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Förord

Larsmo kommun ligger i Österbotten mellan städerna Jakobstad och Karleby. Genom kommunen går regionväg 
749, som är en regionalt sett viktig förbindelse som betjänar den livliga pendlingstrafiken mellan kommunerna 
samt transporter inom näringslivet. På båda sidorna av regionvägen ligger åtskilliga boendekoncentrationer. 
Från dessa uppstår skol-, arbets- och andra resor som korsar regionvägen.

Larsmo är en växande kommun och som reaktion på den positiva befolkningsökningen planlägger kommunen 
aktivt nya bostadsområden och kompletterar nuvarande områden. Avsikten med denna vägnätsplan har varit att 
möjliggöra trafikmässigt trygga och fungerande arrangemang som stöd för den växande kommunens behov – 
utan att försämra smidigheten för de näringslivstransporter som sköts längs regionvägen.

Vägnätsplanen har utarbetats på uppdrag av NTM-centralen i Södra Österbotten och Larsmo kommun. I arbet-
sgruppen deltog Hanna Kauppila, Jarmo Salo och Kjell Lind från NTM-centralen samt Thomas Käldström, Gun 
Kapténs och Bjarne Häggman från kommunen. Planen har utarbetats som ett konsultarbete vid A-Insinöörit Civil 
Oy där Mikko Romu och Juha Vehmas svarade för arbetet. Under planeringen gjordes en undersökning av ter-
rängen 24.6.2020 där representanter för kommunen, NTM-centralen och konsulten deltog.

Seinäjoki februari 2021

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
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1 1 Utgångspunkter

1.1 Utgångspunkter och mål

Syftet med arbetet har varit att utarbeta en vägplan 
för Larsmo kommuns område med beaktande av kom-
munens kommande markanvändningsplaner och den 
prognosticerade trafikökningen. Avsikten är att ska-
pa förutsättningar för ett fungerande och tryggt väg-
nät som betjänar både den lokala tillgängligheten till 
området och gör den regionala trafiken smidig. Beslut 
fattades om att rikta planeringen till landsväg 749 och 
korsande förbindelser. Som planeringens viktigaste 
mål prioriterades förbättring av förutsättningarna för 
hållbara färdmedel och säkerheten för oskyddade tra-
fikanter.

En central utgångspunkt i arbetet var gällande och 
aktuella delgeneralplaner och andra markanvänd-
ningsplaner i Larsmo kommuns område. Larsmo är 
en kommun där befolkningen ökar. I kommunen finns 
nya bostadsområden och komplettering av nuvarande 
bostadsområden planeras aktivt. Trafiken bedömdes 
utifrån resealstringen och den nationella prognosen 
för vägtrafiken i nuläget och för prognosåret 2040. 
Markanvändningen uppskattas öka mest i området för 
Larsmo kommuncentrum redan under de kommande 
tio åren. Mer ny bebyggelse anvisas även till Vikar-
holmens och Nabbsundets områden. Dessutom visio-
neras nya bostadsområden mellan Litensvägen och 
Hannulavägen samt i området för Kåsörens udde.

Åtgärdsförslaget som utarbetats på förplaneringsnivå 
erbjuder en utgångspunkt för den mer detaljerade pla-
neringen av väg- och gatunätet i planeringen av områ-
desreserveringar och i bedömningen av områdsreser-
veringarna som betjänar detaljplanen.

1.2 Planeringsområde

Larsmo är en kommun med cirka 5 500 invånare som 
ligger i Österbotten, mellan städerna Jakobstad och 
Karleby. Genom Larsmo kommun går regionväg 749 
som är en del av Strandvägen. Regionvägen funge-
rar som den mest centrala leden genom Larsmo kom-
mun och förutom den lokala trafiken betjänar vägen 
även regiontrafiken mellan Larsmo och Jakobstad 
samt mellan Larsmo och Karleby. Trafiken till de när-
liggande städerna är livlig eftersom cirka 70 % av 
de arbetande Larsmoborna arbetar utanför kommu-
nen (största delen i riktning mot Jakobstad, situation 
2017). Regionvägen och förbindelseväg 7494 betjä-
nar även näringslivets transporter, i synnerhet i rikt-
ning mot Jakobstad. Längs rutten transporteras gans-
ka mycket båtar och båtdelar som specialtransporter.

Planeringsområdet utgörs av väg- och gatunätet i 
Larsmo kommun. Planeringsområdet visas på kartan 
på bilder 1 och 2.

Bild 1. Planeringsområdets läge (Lantmäteriverket 2020)..

Bild 2. Planeringen koncentreras till regionväg 749 (med grönt på bilden, 
Lantmäteriverket 2020).
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2 Nuläge

2.1 Markanvändning och 
planläggning

2.1.1 Landskapsplan

Österbottens landskapsplan godkändes på 
landskapsfullmäktiges möte 15.6.2020 och den er-
sätter Österbottens landskapsplan 2030 och dess 
etapplandskapsplaner som gällt i området tidigare. 
Planen har utarbetats som en helhetslandskapsplan 
som beaktar alla faktorer som starkt påverkar sam-
hällsstrukturen. Landskapsplanens mål har ställts upp 
baserat på landskapsstrategin 2040 och dess vikti-
gaste mål är att skapa ett konkurrenskraftigt område 
där befolkningen mår väl och som utgör en god lev-
nadsmiljö. Befolkningsmålet är cirka 215 000 invånare 
fram till 2040.

Ett utdrag ur landskapsplanen visas på bild 3. I 
landskapsplanen anvisas Larsmoområdet som en ut-
vecklingszon som sträcker sig över landskapsgränsen 
(Jakobstad–Karleby). Regional arbetsplatstrafik över 
kommungränserna ska främjas i zonen. Särskild up-
pmärksamhet ska fästas vid att förbättra förutsättnin-
garna för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. En 
del av Larsmoområdet är även en del av Jakobstads 
stadsutvecklingszon (kk-2). I detta område utvecklas 
samhällsstrukturen som en helhet där Jakobstad fun-
gerar som regionens centrum.

Från Jakobstad till Karleby anvisas en samman-
hängande riktgivande cykelled som går dels längs 
landsväg 749 och dels längs parallella vägar. I områ-
det finns även åtskilliga riktgivande friluftsleder.

 
Bild 3. Utdrag ur landskapsplanen 2040.

2.1.2 Generalplanering

I planeringsområdet gäller följande delgeneralplaner:
• Delgeneralplanen för centrumområdet (godkänd 

2013)
• Delgeneralplanen för Fagernäs (godkänd 2018)
• Delgeneralplanen för Kackur–Sämskar (godkänd 

2016)
• Delgeneralplanen för Finnäs (godkänd 2018)
• Delgeneralplanen för Västerby (godkänd 2017)
• Delgeneralplanen för Bosund (godkänd 2018)

Gällande delgeneralplaner som gränsar till landsväg 
749 är delgeneralplanen för centrum (Holm) och del-
generalplanen för Bosund. En stor del av strandområ-
dena har en gällande strandgeneralplan (revidering av 
strandgeneralplanen för Larsmo, godkänd 2013).

Delgeneralplaner i området som befinner sig i förs-
lagsskedet i början av 2021 är delgeneralplanerna för 
Risö och Storgärdan. Utkasten till planerna var fram-
lagda våren 2020. Utarbetande av en delgeneralp-
lan är dessutom aktuell i Byggmästars och Slussnäs 
områden.

Bild 4. Utdrag ur förslaget till delgeneralplan för Risö 4.9.2020.

Bild 5. Utdrag ur delgeneralplanen för Bosund.
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Bild 6. Utdrag ur delgeneralplanen för centrum.

2.1.3 Detaljplanering

Detaljplanerade områden och tätortsområden visas 
på bild 7. Utöver de gällande planerna har även ett 
förslag till detaljplan utarbetats för ön Laxgrundet. Ut-
kastet till planen var framlagd i mars 2020. På kartan 
visas kommuncentrum, skolor, daghem och de mest 
centrala industriområdena som i regel ligger i närhe-
ten av landsväg 749. På kartan visas även båthamnar 
med minst 50 båtplatser (situation 2020).

2.1.4 Kommande 
markanvändningsplaner och koppling 
till övrig planering

Kommande markanvändningsplaner i Larsmo visas 
på kartan på bild 8. Under de kommande tio åren 
planeras kompletterande byggnadsverksamhet i den 
omedelbara närheten av centrumfunktionerna på den 
västra sidan av kommuncentrum samt i det sydväst-
ra hörnet av influensområdet till delgeneralplanen för 
centrum (2013), i riktning mot Risören. Småhusdomi-
nerade bostadsområden har planlagts i områdena. I 
den norra delen av Larsmo, i Bosund, anvisas dessu-
tom några nya mindre områden för fristående småhus.

Nya småhusområden har planerats till den östra sidan 
av kommuncentrum i Hannula och till den sydöstra si-
dan i Risöns område till åren 2030–2035. Till oplane-
rade områden på Vikarholmen och på den norra sidan 
av Gertruds planeras även kompletterande byggande 
under samma period. Från och med 2035 finns en be-
redskap för kompletterande byggnadsverksamhet i de 
östra delarna av Bosund och från och med 2040 i Kå-
sörens område, som tills vidare inte är planlagt.

Bild 7. Detaljplanerade områden (2020) och tätorter (samhällsstrukturen 2018).
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Bild 8. Preliminära markanvändningsplaner i Larsmo från och med 2020.
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Bild 7. Detaljplanerade områden (2020) och tätorter (samhällsstrukturen 2018). Bild 8. Preliminära markanvändningsplaner i Larsmo från och med 2020. 
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Bild 9. Väg- och gatunätets förvaltningsklasser i Larsmo kommuns område. I målsituationen, när 
planläggningen framskrider, skulle förbindelsevägarna förvaltas av kommunen. Regionväg 749 
förvaltas av staten även i målsituationen. 

2.2  Trafiknät 

 
Regionväg 749 fungerar som regional förbindel-
se mellan Jakobstad och Karleby och betjänar även  
den interna lokala trafiken i Larsmo. Till regionvägen  
ansluter förbindelseväg 7494 (Furuholmsvägen) som 
fungerar som genväg från Larsmohållet till Jakob-
stads hamn. Övriga förbindelsevägar är landsvägarna 
7495, 17963, 17969, 17979 och 17981 som i regel  
betjänar den lokala trafiken och ansluter bytätorterna, 
strandområdena och bostadsområdena till regionvä-
gen. 

Förutom förbindelsevägsanslutningarna  finns det åts-
killiga gatu-, privatvägs- och tomtanslutningar samt  
jord- och skogsbruksanslutningar längs regionvägen. 
En del av de livligaste anslutningarna har kanaliserats 
med hjälp av vägmarkeringar  och det finns en refug i 
sidoriktningen. I kommuncentrum finns en rondell. Ty-
piskt för rondellerna är att de är öppna anslutningar  
med tre eller fyra grenar. Anslutningarna visas på kar-
tan på bild 10. 

Anslutningstätheten  längs regionvägen beräknat avs-
nittsvis är 2,6–8,6 anslutningar/km. Riktvärdet för  
anslutningstätheten längs regionvägen är 6,0 ans-
lutningar/km och överskrids på vägavsnittet mellan  
Furuholmsvägens (lv 7494) anslutning och Larsmo  
kommuncentrum där anslutningstätheten är 8,6 ans-
lutningar/km. Detta vägavsnitt har även den livligas-
te trafiken i  planeringsområdet. Riktvärdet för anslut-
ningstätheten överskrids även i Eugmo och Bosunds 
område i norr (6,3 anslutningar/km). 

Tvärsnittet för regionväg 749 mellan Jakobstads kom-
mungräns och Furuholmen är i regel 9/7 meter. Mellan  
Furuholmsvägens anslutning och Larsmo kommun-
centrum är tvärsnittet bredare än vanligt, dvs. 10/7  
meter. Från Holm i riktning mot Karleby är vägens  

tvärsnitt 8/7 meter, med undantag av det breda avsnit-
tet på 8,5/7 m på Gertrudsbron. Regionvägen är be-
lagd med asfaltbetong (AB) och vägen har belysning 
längs hela planeringsavsnittet. 

Hastighetsbegränsningarna i området visas på bild 
11. Längs regionvägen är hastighetsbegränsnin-
gen i regel 80 km/h. Vid kommuncentrum är has-
tighetsbegränsningen 60 km/h. Vid rondellen är 
hastighetsbegränsningen 50 km/h. I början av pla-
neringsavsnittet, söderut från Kornvägens ans-
lutning, gäller en tillfällig hastighetsbegränsning 
på 60 km/h varje år mellan perioden 1.5–30.9. 

Gång- och cykelledsnätet i nuläget visas på bild 13. 
Längs regionväg 749 och Furuholmsvägen finns en 

belyst kombinerad gång- och cykelväg i nästan he-
la Larsmo kommuns område. Längs Västerbyvägen 
(lv 17979) finns dessutom cirka 2,5 km kombinerad 

gång- och cykelväg. I övrigt går gång- och cykeltra-
fiken i kanten av körbanan med undantag av några 

korta gång- och cykelvägsavsnitt. 

Längs regionvägen finns sammanlagt 32 busshållplat-
ser (16 hållplatspar) av vilka 13 är försedda med tak. 
Hållplatserna visas på kartan på bild 13. 

2.2.2 Konstruktioner 

I Larsmo kommuns område finns sammanlagt 15 bro-
ar eller underfarter längs landsvägarna. Av dem ligger 
11 längs regionväg 749 och 4 längs Furuholmsvägen 
(lv 7494). Broarna och underfarterna listas nedan. 
• Fårholmsbron 
• Tjuvörsbron 
• Västersunds rörbro (Vikarholmens rörbro) 
• Furuholmens underfart 
• Storströmsbron 
• Storströms underfart 
• Holm underfart 
• Hannula underfart 
• Gertrudsbron 

6 
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2.2 Trafiknät

2.2.1 Väg- och gatunät

Regionväg 749 fungerar som regional förbindel-
se mellan Jakobstad och Karleby och betjänar även 
den interna lokala trafiken i Larsmo. Till regionvägen 
ansluter förbindelseväg 7494 (Furuholmsvägen) som 
fungerar som genväg från Larsmohållet till Jakob-
stads hamn. Övriga förbindelsevägar är landsvägarna 
7495, 17963, 17969, 17979 och 17981 som i regel 
betjänar den lokala trafiken och ansluter bytätorterna, 
strandområdena och bostadsområdena till regionvä-
gen.

Förutom förbindelsevägsanslutningarna finns det åts-
killiga gatu-, privatvägs- och tomtanslutningar samt 
jord- och skogsbruksanslutningar längs regionvägen. 
En del av de livligaste anslutningarna har kanaliserats 
med hjälp av vägmarkeringar och det finns en refug i 
sidoriktningen. I kommuncentrum finns en rondell. Ty-
piskt för rondellerna är att de är öppna anslutningar 
med tre eller fyra grenar. Anslutningarna visas på kar-
tan på bild 10.

Bild 9. Väg- och gatunätets förvaltningsklasser i Larsmo kommuns område. I målsituationen, när 
planläggningen framskrider, skulle förbindelsevägarna förvaltas av kommunen. Regionväg 749 
förvaltas av staten även i målsituationen.
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Bilder 11 och 12. Hastighetsbegränsningar (bild till vänster) och belysta väg-/gatuavsnitt (bild till höger) i Larsmo kommuns område.
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• Bosunds underfart
• Bosunds båttunnel
• Hästgrundsbron (lv 7494)
• Furuholmsbron (lv 7494)
• Hästgrundets bro för lätt trafik (lv 7494)
• Furuholmens bro för lätt trafik (lv 7494)

Vattendragsbron Storströmsbron längs regionvägen 
mellan Vikarholmen och Risö är i behov av under-
håll under de kommande 5–10 åren. Det uppskattade 
reparationsbehovet för Hästgrundsbron längs Furu-
holmsvägen sträcker sig minst tio år framåt. De övriga 
broarna och underfarterna i området är i bättre skick 
och det finns inga kända reparationsbehov inom den 
närmaste framtiden. 

2.3 Trafik 

2.3.1 Trafikmängder och trafikprognos

Den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) för region-
vägen är i nuläget 3 000–5 700 fordon per dygn och 
andelen tung trafik är 4–8 procent (bild 14). Den störs-
ta trafikmängden koncentreras till den södra änden 
mellan Furuholmsvägens anslutning och Holm. Trafik-
mängden längs Furuholmsvägen är cirka 3 200 for-
don/dygn. Till övriga förbindelsevägar, gator och priva-
ta vägar fördelas trafiken ganska jämnt beroende på 
placeringen av bebyggelse, båthamnar och service. 
Den genomsnittliga dygnstrafiken är högst 1 000 for-
don/dygn. 

Trafikprognosen för 2040 har utarbetats med hjälp av 
Larsmo kommuns markanvändningsplaner (se kap. 
2.1.4, sidan 4) och den nationella prognosen för vägt-
rafiken. Prognosåret 2040 väntas trafikmängden för 
regionvägen vara 3 800–7 600 fordon/dygn. Trafik 
som orsakas av ny markanvändning uppstår mest i 
området för Larsmo centrum. Trafiken riktas huvuds-
akligen mot Jakobstad, men i de norra delarna av 
Larsmo fördelas trafiken jämnare även i riktning mot 
Karleby. 

I Larsmo kommuns område finns cirka 2 000 som-
marstugor, vilket är ett påtagligt antal jämfört med an-
talet bostadshus (cirka 1 500 småhus, några radhus 
och flervåningshus, Statistikcentralen 2019). Delvis 
av denna orsak är den genomsnittliga dygnstrafiken 
sommartid betydligt livligare än vintertid. Längs re-
gionvägen är den genomsnittliga dygnstrafiken som-
martid 10–30 procent större än den genomsnittliga 
dygnstrafiken för hela året. 

Enligt Statistikcentralen arbetar cirka 70 procent av 
de arbetande invånarna i Larsmo utanför kommunen. 
Den livliga pendlingen syns som toppar i bland an-
nat resultaten för trafikberäkningarna vid anslutningen 
mellan landsvägarna 749 och 7494. Största delen av 
pendlingen går i riktning mot Jakobstad. 

Vid anslutningen mellan regionväg 749, Furuholmsvä-
gen (lv 7494) och Strandvägen gjordes trafikräknin-
gar torsdag 1.10.2020 kl. 15.00–18.00 och torsdag 
8.10.2020 kl. 6.30–9.30. Trafikmängder för morgo-
nens och kvällens topptimmar enligt räkningsresulta-
ten visas på bilderna 15 och 16. 

I räkningsresultaten framhävs arbetsplatstrafiken un-
der morgonen och eftermiddagen. Av trafikströmmar-
na vid anslutningen framkommer även att den tunga 
trafiken koncentreras till den norra grenen av landsväg 
749 och Furuholmsvägen, trots att den tunga trafikens 
andel av den totala trafiken är mindre under topptim-
men än i trafikuppgifterna för ett genomsnittsdygn. 

Bild 13. Gång- och cykelvägar och hållplatser i Larsmo kommuns område. 
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Bild 14. Den genomsnittliga dygnstrafiken och den genomsnittliga dygnstrafiken sommartid i Larsmo kom-
muns område samt trafikprognos 2040 (fordon/dygn) för regionväg 749 och Furuholmsvägen (lv 7494).
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2.3.2 Trafikens smidighet

Trafikens smidighet på linjeavsnittet för regionväg 749 
har granskats med hjälp av IVAR3-programmet (ver-
sion 2.0.0). Linjeavsnittets servicenivåer anges med 
servicenivåklasserna A–F baserat på publikationen 
Highway Capacity Manual 2000. Av dessa beskriver 
klasserna A–C en trafiksituation som fungerar väl och 
nöjaktigt, klasserna D och E en trafiksituation som 
fungerar försvarligt och dåligt samt klass F en situa-
tion där efterfrågan överskrider förmedlingsförmågan. 
Resultaten beskriver årets topptimme nr 100, det vill 
säga en situation som upprepas ungefär två gånger i 
veckan.

I nuläget motsvarar servicenivån för topptimmen  längs 
regionvägens linjeavsnitt klass B. Denna klass mots-
varar en god kvalitetsnivå. Trafiken framskrider jämnt 
och det förekommer få störningar. Den genomsnittliga 
resetiden från Fårholmsbron till gränsen mellan Lars-
mo kommun och Karleby stad är 15,0 minuter. Längs 
avsnitt där hastighetsbegränsningen är 80 km/h är for-
donens medelhastighet cirka 78 km/h.

I synnerhet längs det planeringsavsnitt av regionvä-
gen som ligger på den södra sidan av Holm försvårar 
de stora trafikmängderna och den höga hastigheten 
anslutning från sidoriktningen, vilket förlänger vän-
tetiderna och ökar riskfyllda anslutningar i synner-
het under topptimmarna. Problemet märks redan vid 
anslutningen mellan landsvägarna 749 och 7494 där 
det är svårt att ansluta från sidoriktningen under topp-
timmen. Med trafikmängderna i prognossituationen 
uppstår sannolikt problem även vid andra anslutningar 
längs planeringsavsnittet.

Prognosåret 2040 ökar den genomsnittliga reseti-
den under en topptimme med nuvarande trafikarran-
gemang med cirka tio sekunder och servicenivån för 
avsnittet på den södra sidan av Holm sjunker till klass 
C jämfört med nuläget. Trafiken är fortfarande jämn 
men omkörning kräver redan särskild försiktighet. På 

den norra sidan av Holm är servicenivåklassen fortfa-
rande B, det vill säga god.

Funktionsgranskingar vid anslutningen mellan 
landsvägarna 749 och 7494 (Furuholmsvägen) samt 
Strandvägen gjordes med trafikmängder för nuläget 
och prognosåret 2040. Trafikmängderna för nuläget 
baserar sig på uppgifter om trafikströmmar för morgo-
nens och kvällens topptimme från de trafikräkningar 
som gjordes 1.10 och 8.10.2020. Trafikströmmarna 
för prognosåret 2040 uppskattades med hjälp av till-
växtkoefficienten för den genomsnittliga dygnstrafi-
ken. I de prognosticerade trafikmängderna för Strand-
vägen beaktades dessutom de nya bostadsområden 
som planerats i de norra delarna av Vikarholmen och 
de resor som de alstar.

Anslutningens funktion bedömdes med programvaror-
na Synchro/SimTraffic och DanKap. Servicenivåklas-

serna för trafikströmmarna enligt publikationen High-
way Capacity Manual 2010 (HCM2010) visas i tabell 
1.

Funktionsgranskningen gjordes för den livligaste tim-
men under dygnet, det vill säga kvällens topptimme. 
Med nuvarande trafikmängder och trafikarrangemang 
fördröjs inte trafiken i huvudriktningen, men serviceni-
våklassen för Furuholmsvägens anslutningsgren är F, 
det vill säga väldigt dålig. På sidogrenen är fördröjnin-
garna cirka en minut långa och kölängden är som 
längst cirka 60 meter.

Med nuvarande anslutningsarrangemang försämras 
situationen längs Furuholmsvägen ytterligare i prog-
nossituationen 2040: de beräknade fördröjningarna är 
upp till fyra minuter och kön kan växa till och med till 
150 meter. Längs Strandvägens gren är servicenivån 
C, nöjaktig, men antalet fordon som ansluter från gre-

nen är liten med tanke på anslutningens totala trafik-
mängd.

Då hastighetsbegränsningen för huvudriktningen är 
80 km/h och trafikmängderna ökar blir det svårare att 
ansluta från sidoriktninarna. Detta innebär att riskfyll-

Bilder 17 och 18. Uppgifter om trafikströmmar under kvällens topptimme (fordon/dygn) och resultat av funtkionsgransknin-
garna vid anslutningen mellan lv 749, 7494 och Strandvägen i nuläget (till vänster) och prognosåret 2040 med nuvarande 
trafikarrangemang (till höger).

Bild 19. Uppgifterna om trafikströmmarna under kvällens 
topptimme och funktionsgranskningarnas resultat vid 
anslutningen mellan lv 749, 7494 och Strandvägen 
prognosåret 2040 då anslutningstypen är en rondell.

Servicenivå  Styrningsfördröjning 
/fordon (s)

A  Väldigt god ≤ 10

B  God ≤ 15

C  Nöjaktig ≤ 25

D  Försvarlig ≤ 35

E Dålig ≤ 50

F Väldigt dålig > 50

Tabell 1. Servicenivåklasser enligt HCM2010.
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da anslutningar och risken för olyckor ökar. Anslutnin-
gens funktion är problematisk framför allt för dem som 
svänger från Furuholmsvägen till vänster, det vill säga 
norrut till landsväg 749. Denna andel av trafikmäng-
den längs Furuholmsvägen är betydande.

Då anslutningstypen är en rondell är servicenivåk-
lassen A–B, det vill säga väldigt god–god. Med tra-
fikmängderna i prognossituationen är fördröjningarna 
söderifrån cirka tio sekunder och från övriga riktningar 
är de under tio sekunder.

2.3.3 Gång- och cykeltrafik samt 
mopedtrafik

I Larsmo kommuns område bildas resor som sker i 
form av gång- och cykeltrafik huvudsakligen genom 
skol- och arbetsplatstrafik och resor som görs för att 
uträtta ärenden. Resorna riktar sig vanligtvis till Holm 
eller grannstäderna Jakobstad och Karleby. De stora 
trafikmängderna längs regionvägen och de höga kör-
hastigheterna orsakar en stor risk i synnerhet för skol-
resor från den östra sidan av regionvägen som i flera 
fall korsar biltrafiken i samma plan.

I nuläget är det tillåtet att köra moped på de kombi-
nerade gång- och cykelvägar som går parallellt med 
landsvägarna. Enligt planeringsanvisningen (Mopon 
paikka liikenneympäristössä, Trafikverket 2013) och 
tillgängliga trafikuppgifter borde mopedtrafiken flyttas 
till körbanan. Framför allt vid underfarter kan mopedt-
rafik orsaka farosituationer på grund av den förhål-
landevis trånga ledgeometrin och bristande sikt.

Bild 20. Bosunds underfart intill anslutningen mellan 
regionvägen och Byvägen.

Bild 22.Den kombinerade gång- och cykelväg på Västerbyvägen (mt 17979).

2.3.4 Kollektivtrafik

Mellan Larsmo kommuncentrum (Holm) och Jakob-
stad går regelbunden busstrafik under vardagar, 7 
st./riktning/dag och under veckoslut 1 st./riktning/
dag. Mellan Larsmo kommuncentrum och Karleby går 
fem turer/riktning/dag och en tur/riktning/dag under 
veckoslut. (Källa: Matkahuolto, tidtabell, 09/2020)

I Larsmo kommuns område erbjuds skolskjuts då re-
san till den närmaste skolan för de lägre klasserna är 
över 3 km (årskurserna 1–3) eller över 5 km (årskur-
serna 4–6). Flest elever i de lägre klasserna som er-
bjuds skolskjuts finns i Västerbyområdet. Skola för de 
högre klasserna finns i Holm och till skolan skjutsas 
elever från hela Larsmo område, beroende på avs-
tånd.

Bild 21. Vikarholmens hållplats längs regionvägen där det även finns en möjlighet till anslutningsparkering för cyklar.
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2.3.5 Specialtransporter
Specialtransportleder i Larsmo kommuns område vi-
sas på bild 23. Rutten går från Jakobstads hamn och 
från stamväg 68 via Furuholmsvägen till regionväg 
749. Rutten i Vägregistret upphör vid Granvägens
anslutning, men specialtransporter har beviljats ända
till gränsen till Karleby och vidare därifrån. Bland an-
nat i Kaptens område längs Balticvägen ligger en av
båttillverkarna i Larsmo kommun som för sin del pro-
ducerar specialtransporter.

Transporterna består huvudsakligen av båtar och båt-
delar. Det finns cirka 30 gällande tillstånd. Vat-
tendragsbroarnas bärförmåga ställer gränser för tun-
ga transporter (Hästgrundsbron och Storströmsbron).

Bild 23. Specialtransportrutt i Larsmo kommuns område enligt Vägregistret. På den lilla bilden visas 
specialtransporter som körts under den senaste tiden med rött.

LU
O

TO
KO

KK
O

LA
LA

RS
M

O
KA

RL
EB

Y

Lv 749

Lv
 1

79
63

Lv 7495, Fagernäsvägen

Lv 17969, Kackurvägen

LU
OT

O

LA
RS

M
O

PE
DE

RS
ÖR

E

PIETARSAARI

JAKOBSTAD

LARSMO

LUOTO

LUOTO

LARSMO

KRONOBY

KRUUNUPYY

Lv
 7

49

Furuholmsvä
gen

Lv 7
494

Lv 17963, Risöhällvägen

Lv 17971, Fagernäsvägen

Västerbyvägen

Lv 17979

Byvägen
Lv 17981

Lv 749

0© MML, 2020 1,0 2,0 3,0 km

Specialtransportrutt

Bild 24. Den livligaste anslutningen i Larsmo. Anslutningen mellan landsvägarna 749 och 7494 (Furuholmsvägen) och Strandvägen sett från 
söder. I bakgrunden syns en specialtransport.



Trafikolyckor åren 2015–2019 

singelolycka 22 

hjortolycka 14 

mopedolycka 7 1 

älgolycka 2 6 

påkörningsolycka 1 3 

frontalkrock 2 1 

cykelolycka 2 

väjningsolycka 1 1 

korsningsolycka 1 

annan olycka 1 

övrig djurolycka 1 

omkörningsolycka 1 

0 5 10 15 20 25 

Lett till personskador Ingen personskador
 

Lv 17981 

Byvägen

Lv 17979 

Västerbyvägen

Lv 749 

LA
RS

M
O

KA
RL

EB
Y 

LU
O

TO
KO

KK
O

LA
 

Lv
 7

49
 

Lv 17971, Fagernäsvägen 

Lv 17969, Kackurvägen 

LARSMO

KRONOBY 

Lv 7495, Fagernäsvägen 
LUOTO 

KRUUNUPYY 

Lv
 1

79
63

 

Lv 17963, Risöhällvägen 

Lv 749 LUOTO 
LARSMOJAKOBSTAD

PIETARSAARI

PE
DE

RS
ÖR

ELA
RS

M
O 

Furuholmsvä
gen

LU
OT

O

Lv 7
494 

© MML, 2020 0 1,0 2,0 3,0 km 

Trafikolyckor 2015–2019 
Olyckor som har lett till skador 

bilolyckor
mopedolyckor 
djurolyckor
cykelolyckor 

2.4 Trafiksäkerhet 

I Larsmo kommuns område har det inträffat samman-
lagt 96 olyckor under åren 2015–2019 som kommit till 
polisens kännedom. Av dessa har 24 lett till persons-
kador. Under de senaste fem åren har det inte inträffat 
en enda dödsolycka i området. Av de olyckor som lett 
till personskador har 18 skett längs landsväg 749 eller 
i dess omedelbara närhet. Olyckor som inträffat längs 
landsväg 749 presenteras enligt olycksklass på bild 
25. Olyckor som lett till personskada visas på kartan 
på bild 26. 

Av de olyckor som lett till personskada och som inträf-
fat i Larsmo kommuns område under åren 2015–2019 
var 12 mopedolyckor och fyra cykelolyckor. Dessutom 
har det inträffat två mötesolyckor, två hjortdjursolyckor 
samt enstaka svängnings-, korsnings- och omkörning-
solyckor och påkörningar bakifrån som har lett till per-
sonskador. 

Bild 25. Trafikolyckor som inträffat längs regionväg 749 och dess parallella gång- och cykelväg indelat i olycksklasser åren 
2015–2019. 

Den kalkylerade trafiksäkerhetssituationen för region-
väg 749 har bedömts med hjälp av TarvaMT 6.2-pro-
grammet. Programmet uppskattar olycksgraden under 
planeringsperioden med beaktande av både olycksup-
pgifter från de senaste fem åren och den genomsnittli-
ga olycksdatan för motsvarande landsvägar. Enligt re-
sultaten från Tarva är det kalkylerade antalet olyckor 
som lett till personskador 2,09 per år längs region-
vägen i Larsmo kommuns område i nuläget. Längs 
regionvägen inträffar dödsolyckor i genomsnitt med 
cirka 7,5 års mellanrum. Olyckstätheten längs region-
vägen är 0,11 olyckor som leder till personskador/km 
och olycksgraden är 0,077 olyckor som leder till per-
sonskador/milj. fordons-km. 

Bild 26. Olyckor som lett till personskada och som kommit till polisens kännedom under åren 2015–2019.

14 
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2.5 Miljö

2.5.1 Jordmån och grundvatten
Enligt Geologiska forskningscentralens jordmånskarta 
består jordmånen i närheten av regionväg 749 hu-
vudsakligen av sandmorän och delvis av berg (bild 
27). Vid Eugmo tätort förekommer lite gyttjig mjäla och 
fin sand.

På den östra sidan av kommuncentrum (Holm) ligger 
det enda grundvattenområdet i Larsmo som är viktigt 
med tanke på vattenförsörjningen. Området visas på 
kartan på bild 28.

2.5.2 Landskap och kulturmiljö

De mest centrala skyddade och värdefulla objekten 
visas på bild 28. I närheten av regionvägen finns inga 
objekt som tydligt förhindrar utvecklingen av vägnätet. 
De närliggande värdefulla områdena som ska skyd-
das beaktas i planeringen från fall till fall.

Bild 27. Grundjordarter i Larsmo kommuns område. (Geologiska forskningscentralen 09/2020) Bild 28. De viktigaste skyddade och värdefulla objekten. I lokala delgeneralplaner och detaljplaner 
samt i stranddelgeneralplanen presenteras andra viktiga natur-, miljö- och kulturobjekt.
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2.5.3 Buller

Bullerkonsekvenserna har bedömts ungefärligt med 
rörbullermodellen. Granskningen gjordes i Vikarhol-
mens område längs regionväg 749 där bullret har upp-
levts som ett problem. Enligt granskningen kan riktvär-
det för buller dagtid (55 dB, kl. 7–22) överskridas på 
50–75 meters avstånd från vägens mittlinje.

Under arbetet fattades beslut om att göra en mer de-
taljerad bullerutredning för att bedöma bullerbekämp-
ningsbehoven för Vikarholmen.

Bild 29. Ungefärlig uppskattning av bullerspridningen i 
närheten av regionväg 749. Riktvärdet för buller dagtid kan 
överskridas till upp till 50–75 meters avstånd från vägens 
mittlinje, men en uppskattning av bullerbekämpningsbeho-
vet fås först genom den mer detaljerade terrängmodellsba-
serade bullerutredningen.
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2.6 Problemanalys

En problemanalys som koncentreras till region-
väg 749 och dess närhet visas på bild 30. Prob-
lemanalysen har utarbetats utifrån terrängobser-
vationer, olycksanalysen, kartstudier, riskfyllda 
platser som kommit till kommunens kännedom 
och respons från kommuninvånarna.

Bild 30. Trafikmässig problemanalys för vägnätet.
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Det mest centrala säkerhetsproblemet är den risk 
som orsakas av trafikmängderna och den höga 
hastighetsnivån i huvudriktningen längs region-
vägen. I problemanalysen framhävs i synnerhet 
gång- och cykeltrafikens säkerhet vid korsande 
av vägar samt biltrafikens anslutningssäkerhet. I 
prognossituationen kan anslutning till regionvä-
gen under topptimmen vara problematisk i syn-
nerhet på den södra sidan av Holm på grund av 
den stora trafikströmmen.

En utmaning längs regionvägen är även den hö-
ga anslutningstätheten. Mellan Furuholmsvägens 
anslutning och Holm är anslutningstätheten 8,58 
anslutningar/km, vilket är betydligt mer än riktvär-
det på 6,0 anslutningar/km för regionvägen. Även 
i den norra delen av planeringsavsnittet från 
Gertruds till gränsen mellan Larsmo kommun 
och Karleby överskrider anslutningstätheten rikt-
värdet (6,32 anslutningar/km), men överskridnin-
gen är lindrigare och trafikmängderna är betyd-
ligt mindre än i den södra delen av Larsmo. Den 
höga anslutningstätheten längs regionvägen or-
sakar många konfliktpunkter som belastar chauf-
förens observationsförmåga. Vid anslutningarna 
är olycksrisken högre än för linjeavsnittet trots att 
många anslutningar är tomtförbindelser med lite 
trafik, vilket gör att utsattheten och sannolikheten 
för olyckor är ganska låga. I anslutningstätheten 
beaktas inte jord- och skogsbruksanslutningar.

Utöver de observationer som markerats på kar-
tan orsakar mopedtrafik en säkerhetsrisk längs 

gång- och cykelvägarna. Problemet framhävs i 
synnerhet vid underfarter där det vanligtivs in-
te finns beredskap för körhastigheter som är 
högre än gång- och cykeltrafik. En allmän sä-
kerhetsbrist som upprepas i planeringsområ-
det är dessutom långa och ostrukturerade 
övergångsställen vid regionvägens anslutnin-
gar där de oskyddade trafikanternas säkerhet 
vid korsande av vägen borde effektiveras.

Beträffande biltrafiken finns det inga betydande 
brister i nätet i planeringsområdet. Gatuarran-
gemangen för de planerade nya bostadsområ-
dena och anslutningen av dem till det nuvaran-
de gatu- och vägnätet genomförs både med 
utnyttjande av det nuvarande lednätet och del-
vis även längs nya förbindelser. I det lägre väg- 
och gatunätet sker gång- och cykeltrafiken till 
största delen längs körbanan och det finns 
ganska mycket att komplettera i cykelvägnätet.
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3 Vägnätsplan

3.1 Åtgärdsförslag

En central utgångspunkt för definieringen av åtgär-
der har i synnerhet varit att förbättra trafiksäker-
heten för oskyddade trafikanter och även i vidare 
bemärkelse förbättra förutsättningarna för hållba-
ra färdformer. Avsikten är även att säkerställa en 
smidig regional trafik och näringslivets transporter i 
prognossituationen 2040. Med hjälp av vägnätspla-
nen skapas beredskap för att genomföra komman-
de markanvändningsplaner och utvecklingsbehov 
som de ger upphov till framför allt vid anslutningar 
och korsningar längs 749.

Åtgärderna har delats in i tre etapper: 
• Under etapp 1 vidtas åtgärder som medför små 

kostnader och som kan genomföras snabbt samt 
sådana åtgärder som borde vidtas så snabbt som 
möjligt med tanke på trafiksäkerheten eller trafi-
kens smidighet.

• Åtgärder som hör till etapp 2 vidtas inom den 
närmaste framtiden utifrån den rådande trafiksi-
tuationen och genomförandet av markanvänd-
ningsplanerna.

• I etapp 3 ingår så kallade åtgärder som ska vidtas 
på lång sikt. Genomförandet beror på hur den 
planerade nya markanvändningen och trafikprog-
noserna förverkligas.

För att genomföra vägnätet i målsituationen utar-
betades sammanlagt 59 åtgärder eller åtgärdshel-
heter av vilka 37 berörde landsväg 749. Åtgärderna 
listas i tabell 2 och de visas på kartan tillsammans 
med åtgärdsnummer på bild 31 och i bilaga 1. För 
åtgärdshelheter som kräver stort utrymme eller som 
på annat sätt är svåra att genomföra utarbetades 

Bild 31. Åtgärdsförslag på kartan.
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separata idéutkast med en noggrannhet på 1:1 
000 (bilaga 2). 

Arrangemang för biltrafiken

Längs regionvägen består den enskilda åtgärd 
som mest påverkar biltrafikens smidighet och 
säkerhet av ombyggnaden av anslutningen 
mellan regionväg 749, Furuholmsvägen (lv 
7494) och Strandvägen till en rondell i etapp 
1. I övrigt består åtgärderna av mer moderata 
ändringar av anslutningsarrangemang, såsom 
ombyggnad av en fyrgrenad anslutning till en 
tregrenad, anläggande av en refug vid sidogre-
nen eller annan omstrukturering av en anslut-
ning. För att minska den höga anslutningstät-
heten har det föreslagits att några anslutningar 
stängs av, men förbindelser kommer att ordnas 
till alla tomter även i målsituationen.

De största förändringarna i nätet är de komplet-
teringar som de nya bostadsområdena kräver i 
gatunätet. Ändringar föreslås även i gatuarran-
gemangen för Näsvägen så att sträckningen 
för Fränsviksvägen stakas ut via en ny anslut-
ning till landsväg 749 (se idéutkast, bilaga 2). 
På detta sätt kan biltrafiken vid området fram-
för Näs skola minskas. Till väg- och gatunätet i 
kommunens område föreslås några ändringar 
i hastighetsbegränsningen för att förbättra tra-
fiksäkerheten. Att sänka hastighetsbegränsnin-
gen är även ett effektivt sätt att lindra buller-
konsekvenser som orsakas av trafiken.



Tabell 2. Åtgärdsförslag i tabellen. 

Nr Etapp Väg/gata Första 
avsnittet 

Första 
pålen 

Slutd
elen 

Sista 
pålen Längd Anslutande väg/gata Åtgärd/åtgärder Kostnad (€) 

101 1 749 7 3330       Kornvägen Vägskyltar till den västra sidan av regionvägen (Kornvägens anslutning) 3 000 
102 1 749 7 3350         Underfart, hållplatspar i anslutning till denna 360 000 
103 1 749 7 3350 7 4000 650   Bedömning av bullerbekämpningsbehov   
201 2 749 7 3800 7 4300 500   Ändring av hastighetsbegränsning 80 –> 60 km/h 3 000 
104 1 749 7 3980 7 4040   Kaveldunsvägen, Vikarholmsvägen Mittrefuger i sidoriktningarna och uträtning av anslutningsvinklar 60 000 
105 1 749 8 0       Lv 7494 Rondell, förutsatta ändringar av hastighetsbegränsning och underfart 1 350 000 
106 1 749 8 250 8 850 600   Ändring av hastighetsbegränsning 80 –> 60 km/h 3 000 
107 1 749 8 328         Behov av broreparation inom den nära framtiden (Storströmsbro) 80 000 
108 1 749 8 480         Cykelskydd för anslutningsparkering 10 000 
202 2 749 8 1000 8 1300 300   Tomtanslutningar förenas och andra parallella arrangemang (se idéutkast 1:1 000) 20 000 

301 3 749 8 1759       Hannulavägen, Risövägen Risövägens anslutningsgren stängs av och förbindelsen går via en underfart, cykelskydd för anslutningsparkering samt ändringar i 
anslutnings-, hållplats- och gång- och cykeltrafiksarrangemang (se idéutkast 1:1 000) 1 000 000 

109 1 749 8 3102       Litensvägen s, Risöhällsvägen n Sikten säkerställs 3 000 
203 2 749 8 3102       Litensvägen s, Risöhällsvägen n Litensvägens anslutningsgren stängs av 3 000 
302 3 749 8 3102         Underfart då markanvändningen utvecklas samt arrangemang av anslutningsparkering för cyklar 325 000 
204 2 749 8 3510       Strömsholmsvägen Anslutningsvinkeln rätas ut och mittrefug placeras i sidoriktningen 50 000 
110 1 749 8 4100         Tätortsport 5 000 
205 2 749 8 4167       Litensvägen n, Kvarnvägen Minigradering (vänster–höger), kanalisering och ändring av hastighetsbegränsning 60 –> 50 km/h 200 000 
303 3 749 8 4167         Västra grenen stängs av samt underfart (option, se idéutkast 1:1 000). 420 000 
111 1 749 8 4504       Lassåkersgränden Formning av anslutning och markeringar för övergångsställen 20 000 
112 1 749 8 4640         Cykelskydd för anslutningsparkering och möjlighet till stomklassificering 5 000 
304 3 749 9 700         Underfart och hållplatser när markanvändningen utvecklas samt arrangemang av anslutningsparkering för bilar 420 000 
305 3 749 9 750         Kanalisering 130 000 
113 1 749 9 900         Tätortsport 5 000 
114 1 749 9 1479       Kopparvägen Väjningsutrymme 70 000 
115 1 749 9 3200         A2 Kurvor-varningsskyltar och riktningsmarkering för svängen (I6) läggs till. 10 000 
206 2 749 9 3200         Vägens sluttning förbättras 80 000 
306 3 749 9 4400         Underfart då markanvändningen utvecklas, hållplatser flyttas i anslutning till underfarten samt arrangemang av anslutningsparkering för cyklar 430 000 
307 3 749 9 4436       Lv 17971 Mittrefug i sidoriktningen och svängfil till vänster i huvudriktningen 160 000 
308 3 749 9 4518       lähetyskoti Avstängning av anslutningen och parallella vägarrangemang 50 000 
116 1 749 10 0         Cykelskydd för anslutningsparkering 10 000 
117 1 749 10 118       bostads Anslutningsvinkeln rätas ut 20 000 
118 1 749 10 724       bostads Anslutningen stängs av 5 000 
119 1 749 10 894       Näsvägen Mittrefug i sidoriktningen 30 000 
207 2 749 10 894 10 1576 682 Näsvägen Gång- och cykelväg 0,8 km 310 000 
309 3 749 10 1500         Underfart 380 000 
208 2 749 10 1576       Näsvägen Anslutningen stängs av 3 000 
120 1 749 10 4500         Cykelskydd för anslutningsparkering och möjlighet till stomklassificering 5 000 
121 1 749 10 4514       Byvägen Den öppna anslutningen struktureras och säkerheten för övergångsstället förbättras 30 000 
122 1 749 10 5375       Balticvägen Sikten säkerställs 2 000 
209 2 7494 1 1578         Behov av broreparation inom den närmaste framtiden (Hästgrundsbron) 80 000 
210 2 17963             Gång- och cykelväg 3,3 km (Risöhällsvägen) 1 290 000 
310 3 Hannulavägen             Gång- och cykelväg 1,5 km (Hannulavägen söder) 590 000 
311 3 Litensvägen             Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (sydöstra sidan av Holm)   
211 2 Grev             Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (sydvästra sidan av Holm)   
212 2 17969             Ändringar av hastighetsbegränsning då markanvändningen utvecklas (Kackurvägen) 3 000 
213 2 17969             Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (västra sidan av Holm)   
312 3 17969             Gång- och cykelväg 1,7 km (Kackurvägen) 660 000 
313 3 7495             Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (nordöstra sidan av Holm)   
123 1 7495             Gång- och cykelväg 2,5 km 980 000 
124 1 17971             Ev. ändring av hastighetsbegränsning (40 –> 30 km/h) 3 000 
314 3 17971             Gång- och cykelväg 1,0 km 390 000 
214 2 17971             Hastighetsbegränsning 50 km/h då markanvändningen utvecklas (Fagernäsvägen) 3 000 

315 3 17971             Körbanans struktur och geometri förbättras då markanvändningen utvecklas + belysning + ändring av hastighetsbegränsning + arrangemang 
av gång- och cykelvägar 700 000 

125 1 17971             Sikten säkerställs 5 000 
126 1 Laxgrundet             Förhindrande av olaglig genomfart (port eller bom) 10 000 
316 3 17979             Gång- och cykelväg 1,3 km 510 000 
317 3 Näsvägen             Näsvägens gatuarrangemang (exkl. gång- och cykelväg som utgör egen åtgärd (vägavsnitt 10 exkl. 894–1576), se idéutkast 1:1 000) 650 000 
127 1 17981             Ändring av hastighetsbegränsning (50 –> 40 km/h) och byggande av saknad gång- och cykelväg (350 m) 140 000 
128 1               Lv 749 och 7494 gång- och cykelvägar: markering av övergångsställen, tilläggsskyltar som varnar för cykelvägar, eventuella höjningar   
129 1               Mopedtrafik bort från gång- och cykelvägarna   

           
  1               Etapp 1, totalt 3 224 000 
  2               Etapp 2, totalt 2 045 000 
  3               Etapp 3, totalt 6 815 000 
         ALLA TOTALT 12 084 000 
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Arrangemang för gång- och cykeltrafiken

I vägnätsplanen presenteras reserveringar för sam-
manlagt cirka 12,5 kilometer nya kombinerade gång- 
och cykelvägar samt nio nya underfarter. I etapp 1 är 
avsikten att anlägga 7,5 kilometer leder och två un-
derfarter, den ena ska byggas under Furuholmsvägen 
i anslutning till den nya rondellen längs landsväg 749 
och den andra under regionalvägen till de södra de-
larna av Vikarholm. I de ovan nämnda längderna av 
lederna saknas gång- och cykelvägar som anläggs till 
de nya bostadsområdena.

En stor del av de föreslagna underfarterna är lång-
siktiga åtgärder i målsituationen. Genomförandet be-
ror delvis på i vilken mån markanvändningsplanerna 
för de närliggande områdena genomförs. Utgångs-
punkten är att underfarternas konstruktion består av 
stålrörsbroar med undantag av den planskilda lösnin-
gen för bil-, gång- och cykeltrafiken som föreslagits till 
Hannulavägens anslutning. Vid denna plats föreslås 

en konsolbro . Till huvudleden för gång- och cykelt-
rafiken vid anslutningen mellan landsväg 749, Furu-
holmsvägen och Strandvägen föreslås dessutom en 
plattrambro i armerad betong i stället för en vanlig 
stålrörsbro.

Arrangemang för kollektivtrafiken

I anslutning till en del hållplatspar föreslås underfar-
ter och anslutningsparkeringsarrangemang för cyklar 
för att förbättra säkerheten vid korsande av regionvä-
gen och kollektivtrafikens attraktionskraft. Objekten 
har valts ut baserat på hållplatsparens betydelse, nä-
tet för gång- och cykeltrafiken, möjligheterna att byg-
ga underfarten och koncentrationen av de nya bos-
tadsområdena. 

Till den norra sidan av Holms rondell föreslås ett nytt 
hållplatspar som betjänar skolcentrum, idrottsparken 
och det nya bostadsområdet i Hannula. Hållplatserna 
i Hannula anläggs på samma plats i anslutning till den 

föreslagna underfarten och arrangemanget förutsät-
ter att den nya markanvändningen i Hannulaområdet 
förverkligas. Till området föreslås samtidigt en anslut-
ningsparkering för bilar endera i anslutning till idrotts-
parkens parkeringsområde eller genom att bygga ett 
nytt parkeringsfält till den östra sidan av regionvägen. 
Busstrafikens turer och andra faktorer som påverkar 
servicenivån kan inte definieras i vägsnätsplanen ef-
tersom den koncentreras till planeringen av infrastruk-
tur och utveckling av den fysiska trafikmiljön.

Bild 31. I Larsmo kommuns område finns det fullständiga gång- och cykelvägledningen. På bakrund av bilden finns det 
Bosunds underfart. 

3.2 Kostadsberäkningar

För åtgärderna i vägnätsplanen utarbetades kost-
nadsberäkningar på förplaneringsnivå. Beräkningarna 
gjordes i form av expertbedömningar. Kostnader som 
uppstår genom byggande av infrastruktur i anslutning 
till de nya planerade bostadsområdena ingår inte i den 
totala kostnadsberäkningen. Kostnadsberäkningarna 
ska inte användas direkt som verkliga byggnadskost-
nader för åtgärderna eftersom beräkningarna har utar-
betats baserat på åtgärderna. Till exempel grundun-
dersökningar och terrängmätningar har inte gjorts.

Kostnadsberäkningen för etapperna 1–3 är samman-
lagt 12,1 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 
130,0 (2010=100), moms 0 %). I kostnadsberäkningen 
ingår beställaruppgifter i förplaneringsskedet som om-
fattar cirka 23 procent av den totala summan. Kostnads-
beräkningen indelas i etapperna 1–3 enligt följande: 

• Kostnaderna för åtgärderna i etapp 1 beräknas till
sammanlagt 3,2 miljoner euro, av vilka 2,1 miljoner
euro riktas till regionväg 749 och 1,1 miljoner euro till
övriga landsvägar, gator och privata vägar.

• Kostnaderna för åtgärderna i etapp 2 beräknas till
sammanlagt 2,0 miljoner euro, av vilket andelen för
landsväg 749 är 0,7 miljoner och andelen för övriga
landsvägar, gator och privata vägar är 1,4 miljoner
euro.

• Kostnaderna för åtgärderna i etapp 3 beräknas till
sammanlagt 6,8 miljoner euro, av vilka andelen för
landsväg 749 är 3,3 miljoner och andelen för övriga
landsvägar, gator och privata vägar är 3,5 miljoner
euro.

Bild 32. Det går också mycket tunga transport trafik på regionväg. Den här bilden har tagits längs Hannulavägen norrut.
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4 Konsekvenser

4.1 Trafikkonsekvenser

4.1.1 Biltrafik

De anslutningsarrangemang och ändringar av has-
tighetsbegränsningar för linjeavsnitten förbättrar smi-
digheten och säkerheten för biltrafik som ansluter från 
sidoriktningen till regionvägen. Behov av åtgärder 
finns framför allt på regionvägsavsnittet på den södra 
sidan av Holm där det förekommer mest trafik. Anslut-
ningsspecifika sänkningar av hastighetsbegränsnin-
garna kan komma på fråga även vid andra anslutnin-
gar om trafikmängderna från sidoriktningen ökar mer 
än väntat.

I prognossituationen bevaras smidigheten för huvud-
riktningen på regionvägsavsnittet på den norra sidan 
av Holm på samma nivå som i nuläget, det vill sä-
ga på en god nivå (servicenivåklass B). Servicenivån 
för avsnittet på den södra sidan av Holm motsvarar 
servicenivåklass C, det vill säga en nöjaktig nivå, un-
der topptimmen. Trafikströmmen är jämn och det fö-
rekommer inga stockningar, men omkörningar kräver 
särskild försiktighet.

Resetiden längs regionvägen genom Larsmo kom-
mun ökar med cirka 40 sekunder, det vill säga fem 
procent. Förlängningen av resetiden beror på de ställ-
visa ändringarna av hastighetsbegränsningen och 
den rondell som ska anläggas vid anslutningen mel-
lan landsväg 749, Furuholmsvägen och Strandvägen. 
Resetiden från gränsen till Jakobstad till gränsen till 
Karleby ökar alltså från nuvarande cirka 15 minuter 
till cirka 15 minuter och 40 sekunder. Trots att rondel-
len innebär att resetiden förlängs längs regionvägen 
förbättrar den också smidigheten och säkerheten för 

trafik som ansluter från sidoriktningen, från landsväg 
7494, på ett avgörande sätt. Landsvägen är en viktig 
förbindelse till arbetsplatserna i området och till Ja-
kobstads hamn.

4.1.2 Gång- och cykeltrafik

Genom nya gång- och cykelvägar förbättras säkerhe-
ten för oskyddade trafikanter och deras förutsättningar 
att sköta sina arbets- och skolresor och resor för att 
uträtta ärenden till fots eller med cykel. Säkerheten vid 
korsande av regionvägen förbättras vid underfarterna 
och vägens barriäreffekt minskar något utan att has-
tighetsnivån behöver sänkas för biltrafiken. I målsitu-
ationen då trafikmängderna ökar, växer även behovet 
för underfarter i synnerhet i sådana områden i de söd-
ra delarna av Larsmo där det finns mycket bebyggelse 
på den östra sidan av regionvägen.

4.1.3 Kollektivtrafik

Busstrafikens attraktionskraft förbättras genom åtgär-
der som riktas till kollektivtrafiken. Genom underfarter 
och arrangemang för anslutningsparkering som anvi-
sats vid hållplatserna möjliggörs bättre förutsättningar 
att sköta arbets- och skolresor med buss. Underfar-
terna innebär en avsevärd förbättring av säkerheten 
och attraktionskraften för resekedjorna. Kollektivtrafi-
kens servicenivå och användningsgrad kan påverkas 
avsevärt även genom planering av busslinjer och en 
allmän ökning av kollektivtrafikutbudet, men dessa 
frågor kan inte lösas i vägnätsplanen.

4.1.4 Trafiksäkerhet

Regionvägens trafiksäkerhet förbättras genom åtgär-
der som föreslagits för anslutningsarrangemangen, 
såsom ombyggnad av den fyrgrenade anslutningen till 
två tregrenade anslutningar samt genom strukturering 
av nuvarande anslutningar. Säkerheten vid korsan-
de av körbanan förbättras för oskyddade trafikanter 
genom att strama åt anslutningarnas dimensionering 
och skapa tydligare övergångsställen för fotgängare 
och cyklister. Samtidigt minskar allvarliga anslutning-
solyckor då körhastigheterna kan sänkas. Sannolik-
heten för olyckor minskar något på linjeavsnitten då 
anslutningstätheten sänks och trafikmiljön blir tydliga-
re – även om riktvärdet för regionvägens anslutnings-
täthet inte skulle uppnås. De kompletteringar och 
underfarter som föreslagits till nätet av gång- och cy-
kelleder förbättrar säkerheten betydligt för fotgängare 
och cyklister.

De trafiksäkerhetseffekter som uppnåtts för regionvä-
gen genom vägnätsplanen har bedömts med TarvaMT 
6.2-programmet. Med trafikarrangemangen i målsitu-
ationen är antalet olyckor som leder till personskador 
cirka 13 procent färre än med nuvarande arrange-
mang, vilket motsvarar cirka 0,28 färre olyckor som 
leder till personskador per år. På motsvarande sätt 
minskar sannolikheten för olyckor som leder till allvar-
liga personskador med 18 procent och sannolikheten 
för dödsolyckor med 16 procent jämfört med nuläget.

Den rondell som ska anläggas i anslutningen mel-
lan landsväg 749, Furuholmsvägen och Strandvä-
gen är kalkylmässigt sett den enskilda åtgärd som 
förbättrar säkerheten mest. Genom att sänka has-
tighetsbegränsningarna och genom åtgärder som 
sänker körhastigheterna uppnås betydande positiva 

säkerhetseffekter både beträffande sannolikheten för 
olyckor och hur allvarliga de är.

Den förbättring av säkerheten som uppnås genom att 
bygga underfarter förblir kalkylmässigt liten på grund 
av den sannolikt låga utsattheten och det låga antalet 
fotgängar- och cyklistolyckor som tecknats för region-
vägen. Dessutom förvrängs resultaten sannolikt av att 
många av de fotgängar- och cyklistolyckor som inträf-
fat i Larsmo kommuns område har tecknats till den 
gång- och cykelväg (lv 70749) som går parallellt med 
regionvägen eller på någon annan plats i det lägre 
väg- och gatunätet i stället för regionväg 749.

4.2 Miljökonsekvenser 

De åtgärder som föreslagits till landsvägarna i väg-
nätsplanen orsakar endast lindriga miljökonsekven-
ser. Åtgärderna riktas till befintliga trafikkorridorer, 
vilket innebär att förändringarna i landskapet i prin-
cip är ganska lindriga. Det kan inte ses någon tyd-
lig förändring i bränsleförbrukningen och mängden av 
skadliga utsläpp som skulle bero på åtgärder som rik-
tas till väg- och gatunätet. Trafikarrangemangen i de 
nya bostadsområdena har fastställts endast på prin-
cipnivå och kommer att preciseras när planläggningen 
framskrider. 

Natur- och kulturmiljöobjekt har beaktats vid plane-
ringen av sträckningarna för de nya väg- och gatuar-
rangemangen. Enligt en preliminär bedömning kan de 
nya arrangemangen förverkligas utan att orsaka be-
tydande skadliga konsekvenser för värdefulla objekt i 
området. Lösningarnas effekter på skyddade och vär-
defulla objekt bedöms noggrannare i samband med 
general- och detaljplaneringen.
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De buller- och vibrationseffekter som lösningen i väg-
nätsplanen orsakar har bedömts i form av en expert-
bedömning. De funktionella förändringarna och fö-
rändringarna i nätet är ganska små och de orsakar 
sannolikt ingen stor förändring för mängden av buller 
och vibrationer jämfört med nuläget. Den allmänna 
trafikökningen och de resor som uppstår genom de 
nya bostadsområdena ökar sannolikt bullerutsläppen 
och ökar vibrationerna något, men sänkningarna av 
hastighetsbegränsningen på vissa ställen kompense-
rar för de skadliga konsekvensernas och konsekven-
sområdenas omfattning.

5 Fortsatta åtgärder

De åtgärdsförslag som presenterats i vägnätsplanen 
skapar utgångspunkterna för utvecklingen av vägnä-
tet i Larsmo och i synnerhet dess huvudled, det vill 
säga regionväg 749. Planen fungerar som trafikmäs-
sig stomme även för den fortsatta planeringen av nya 
markanvändningsområden. Avsikten med åtgärdsförs-
lagen är att möjliggöra ett välfungerande och tryggt 
trafiknät i hela kommunens område, även med trafik-
mängderna i prognossituationen. De lösningar som 
presenterats i planen har fastställs på principnivå och 
de kommer att preciseras i den fortsatta planeringen. 
Vid planeringen av åtgärder för Furuholmsvägen (lv 
7494) och därifrån vidare norrut till regionvägen ska 
även måttkrav för stora specialtransporter beaktas.

Genomförandet av flera åtgärder kopplas samman 
med genomförandet av markanvändningsplanerna 
och utvecklingen av trafikmängderna enligt progno-
sen. Indelningen av åtgärderna i etapperna 1–3 är 
ett riktgivande förslag på hur projekten ska genom-
föras, och utöver trafiksäkerhet och en fungerande 
trafik beaktas även markanvändningsperspektiv och 
kostnadseffektivitet. För åtgärderna finns ännu ingen 
finansiering. NTM-centralen i Södra Österbotten och 
Larsmo kommun avtalar tillsammans om inledningen 
av den fortsatta planeringen, tidsschemat och kost-
nadsfördelningen separat för varje projekt.

Vägnätsplanen är ingen lagstadgad plan och den 
läggs inte fram separat. Invånare och andra parter 
hörs i samband med att planeringen framskrider gen-
om delgeneralplaner och detaljplaner som är anhän-
giga och som ska inledas samt i samband med planer 
för trafikleder.  

Bild 33. I hela Larsmo kommuns område finns det avskildad gång- och cykelvägförbindelse bredvid regionväg Den här 
bilden har tagits söderut av Lilltjuvörsvägen anslutningen.
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6 Bilagor

Bilaga 1  Åtgärdsförslag etappvis på kartan 16.2.2021

Bilaga 2  Idéutkast 16.2.2021



Bilaga 1 Åtgärdsförslag etappvis på kartan 16.2.2021











Larsmo vägnätsplan 
Åtgärdsförslag 
jordbyggnadskostnadsindex 130,0 (2010=100), moms 0 % 
februari 2021 

Nr Etapp Väg/gata Första 
avsnittet Första pålen Slutdelen Sista pålen Längd Anslutande 

väg/gata Åtgärd/åtgärder Kostnad (€) 

101 1 749 7 3330 Kornvägen Vägskyltar till den västra sidan av regionvägen (Kornvägens anslutning) 3 000 
102 1 749 7 3350 Underfart, hållplatspar i anslutning till denna 360 000 
103 1 749 7 3350 7 4000 650 Bedömning av bullerbekämpningsbehov 
201 2 749 7 3800 7 4300 500 Ändring av hastighetsbegränsning 80 –> 60 km/h 3 000 

104 1 749 7 3980 7 4040 Kaveldunsvägen, 
Vikarholmsvägen Mittrefuger i sidoriktningarna och uträtning av anslutningsvinklar 60 000 

105 1 749 8 0 Lv 7494 Rondell, förutsatta ändringar av hastighetsbegränsning och underfart 1 350 000 
106 1 749 8 250 8 850 600 Ändring av hastighetsbegränsning 80 –> 60 km/h 3 000 
107 1 749 8 328 Behov av broreparation inom den nära framtiden (Storströmsbro) 80 000 
108 1 749 8 480 Cykelskydd för anslutningsparkering 10 000 
202 2 749 8 1000 8 1300 300 Tomtanslutningar förenas och andra parallella arrangemang (se idéutkast 1:1 000) 20 000 

301 3 749 8 1759 Hannulavägen, 
Risövägen 

Risövägens anslutningsgren stängs av och förbindelsen går via en underfart, cykelskydd för anslutningsparkering samt ändringar i 
anslutnings-, hållplats- och gång- och cykeltrafiksarrangemang (se idéutkast 1:1 000) 1 000 000 

109 1 749 8 3102 Litensvägen s, 
Risöhällsvägen n Sikten säkerställs 3 000 

203 2 749 8 3102 Litensvägen s, 
Risöhällsvägen n Litensvägens anslutningsgren stängs av 3 000 

302 3 749 8 3102 Underfart då markanvändningen utvecklas samt arrangemang av anslutningsparkering för cyklar 325 000 
204 2 749 8 3510 Strömsholmsvägen Anslutningsvinkeln rätas ut och mittrefug placeras i sidoriktningen 50 000 
110 1 749 8 4100 Tätortsport 5 000 

205 2 749 8 4167 Litensvägen n, 
Kvarnvägen Minigradering (vänster–höger), kanalisering och ändring av hastighetsbegränsning 60 –> 50 km/h 200 000 

303 3 749 8 4167 Västra grenen stängs av samt underfart (option, se idéutkast 1:1 000). 420 000 
111 1 749 8 4504 Lassåkersgränden Formning av anslutning och markeringar för övergångsställen 20 000 
112 1 749 8 4640 Cykelskydd för anslutningsparkering och möjlighet till stomklassificering 5 000 
304 3 749 9 700 Underfart och hållplatser när markanvändningen utvecklas samt arrangemang av anslutningsparkering för bilar 420 000 
305 3 749 9 750 Kanalisering 130 000 
113 1 749 9 900 Tätortsport 5 000 
114 1 749 9 1479 Kopparvägen Väjningsutrymme 70 000 
115 1 749 9 3200 A2 Kurvor-varningsskyltar och riktningsmarkering för svängen (I6) läggs till. 10 000 
206 2 749 9 3200 Vägens sluttning förbättras 80 000 

306 3 749 9 4400 Underfart då markanvändningen utvecklas, hållplatser flyttas i anslutning till underfarten samt arrangemang av anslutningsparkering 
för cyklar 430 000 

307 3 749 9 4436 Lv 17971 Mittrefug i sidoriktningen och svängfil till vänster i huvudriktningen 160 000 
308 3 749 9 4518 lähetyskoti Avstängning av anslutningen och parallella vägarrangemang 50 000 
116 1 749 10 0 Cykelskydd för anslutningsparkering 10 000 
117 1 749 10 118 bostads Anslutningsvinkeln rätas ut 20 000 
118 1 749 10 724 bostads Anslutningen stängs av 5 000 
119 1 749 10 894 Näsvägen Mittrefug i sidoriktningen 30 000 
207 2 749 10 894 10 1576 682 Näsvägen Gång- och cykelväg 0,8 km 310 000 
309 3 749 10 1500 Underfart 380 000 
208 2 749 10 1576 Näsvägen Anslutningen stängs av 3 000 
120 1 749 10 4500 Cykelskydd för anslutningsparkering och möjlighet till stomklassificering 5 000 
121 1 749 10 4514 Byvägen Den öppna anslutningen struktureras och säkerheten för övergångsstället förbättras 30 000 
122 1 749 10 5375 Balticvägen Sikten säkerställs 2 000 
209 2 7494 1 1578 Behov av broreparation inom den närmaste framtiden (Hästgrundsbron) 80 000 
210 2 17963 Gång- och cykelväg 3,3 km (Risöhällsvägen) 1 290 000 
310 3 Hannulavägen Gång- och cykelväg 1,5 km (Hannulavägen söder) 590 000 
311 3 Litensvägen Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (sydöstra sidan av Holm) 
211 2 Grev Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (sydvästra sidan av Holm) 
212 2 17969 Ändringar av hastighetsbegränsning då markanvändningen utvecklas (Kackurvägen) 3 000 
213 2 17969 Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (västra sidan av Holm) 
312 3 17969 Gång- och cykelväg 1,7 km (Kackurvägen) 660 000 
313 3 7495 Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (nordöstra sidan av Holm) 
123 1 7495 Gång- och cykelväg 2,5 km 980 000 
124 1 17971 Ev. ändring av hastighetsbegränsning (40 –> 30 km/h) 3 000 
314 3 17971 Gång- och cykelväg 1,0 km 390 000 
214 2 17971 Hastighetsbegränsning 50 km/h då markanvändningen utvecklas (Fagernäsvägen) 3 000 

315 3 17971 Körbanans struktur och geometri förbättras då markanvändningen utvecklas + belysning + ändring av hastighetsbegränsning + 
arrangemang av gång- och cykelvägar 700 000 

125 1 17971 Sikten säkerställs 5 000 
126 1 Laxgrundet Förhindrande av olaglig genomfart (port eller bom) 10 000 
316 3 17979 Gång- och cykelväg 1,3 km 510 000 

317 3 Näsvägen Näsvägens gatuarrangemang (exkl. gång- och cykelväg som utgör egen åtgärd (vägavsnitt 10 exkl. 894–1576), se idéutkast 1:1 
000) 650 000 

127 1 17981 Ändring av hastighetsbegränsning (50 –> 40 km/h) och byggande av saknad gång- och cykelväg (350 m) 140 000 

128 1 Lv 749 och 7494 gång- och cykelvägar: markering av övergångsställen, tilläggsskyltar som varnar för cykelvägar, eventuella 
höjningar 

129 1 Mopedtrafik bort från gång- och cykelvägarna 

1 Etapp 1, totalt 3 224 000 
2 Etapp 2, totalt 2 045 000 
3 Etapp 3, totalt 6 815 000 

ALLA TOTALT 12 084 000 



Larsmo vägnätsplan 
Åtgärdsförslag 
jordbyggnadskostnadsindex 130,0 (2010=100), moms 0 % 
februari 2021 

Nr Etapp Väg/gata Första 
avsnittet Första pålen Slutdelen Sista pålen Längd Anslutande 

väg/gata Åtgärd/åtgärder Kostnad (€) 

101 1 749 7 3330 Kornvägen Vägskyltar till den västra sidan av regionvägen (Kornvägens anslutning) 3 000 
102 1 749 7 3350 Underfart, hållplatspar i anslutning till denna 360 000 
103 1 749 7 3350 7 4000 650 Bedömning av bullerbekämpningsbehov 

104 1 749 7 3980 7 4040 Kaveldunsvägen, 
Vikarholmsvägen Mittrefuger i sidoriktningarna och uträtning av anslutningsvinklar 60 000 

105 1 749 8 0 Lv 7494 Rondell, förutsatta ändringar av hastighetsbegränsning och underfart 1 350 000 
106 1 749 8 250 8 850 600 Ändring av hastighetsbegränsning 80 –> 60 km/h 3 000 
107 1 749 8 328 Behov av broreparation inom den nära framtiden (Storströmsbro) 80 000 
108 1 749 8 480 Cykelskydd för anslutningsparkering 10 000 

109 1 749 8 3102 Litensvägen s, 
Risöhällsvägen n Sikten säkerställs 3 000 

110 1 749 8 4100 Tätortsport 5 000 
111 1 749 8 4504 Lassåkersgränden Formning av anslutning och markeringar för övergångsställen 20 000 
112 1 749 8 4640 Cykelskydd för anslutningsparkering och möjlighet till stomklassificering 5 000 
113 1 749 9 900 Tätortsport 5 000 
114 1 749 9 1479 Kopparvägen Väjningsutrymme 70 000 
115 1 749 9 3200 A2 Kurvor-varningsskyltar och riktningsmarkering för svängen (I6) läggs till. 10 000 
116 1 749 10 0 Cykelskydd för anslutningsparkering 10 000 
117 1 749 10 118 bostads Anslutningsvinkeln rätas ut 20 000 
118 1 749 10 724 bostads Anslutningen stängs av 5 000 
119 1 749 10 894 Näsvägen Mittrefug i sidoriktningen 30 000 
120 1 749 10 4500 Cykelskydd för anslutningsparkering och möjlighet till stomklassificering 5 000 
121 1 749 10 4514 Byvägen Den öppna anslutningen struktureras och säkerheten för övergångsstället förbättras 30 000 
122 1 749 10 5375 Balticvägen Sikten säkerställs 2 000 
123 1 7495 Gång- och cykelväg 2,5 km 980 000 
124 1 17971 Ev. ändring av hastighetsbegränsning (40 –> 30 km/h) 3 000 
125 1 17971 Sikten säkerställs 5 000 
126 1 Laxgrundet Förhindrande av olaglig genomfart (port eller bom) 10 000 
127 1 17981 Ändring av hastighetsbegränsning (50 –> 40 km/h) och byggande av saknad gång- och cykelväg (350 m) 140 000 
128 1 Lv 749 och 7494 gång- och cykelvägar: markering av övergångsställen, tilläggsskyltar som varnar för cykelvägar, eventuella höjningar 
129 1 Mopedtrafik bort från gång- och cykelvägarna 
201 2 749 7 3800 7 4300 500 Ändring av hastighetsbegränsning 80 –> 60 km/h 3 000 
202 2 749 8 1000 8 1300 300 Tomtanslutningar förenas och andra parallella arrangemang (se idéutkast 1:1 000) 20 000 

203 2 749 8 3102 Litensvägen s, 
Risöhällsvägen n Litensvägens anslutningsgren stängs av 3 000 

204 2 749 8 3510 Strömsholmsvägen Anslutningsvinkeln rätas ut och mittrefug placeras i sidoriktningen 50 000 

205 2 749 8 4167 Litensvägen n, 
Kvarnvägen Minigradering (vänster–höger), kanalisering och ändring av hastighetsbegränsning 60 –> 50 km/h 200 000 

206 2 749 9 3200 Vägens sluttning förbättras 80 000 
207 2 749 10 894 10 1576 682 Näsvägen Gång- och cykelväg 0,8 km 310 000 
208 2 749 10 1576 Näsvägen Anslutningen stängs av 3 000 
209 2 7494 1 1578 Behov av broreparation inom den närmaste framtiden (Hästgrundsbron) 80 000 
210 2 17963 Gång- och cykelväg 3,3 km (Risöhällsvägen) 1 290 000 
211 2 Grev Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (sydvästra sidan av Holm) 
212 2 17969 Ändringar av hastighetsbegränsning då markanvändningen utvecklas (Kackurvägen) 3 000 
213 2 17969 Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (västra sidan av Holm) 
214 2 17971 Hastighetsbegränsning 50 km/h då markanvändningen utvecklas (Fagernäsvägen) 3 000 

301 3 749 8 1759 Hannulavägen, 
Risövägen 

Risövägens anslutningsgren stängs av och förbindelsen går via en underfart, cykelskydd för anslutningsparkering samt ändringar i 
anslutnings-, hållplats- och gång- och cykeltrafiksarrangemang (se idéutkast 1:1 000) 1 000 000 

302 3 749 8 3102 Underfart då markanvändningen utvecklas samt arrangemang av anslutningsparkering för cyklar 325 000 
303 3 749 8 4167 Västra grenen stängs av samt underfart (option, se idéutkast 1:1 000). 420 000 
304 3 749 9 700 Underfart och hållplatser när markanvändningen utvecklas samt arrangemang av anslutningsparkering för bilar 420 000 
305 3 749 9 750 Kanalisering 130 000 

306 3 749 9 4400 Underfart då markanvändningen utvecklas, hållplatser flyttas i anslutning till underfarten samt arrangemang av anslutningsparkering 
för cyklar 430 000 

307 3 749 9 4436 Lv 17971 Mittrefug i sidoriktningen och svängfil till vänster i huvudriktningen 160 000 
308 3 749 9 4518 lähetyskoti Avstängning av anslutningen och parallella vägarrangemang 50 000 
309 3 749 10 1500 Underfart 380 000 

310 3 Hannulavägen Gång- och cykelväg 1,5 km (Hannulavägen söder) 590 000 

311 3 Litensvägen Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (sydöstra sidan av Holm) 
312 3 17969 Gång- och cykelväg 1,7 km (Kackurvägen) 660 000 
313 3 7495 Gatu-, gång- och cykelvägsarrangemang då markanvändningen utvecklas (nordöstra sidan av Holm) 
314 3 17971 Gång- och cykelväg 1,0 km 390 000 

315 3 17971 Körbanans struktur och geometri förbättras då markanvändningen utvecklas + belysning + ändring av hastighetsbegränsning + 
arrangemang av gång- och cykelvägar 700 000 

316 3 17979 Gång- och cykelväg 1,3 km 510 000 
317 3 Näsvägen Näsvägens gatuarrangemang (exkl. gång- och cykelväg som utgör egen åtgärd (vägavsnitt 10 exkl. 894–1576), se idéutkast 1:1 000) 650 000 

1 Etapp 1, totalt 3 224 000 
2 Etapp 2, totalt 2 045 000 
3 Etapp 3, totalt 6 815 000 

ALLA TOTALT 12 084 000 
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