosam, säker och fungerande levnads-
miljö med beaktande av områdets natur, landskap och kulturmiljö samt skyddsobjektens värde och särdrag. Gällande samhällsstrukturen är 
målsättningen att stöda de regionala mål som ställts för projektområdet samt stöda Vasa stads och Korsholms kommuns utvecklingsmål för 
samhällsstrukturen och markanvändningen.   
    
Hamnvägsförbindelsen som går söder om Södra Stadsfjärden i Vasa, har i landskapsplanen markerats som ett förbindelsebehov. Vägförbin-
delsen har också ingått i Vasaregionens trafiksystemplan från 2001 samt i väg- och gatunätsplanen för Vasa och Korsholm. En lokaliseringsp-
lan för Vasa hamnväg har utarbetats år 2010. Som vägsträckningar utvärderades för hamnvägen att den nuvarande vägen förbättras som ett 
0+-alternativ samt fyra utvecklingsalternativ: Centrumtunneln- och Stadsfjärden-alternativen via centrum samt Fladan- och Vikby-alternativen 
söder om Södra Stadsfjärden. I Centrumtunneln-alternativet byggs under Vasa centrum i enlighet med stadens centrumstrategiarbete en 1,5 
km lång bergtunnel som bryts i berget mellan Handelsesplanaden och Vasaesplanaden. I Stadsfjärden-alternativet genomförs en bro- och 
terrassförbindelse tvärs över Södra Stadsfjärden mellan Myrgrundsbron och Matmorsviken, varvid förbindelsen ansluts till motorvägen vid 
Matmorsviken. Fladan-alternativet går öster om Myrgrund längs Bolåkersvägen söder om Södra Stadsfjärden och Vikby-alternativet är likadant 
som Fladan-alternativet från Myrgrundsvägen till östra sidan om Munsmo, där den viker av söderut från föregående alternativ mot Tölby. I 
alla utvecklingsalternativ byggs en ny väg mellan Vikby planskilda korsning och Lillkyrovägen, som blir en del av den eventuella framtida 
riksvägen 8 mellan Helsingby och Vassor. Planeringsgrunden för avsnitten mellan landsväg 6741 (Myrgrund) och riksväg 3 (motorvägen) 
samt landsväg 717 (Lillkyrovägen) och riksväg 3 (motorvägen) är deras funktion som en del av vägnätverket för stora specialtransporter 
(SEKV). Det betyder att specialtransporterna försvinner från gatunätet åtminstone i alternativen Stadsfjärden, Fladan och Vikby.  

Vägprojektets främsta miljökonsekvens oavsett alternativ är att livsmiljöer försvinner och splittras på grund av de nya terrängkorridorerna. 
Inget av de undersökta projektalternativen är samhällsekonomiskt lönsamt. Den bästa lönsamheten ger Vikby-alternativet, vars nytta till stor 
del uppkommer till följd av den nya vägförbindelsen mellan landsväg 673 och riksväg 8. Av alternativen är det endast Centrumtunneln som 
snabbar upp den tunga trafiken på rutten mellan Vasklot och logistikcentralen. Alternativet med det bästa förhållandet mellan nytta 
och kostnader är Vikby-alternativet, som har ett nytta-kostnads -förhållande på 0,40. Det är problematiskt att välja ett alternativ för 
den fortsatta projekteringen, eftersom även om Vikby-alternativet har den avsevärt bästa lönsamheten, uppnås projektmålen med 
detta alternativ sämre än för de andra alternativen. En betydande andel av Vikby-alternativets nytta härstammar från andra fördelar 
än de som eftersträvats med projektet. Vikby kan väljas som underlag för den fortsatta projekteringen, men samtidigt bör man i den 
fortsatta projekteringen fundera över hur särskilt den tunga trafikens restid mellan hamnen och riksväg 3 kan förkortas.
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Vasa hamnväg vid och i närheten av Södra Stadsfjärden i Vasa 

stad och Korsholms kommun. Målsättningen med Vasa hamn-

vägsprojektet är att finna en förbindelse till Vasa hamn som 

fungerar bättre en den nuvarande och i och med detta utveckla 

Vasa regionens logistiksystem. Utvecklandet av Vasa hamnvägs-

förbindelsen har varit ett aktuellt och viktigt projekt redan länge. 

Bakgrunden till planerandet av vägen är de störningsfaktorer 

som förekommit i Vasa centrum av den genomgående lastbilstra-

fiken samt de problem som uppkommer för dessa stora transpor-

ter till följd av det trånga gatunätverket.   
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