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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER  

1.1 Identifikationsuppgifter 

Planläggningen genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Malax kommun och Ramboll Finland 
Oy. Information om den här planen och planläggningsprojektet fås av kommunens kontaktperson. 
 
PLANLÄGGARE:  
 
Malax kommun 
Malmgatan 5 
66101 MALAX  
Tel. +358  
www.malax.fi 
 
Kontaktperson 
Teknisk direktör 
John Södergran 
Tel. +358 50 430 4430 
E-post: john.sodergran@malax.fi 

PLANLÄGGNINGSKONSULT: 
 
Ramboll Finland Oy 
Teräsgränd 1–3 E,  
65100 VASA  
Tel. 020 755 7600 
www.ramboll.fi 
 
Kontaktperson: 
Gruppchef Jonas Lindholm YKS-605  
Tel. +358 50 349 1156 
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi 
 
Planerare Joel Nylund 
Tel. +358 50 406 8466 
E-post: joel.nylund@ramboll.fi  

1.2 Planläggningsområdets läge 

Planläggningsområdet är ett ca 22ha stort område i Yttermalax, ca 2km från Yttermalax centrala 
delar. Planläggningsområdet berör hela idrottsområdet, en del av Malaxvägen och några fastigheter 
intill idrottsområdet. Malaxvägen ingår i planläggningsområdet. 
 
På idrottsområdet finns bl.a. fotbollsplan, ishall, friidrottsområde, idrottshall och lekpark.  
I närheten av området finns ett ålderdomshem, en vård- och rehabiliteringsenhet, bostadsområden 
och jord- och skogsbruksområden. Söder om området går Malaxvägen och Malax Å.  
 
Områdets riktgivande läge och ungefärliga utsträckning visas i bilderna nedan.

      
Bild 1. Områdets ungefärliga utsträckning. ©LMV Bild 2. Områdets riktgivande läge. ©LMV 

http://www.malax.fi/
mailto:john.sodergran@malax.fi
http://www.ramboll.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
mailto:joel.nylund@ramboll.fi
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1.3 Planens namn och syfte 

Planens namn är DETALJPLAN FÖR PIXNE IDROTTSOMRÅDE 
 
Syftet med planen är att utveckla Pixne idrottsområde så att området får en helhetsplan med per-
spektiv på framtiden. Trafiken skall bli säkrare på området och planen skall möjliggöra byggandet 
av nya idrottshallar och idrottsplaner.  

1.4 Förteckning över bilagor till beskrivningen 

Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning 
Bilaga 2: Trafikutredning 
Bilaga 3: Naturinventering 
Bilaga 4: Pixnevisionen 
Bilaga 5: Bemötanden till utkastskedets respons 
Bilaga 6: Byggnadsinventering 
Bilaga 7: Blankett för uppföljning av detaljplanen (tillkommer senare) 
 

1.5 Förteckning över andra handlingar, bakgrundsmaterial och källmaterial som berör planen 

• Delgeneralplan för Ytter- och Övermalax, godkänd 2017 samt trafikutredning som ligger till 
grund för denna.  

2. SAMMANDRAG 

2.1 Olika skeden i planläggningsprocessen 

 
15.3.2021   Beslut om att starta detaljplaneringen. 

8.3–22.3.2022  PDB offentligt framlagt. 

26.7–26.8.2022  Planutkast offentligt framlagt 

__.__–__.__.202_  Planförslaget offentligt framlagt. 

__.__.202_ § __  Kommunstyrelsen godkände detaljplanen. 

__.__.202_ § __  Fullmäktige godkände detaljplanen. 

2.2 Detaljplanen 

De mest centrala i planläggningen är att utveckla idrottsområdet för att möjliggöra byggande av 
nya idrottshallar och att göra trafiklösningen in till- och inom området så säker och smidig som 
möjligt. 

2.3 Genomförandet av detaljplanen 

Detaljplanen kan genomföras då den har godkänts i fullmäktige och vunnit laga kraft. Ansvaret för 
att detaljplanen genomförs åligger markägarna, idrottsföreningar och kommunen. 
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3. UTGÅNGSPUNKTERNA 

3.1 Utredning om förhållandena på planläggningsområdet 

3.1.1 Allmän beskrivning av området 

På idrottsområdet finns bl.a. en fotbollsplan, ishall, friidrottsområde, idrottshall och en lekpark.  
I närheten av området finns ett större huskomplex som tidigare fungerat som ålderdomshem men 
som för tillfället står tomt, en vård- och rehabiliteringsenhet, bostadsområden och jord- och skogs-
bruksområden. Söder om området går Malaxvägen och Malax Å. 
 

 
Bild 3. Flygbild över idrottsområdet från öst.  

 
Landskapets särdrag 
Området ligger i Yttermalax, ca 2km från Malax byacentrum. I Yttermalax finns centrumfunktioner 
och byggnader, såsom skolor, bibliotek, apotek, butik mm. Malax i sig ligger i ett typiskt flackt 
österbottniskt landskap med åkrar och skog.  
 

Jordmån 
Jordmånen på idrottsområdet 
består av utfyllnadsmaterial, 
på resten av området finns det 
gyttjelera och finkornig morän.  
 

 
 
 
 
 
  

Bild 4. Jordmånen på planom-
rådet och i dess närhet. 
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Vattendrag 
Genom området rinner ett större dike, som leder ut till Malax Å. På området finns även en liten 
konstgjord damm. Närheten till ån gör området känsligt för översvämningar. Byggandet i närheten 
av Malax å bör alltid övervägas noggrant, grundläggningshöjden och -sättet bör anpassas enligt 
områdets förutsättningar. 
 

 
Bild 5. Karta över översvämningar som kan ske 1 gång per 100 år. 

 
Naturskydd 
Inga befintliga naturskyddsområden ligger i områdets närhet. 
 
För området har uppgjorts en naturinventering år 2021 som kommer att användas i planläggnings-
arbetet. Flygekorrespillning hittades i området, men inte tillräckligt för att säkerställa revir. Längs 
med Malaxvägen rekommenderar inventeringen att odlingsmarken anvisas som landskapsmässigt 
värdefulla åkerområden. För närmare information om naturinventeringen, se bilaga 3. 
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Bild 6. Utdrag ur naturinventeringen 2021.  

3.1.2 Den byggda miljön 

Boende- och samhällsstruktur 
Inom planområdet finns enstaka bostadshus och kommunala byggnader. Väster om idrottsområdet 
finns ett större komplex som använts som ålderdomshem, där finns även en rehabiliteringsenhet. 
Planområdets norra del angränsar till ett bostadsområde med egnahemshus.  
 
Den byggda kulturmiljön och fornminnen 
Inom planläggningsområdet finns inga byggda kulturmiljöer eller kända fornlämningar enligt Mu-
seiverkets fornlämningsregister. 
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Byggnadsinventering 2022 
 
Över planläggningsområdet har en byggnadsinventering uppgjorts där byggnadsbeståndets analy-
serats. På basen av utredningen har områdets och byggnadsbeståndets skyddsvärden utvärderats, 
vilket ligger till grund för detaljplaneringen.  
 
Utredningen har bifogats planbeskrivningen som bilaga 6. 
 

 
Bild 7. Utdrag ur byggnadsinventering 2022, inventeringskarta med inventerade objekt. 

 
Bild 8. Inventeringsobjekt ur utredningen, objektet byggt år 1955. 
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Arbetsplatser, näringsverksamhet 
Inom planläggningsområdet finns arbetsplatser inom rekreation och idrottsverksamhet. Arbetsplat-
ser finns i övrigt utanför området, t.ex. i anslutning till skolområdet på kyrkbacken och i Yttermalax 
centrum.  
 
Rekreation 
Områdets befintliga verksamhet är i huvudsak rekreationsbaserad. 
 
Trafik 
Längs och genom planläggningsområdet går Malaxvägen som har en medeldygnstrafik på 2532 
fordon (2021). Pixnevägen ansluter till Malaxvägen som löper längs planläggningsområdets västra 
kant. För Pixnevägen finns inte trafikuppgifter. 
 

 
Bild 9. Utdrag ur trafikmängdskarta 2021 (Trafikledsverket). Riktgivande planläggningsområde med 
streckad linje. 
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Trafikutredning 2022 
 
Områdets trafikmängder och -situationen överlag har granskats i en ny trafikutredning som upp-
gjorts som grund för den nya detaljplanen, se bilaga 2. 
 
Syftet med utredningen var att utreda möjligheten till förverkligande av trafikarrangemangen som 
anvisats i visionen. Utredningen visade att en kanalisering av den nya huvudanslutningen krävs. 
Utredningen uttrycker även behovet av parkeringsplatser, deras riktgivande läge samt förbindelser 
för gång- och cykeltrafik. 
 

 
Bild 10. Utdrag ur trafikutredning 2022. 

3.1.3 Markägoförhållanden 

Markområdet som ska planläggas är i både privat och kommunal ägo.  
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3.2 Planläggningssituationen 

Systemet för planering av markanvändningen utgår från en mer preciserad planering där de riks-
omfattande målen för områdesanvändningen och de översiktliga planerna, dvs. landskapsplanen 
och generalplanen, styr planeringen av enskilda detaljplaner. 

3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör området 

3.2.1.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen 

De reviderade riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen fick laga kraft den 1.4.2018. Målen för områdesan-
vändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande hel-
heter: 
 
• Fungerande samhällen och hållbara färdsätt 

• Ett effektivt trafiksystem 

• En sund och trygg livsmiljö 

• En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar 

• En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar 

 

 

3.2.1.2 Österbottens landskapsplan 2040 

Landskapsplanen är en plan där principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i 
förbundets verksamhetsområde anvisas. Planen uppgörs av landskapsförbundet, dvs. för Pedersöre 
kommuns del av Österbottens förbund. 
 
Landskapsplanen tolkar och tar de riksomfattande målen för områdesanvändning i beaktande och 
förmedlar dem vidare till den kommunala planläggningen. Landskapsplanen är utgångspunkt för 
den mer detaljerade planeringen i kommunerna och städerna. 
 
För kustområdet i Österbotten gäller Österbottens landskapsplan 2040 (godkänd: 15.6.2020). Pla-
nen innehåller en översiktlig planering av områdesanvändningen i landskapet eller i dess delom-
råde. Landskapsplanens uppgift är att fastställa områdesanvändningen och samhällsstrukturens 
principer och visa områdesreserveringar som hör till nationella eller landskapliga målsättningar eller 
områdesanvändning som berör flera än en kommun i en så bred utsträckning och noggrannhet att 
områdesanvändningarna kan sammanfogas. 
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Bild 11. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040. Planläggningsområdet anvisat med gul pil. 

 

Tabell 1. För planområdet eller i dess direkta närhet finns följande huvudsakliga reserveringar i 
landskapsplanen.  

Beteckning Beskrivning av beteckningen 

 Rekreations-/turismobjekt 

 
Område för tätortsfunktioner 

 
Nationellt värdefullt landskapsområde 

 Överföringsavlopp 

 Riktgivande cykelled 

 Paddlingsled 

 Riktgivande friluftsled 

 Regional väg 
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3.2.1.3 Generalplan 

För området finns en gällande generalplan, Ytter- och övermalax delgeneralplan, godkänd 
18.5.2017 § 37. I delgeneralplanen har området anvisats i huvudsak med VU-beteckning (idrotts-
område). Leder för gång- och cykeltrafik har anvisats längs området. Befintliga bostäder anvisat 
med AP-beteckningar. Huvudsakligt stråk för dagvattenhantering löper genom området (hv). 
 

 
Bild 12. Utdrag ur gällande delgeneralplan. Pixne idrottsområde anvisat med beteckningen VU (id-
rottsområde) 

3.2.1.4 Detaljplan 

För området finns gällande detaljplan, Byggnadsplan över Pixne 25.1.1988 § 9.  
 

 
Bild 13. Utdrag ur gällande detaljplan för Pixne. Idrottsområdet anvisat med beteckningen VU. 
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3.2.1.5 Byggnadsordningen 

Malax kommuns byggnadsordning godkändes i kommunfullmäktige den 8.4.2002 och trädde ikraft 
den 15.5.2002. 

3.2.1.6 Baskarta 

Över området har uppgjorts en tidsaktuell baskarta i vektorformat, som kommer att användas som 
underlag i planläggningsarbetet. 

4. OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN  

4.1 Planläggningens olika skeden 

Planläggningsprocessen genomförs i fyra huvudsakliga skeden.  
 

1) Inledningsskedet. När frågan om planläggning har väckts ska detta meddelas så att intressen-
terna har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen, den planerade 
tidtabellen samt förfarandet för deltagande och bedömning. 
I inledningsskedet uppgörs PDB och framläggs till påseende. Intressenter har under påseendetiden 
möjlighet att lämna in respons till kommunen gällande PDB. PDB hålls uppdaterat under hela plan-
processen. 

2) Beredningsskedet (utkastskedet). Utgående från planens utgångspunkter och målsättningar 
uppgörs ett planutkast, som efter att det behandlats av tekniska nämnden framläggs till påseende 
under 30 dagar. Detta kungörs i dagstidningar, på kommunens anslagstavla och på kommunens 
internetsida. Intressenterna kan då framföra sina åsikter om planen antingen muntligt eller skrift-
ligt.  

3) Förslagsskedet. Efter att planutkastet varit framlagt och de berörda myndigheterna samt andra 
intressenter har framfört sina åsikter, görs nödvändiga justeringar i materialet. Efter att kommun-
styrelsen har godkänt planförslaget för framläggning, framläggs det i 30 dagar. Under tiden för 
framläggandet är det möjligt att inlämna en skriftlig anmärkning mot planförslaget till kommunsty-
relsen. Samtidigt begärs utlåtanden från myndigheterna. Om offentligt framläggande informeras 
genom kungörelse i lokaltidningarna, på kommunens anslagstavla och på kommunens internetsida.  

4) Godkännande. Planen godkänns av fullmäktige. Beslut om planens godkännande kungörs i de 
lokala tidningarna och på kommunens internetsida. Dessutom sänds beslut om godkännande för 
dem som lämnat anmärkningar eller utlåtanden, om de så har önskat. 

Besvär angående fullmäktiges beslut riktas till förvaltningsdomstolen. Efter att planen har vunnit 
laga kraft, informeras om detta på samma sätt som om beslut om godkännande. 
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4.2 Tidtabell 

För projektet har följande riktgivande tidtabell utarbetats, tidtabellen uppdateras vid behov. 
 

 

4.3 Behovet av detaljplanering 

Behovet av en detaljplan har uppstått då man vill förverkliga visionen för Pixne idrottsområde som 
arbetsgruppen har tagit fram.  

4.4 Planeringsstart och beslut som gäller denna 

Kommunstyrelsen beslutade att starta planläggningsarbetet 15.03.2021. 

4.5 Intressenter 

Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas be-
tydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas 
i planläggningsarbetet. 
 
Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planlägg-
ningsarbetet och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken (enligt MBL 62 §).  
 
Som intressenter i planläggningsarbetet har åtminstone följande definierats (enligt MBF 28 §): 
 
• Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planlägg-

ningsarbetet: 
o Malax kommuns förvaltningsenheter 
o NTM-centralen i Österbotten (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen) 
o Österbottens förbund 
o Österbottens museum 
o Österbottens räddningsverk 

 
• Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs 

av planläggningsarbetet, bl.a. 
o El- och teleoperatörer 
 

• Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av plan-
läggningsarbetet:  
o Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och dess influens-

område. 
o Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper planen 

kan ha konsekvenser för. 

4.6 Anhängiggörande 

Planläggningsarbetet anhängiggjordes den 8.3.2022 i samband med att framläggning av program-
met för deltagande och bedömning (PDB). 

1. Inledningsskedet
1-2/2022

2. Beredningsskedet 
(utkastskedet)

3-6/2022

3. Förslagsskedet
8-11/2022

4. Godkännande av plan
11-12/2022
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4.7 Deltagande och växelverkan 

Den här punkten kompletteras med dateringar under planprocessens gång efter hand som ifråga-
varande skede har behandlats. 

 Program för deltagande och bedömning var framlagt 8-22.3.2022. Över program för deltagande 
och bedömning inkom 4 utlåtanden och 4 åsikter. 
 
Utlåtanden: 
• NTM-centralen framhöll att en beskrivning av vilka utredningar som kommer att göras 

vore bra att meddela intressenterna i pdb. 
Bemötande: Utredningsbehov som uppdagas under processen presenteras i planhandling-
arna, pdb kan uppdateras då planläggningen fortskrider. 
 

• Österbottens förbund meddelade att de inte ger utlåtande, planen uppgörs enligt gäl-
lande delgeneralplan. 
Bemötande: Noterat. 
 

• Österbottens museum ansåg att områdets äldre byggnader byggda kring 1960-talet bör 
inventeras för att konsekvenser för kulturmiljön ska kunna bedömas. 
Bemötande: Värdena i byggnadsbeståndet utreds under planläggningsprocessen. 
 

• Österbottens räddningsverk 
Översvämningsrisken i området ska beaktas. 
Bemötande: Noterat, bestämmelse om lägsta bygghöjd anvisas i planen. 

 
Åsikter: 
• I åsikt 1 framhålles bl.a. att man inte önskar att padelhallen, som anvisas i visionen, byggs 

när bosättningen. Önskar att trädbeståndet mot Pixnevägen bevaras och att park med bän-
kar och stigar anläggs. Påtalar trafiksäkerhetsrisker i området. 
Bemötande: Åsikten beaktas vid uppgörande av planutkastet, nödvändigheten av skydds-
områden utvärderas. Stigar och leder ska kunna anvisas. Trafiksäkerheten beaktas vid pla-
nens uppgörande. 
 

• I åsikt 2 framhålles bl.a. att det är viktigt att planeringen sker realistiskt och med beak-
tande av framtida behov. Trafiksäkerheten och parkeringarnas antal och placering viktiga 
aspekter att beakta. 
Bemötande: Åsikten beaktas vid uppgörande av planutkastet, markanvändningen tar fasta 
på målsättningar i uppgjord vision för området, samt intressenters synpunkter. Stigar och 
leder ska kunna anvisas. Trafiksäkerheten ska beaktas vid planens uppgörande. 
 

• I Åsikt 3 framförs att den planerade gång-/cykelvägen som visas i visionen över idrotts-
området över fastighet 19:106 bör avlägsnas. 
Bemötande: Noterat, nödvändigheten av en stig/friluftsled utvärderas under planeringens 
gång. 
 

• I Åsikt 4 framförs att trafiken till idrottsområdet bör ledas bort från Pixnevägen. Påtalar 
trafiksäkerhetsrisker i området. 
Bemötande: Noterat. Trafiksäkerheten ska beaktas vid planens uppgörande. Målsättningen 
är att minska trafiken längs Pixnevägen och i stället styra trafiken via en ny infart till om-
rådet via Malaxvägen. 
 

 Planutkastet var framlagt 26.7–26.8.2022. Över utkastet inkom 8 utlåtanden och 2 åsikter. 
 
Bemötanden till inlämnad respons, se bilaga 5. 
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4.7.1 Myndighetssamarbete 

Myndigheterna hörs under arbetet via utlåtandeförfarande, skilda möten med myndigheter ordnas 
enligt behov under planläggningsprocessen. 

4.8 Detaljplanens målsättning    

Målsättningen är att uppgöra en ny detaljplan över Pixne idrottsområde, som baserar sig på den 
visionsplan arbetsgruppen har uppgjort. Målsättningen med visionsplanen är att uppgöra en hel-
hetsplan för Pixne idrottsområde, med perspektiv på 20-30 år i framtiden. Trafiken i området skall 
bli säkrare. På området skall tillåtas byggande av nya idrottshallar och idrottsplaner. Se även bilaga 
4. 
 

 
Bild 14. Utdrag ur ”Pixnevisionen” som utgör målsättningen för planläggningen. 
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5. REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 

5.1 Planens struktur 

Detaljplanen bygger på områdets befintliga struktur, vilken nyttjas och förbättras. Trafikmässigt 
blir området tydligare och säkrare eftersom trafiken internt och externt leds via tydligt anvisade 
gator och förbindelser. Planerad verksamhet anpassas till närmiljön och enligt områdets förutsätt-
ningar. 

5.2 Planutkast 

Planutkastet bygger på visionen som uppgjorts för området under år 2021. Visionens målsättning 
var att organisera områdets funktioner på ett vettigt sätt där områdets utvecklingspotential och 
trafiksäkerhet beaktas. Nedan redogörs för utkastets centrala innehåll. 
 

 
Bild 15. Utdrag ur planutkast 8.6.2022. 

 
Trafiklösningar 
 
Trafikmässigt har anvisade förbindelser dimensionerats tillräckligt så att bl.a. gång- och cykelväg 
kan anläggas enligt visionen och enligt trafikutredningen. Dimensionering av lösningarna baseras 
på trafikutredningens trafikprognoser på basen av detaljplanens byggrätt.  
 
Den nya huvudanslutningen till området från Malaxvägen ska kanaliseras, utrymmesbehovet för 
detta har beaktats i LT-områdets utsträckning.  
Till småhustomterna inom planläggningsområdet, längs den nya huvudanslutningen, ska nya kör-
förbindelser anvisas eftersom anslutningarna längs Malaxvägen inte längre kan anvisas på basen 



 
 
PLANBESKRIVNING -  DETALJPLAN FÖR PIXNE IDROTTSOMRÅDE 

 

  
 

18/23 

av trafiksäkerhetsmässiga orsaker. Infartsförbud har anvisats på behövliga ställen. Tillåtna infarter 
enligt trafikutredningen har anvisats med pilar inom LT-området.  
 
Det nya parkeringsområdet har anvisat med LP-beteckning, för vilket en separat parkeringsplan 
senare ska uppgöras. Reservparkeringsområden har inte kunnat visas helt enligt visionen längs 
Pixnevägen, eftersom de skulle leda till att trafikmängden vid stora evenemang ökar så, att en 
kanalisering även bör anläggas i korsningen Pixnevägen-Malaxvägen.  
Detta önskas inte eftersom målsättningen är att kunna minska trafiken i längs Pixnevägen för att 
förbättra trafiksäkerheten.  
En kanalisering av Pixnevägens anslutning skulle även kräva att närbelägna Töckmövägens anslut-
ning skulle flyttas österut, vilket inte är önskvärt då det har stora verkningar för närbelägna fastig-
heter ytterom själva planläggningsområdet. 
 
Natur, dagvattenhantering, översvämning 
 
Flygekorrens flygrutter har kunnat anpassas till planutkastet, behövliga områden (s-1, VL/s, EV) 
har anvisats som stöd för detta.  För dagvattenhanteringssyfte har anvisats ett riktgivande område 
längs diket (w-1) som leder ut till Malax å. Lägsta bygghöjd har anvisats med allmän bestämmelse. 
 
Idrottsanläggningar 
 
Områdets idrottsfunktioner har anvisats i YU och i VU-området. Interna gångvägar/motionsleder 
kan anläggas i området enligt behov. Byggrätten för nya idrottsbyggnader- och anläggningar har 
kunnat anvisas enligt målsättningarna. 
 
Bosättning 
 
Till följd av områdets utveckling har nödvändiga åtgärder vidtagits för att minska verksamhetens 
störande inverkan för närbelägen bosättning. 
Mot bosättningen har anvisats skyddsgrönområden, vilka inte får kalhuggas. Det finns även möj-
lighet till att anlägga t.ex. jordvallar, mur, eller annan typ av insynsskydd i dessa områden för att 
lindra konsekvenserna. Genom EV-områdena säkerställer man även att idrottsområdets anlägg-
ningar placeras på tillräckligt avstånd. 

5.3 Planförslag 

Efter att planutkastet varit framlagt har materialet justerats. Justeringarna har utförts på basen av 
inlämnade åsikter och utlåtanden samt på basen av förda diskussioner kring dessa. Mera ingående 
information om inlämnad respons samt beaktandet av denna, se bilaga 5. 
 
Huvudsakliga justeringar som utförts: 
 

- Justering av beteckning och bestämmelse för flygekorrens passager inom området. Beteck-
ningen har förenhetligats från tidigare EV, s-1 samt VL/s till endast VL/s. Planbestämmelsen 
har även uppdaterats så att områdets värden och artens rörelsemöjligheter tryggas. Träd-
beståndet bevaras i områdena, således har inte ändringen från EV till VL/s någon praktisk 
betydelse för närliggande bosättning, skyddet bibehålls. 

- Trafikutredningen har kompletterats med information angående specialtransporter och att 
dessa är beaktade i dimensioneringen av kanaliseringen. Även olycksstatistik har komplet-
terats. Ingen ändring krävdes i plankartan.  

- Justering av kvarter 156 till följd av en justering av VL/s-området. Området har omformats 
och sträcker sig längre längs Pixnevägen. 

- En byggnad har anvisats med skyddsbeteckning (sr) i kvarter 156 på basen av uppgjord 
byggnadsinventering. 

- Lägsta bygghöjd, informativ linje anvisat för översvämningar som kan ske en gång per 100 
år. 

- Planförslaget kompletterat med en allmän bestämmelse, på området får uppföras nödvän-
diga konstruktioner/anläggningar/ledningar för samhällsteknisk försörjning. 
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Bild 16. Utdrag ur planförslag 22.12.2022. 

5.3.1 Dimensionering 

Med planen bildas följande tomter och områden.  
 

Användningsändamål Areal, ha Areal andel % Våningsyta v-m² 
AO 0,54 1,93 849 

A totalt 0,54 2,45 1087 
    
YL 0,42  840 
YU 2,50  10 382 
Y totalt 2,92 13,19 11 473 
    
VL/s 2,44  60 
VU 10,61  8000 
V totalt 13,05 58,85 8060 
    
LT 1,71   

LP, LP-1 0,89   
L totalt 2,60 11,75  
    
MT 2,03   
M totalt 2,03 9,18  
    
Gator, vägar 1,02 4,58  
PLANOMRÅDE TOTALT 22,17 100 % 20 369 v-m² 
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5.4 Områdesreserveringar 

Planens beteckningar finns presenterade nedan samt angivna noggrannare på kartan, övriga be-
stämmelser endast på plankartan. 
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6. DETALJPLANENS KONSEKVENSER 

6.1 Konsekvenser för den byggda miljön 

 
Samhällsstruktur, tätortsbild 
Tätortsbilden förstärks genom detaljplanen. Strukturmässigt kommer funktionerna fortsättningsvis 
finnas på samma geografiska ställe som tidigare. Området och näromgivningen bebyggd sedan 
tidigare. Konsekvensen liten. 
 
Boende 
En förverkligad detaljplan kommer att orsaka konsekvenser för den närboende befolkningen intill 
idrottsområdet. De planerade funktionerna har anpassats enligt rådande läge, nödvändiga skydd 
mot bosättningen har anvisats. 
 
Trafikmässigt kommer situationen för omkringliggande bosättning förbättras betydligt då separat 
gång- och cykelbana anläggs längs med Pixnevägen, omgivningen blir säkrare. Pixnevägen kommer 
inte längre vara huvudinfart till området och detta kommer leda till positiva konsekvenser iom 
mindre trafik och vägbuller. Trädbestånd bevaras på VL/s-områdena, vilket lindrar konsekvenserna. 
 
Service 
Planen ger möjlighet till utveckling av idrottsrelaterad service och underfunktioner i anslutning till 
detta i ett ändamålsenligt lättillgängligt område. Konsekvensen positiv. 
 
Arbetsplatser, näringsverksamhet 
Nya funktioner i idrottsområdet ger möjlighet till skapande av nya arbetsplatser, konsekvensen 
positiv. 
 
Rekreation 
Nya idrottshallar, idrottsplaner, och andra anläggningar kommer att bidra till positiva konsekvenser 
för rekreationen. Området kommer att tilltala flera åldersgrupper och mera människor i allmänhet. 
Även större evenemang kan ordnas på ett trafiksäkert sätt då trafiksituationen förbättras.  
 
Trafik 
Med nya trafikarrangemang kommer trafiken i området som helhet bli säkrare. Trafiken längs med 
Pixnevägen minskar då majoriteten av denna ska styras via den nya huvudanslutningen till områ-
det. Från huvudanslutningen ska anvisas två tomtanslutningar till befintliga småhus. 
 
Anläggande av kanalisering inom LT-området vid den nya huvudanslutningen leder till att vissa 
anslutningar måste stängas, se bild nedan. Ersättande anslutningar kan ordnas. Malaxvägen fun-
gerar även som rutt för specialtransporter, detta har beaktats vid utformningen av kanaliseringen. 
Efter att alla planerade åtgärder i trafiknätet vidtagits kommer planens trafikmässiga konsekvenser 
kunna förbättras på ett betydande sätt. Se även bilaga 2. 
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Bild 17. Utdrag ur trafikutredning. Kanaliseringens utrymmesbehov längs Malaxvägen har anvisats 
med blått. Gång- och cykelväg anvisat med orange. 

 
Den byggda kulturmiljön och fornminnen 
I detaljplanen finns inte kända fornminnen. Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som ansetts 
skyddsvärd i uppgjord byggnadsinventering har beaktats i detaljplaneförslaget med sr-beteckning 
(byggnad som skyddas). Konsekvenserna för kulturmiljön små och positiva.  

6.2  Konsekvenser för naturen och naturmiljön 

 
Landskapets särdrag 
Landskapet kommer inte påverkas på ett betydande sätt eftersom idrottsområdet med idrottshallar 
redan är befintligt. Från Malaxvägen kommer områdets byggnader framträda mer än tidigare, men 
dessa kommer smälta in i miljön på ett lämpligt sätt. Trädbestånd bevaras där möjligt för att lindra 
konsekvenserna. Åkermark bevaras öppet och i odlingsbruk. 
 
Topografi 
Då man förverkligar de nya planerade funktionerna kommer marken att behöva jämnas ut, detta 
har dock inte några betydande konsekvenser för områdets topografi eller för landskapsbilden. Höjd-
förhållandena kommer inte kräva någon betydande ändring. Betydande konsekvenser uppstår inte. 
 
Naturförhållanden, naturskydd, naturens mångfald 
Naturskyddsområden finns inte i områdets närhet. Naturinventeringens rekommendationer har be-
aktats vid planens uppgörande. Flygekorrens levnadsmöjligheter i området beaktas, konsekven-
serna positiva (se även bilaga 3).  
 
Jordmån 
Detaljplanen har inga betydande konsekvenser för jordmånen, endast ytliga ingrepp eller massa-
byten krävs för förverkligandet. Området har sedan tidigare fyllts ut till vissa delar. Konsekvenserna 
små.  
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Avrinning, dagvattenhantering, vattenhushållning 
Det befintliga diket som rinner genom området är centralt i avrinnings- och dagvattenhanterings-
syfte. I planen har detta anvisats med w-1 beteckning. Stora delar av området är belagda med grus 
och gräs, vilket på naturlig väg kan infiltrera och omhänderta vattenmassor som uppstår. Vid behov 
finns det möjlighet att anlägga uppsamlingsbassänger inom området i anslutning till w-1 området. 
Betydande konsekvenser bedöms inte uppstå.  
 
På planområdet finns kommunala avlopp och vattenledningar som man kommer att använda och 
utvidga. Lägsta bygghöjd beaktas genom allmän planbestämmelse som säkerställer byggande på 
rätt höjd.  
 
Planförslaget har även kompletterats med en riktgivande linje som anvisar gränsen för översväm-
ningar som kan ske en gång per 100 år. Detta har anvisats för att uppmärksamma behovet av att 
begära noggrannare utlåtande gällande lägsta bygghöjd av NTM-centralen i samband med bygg-
nadsplaner. På detta sätt kan potentiella skadliga konsekvenser förhindras. 

7. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

Målet är att detaljplanen skall bli färdig för behandling i fullmäktige under våren 2023. Efter att 
detaljplanen blivit färdig är det kommunen, markägarna samt föreningar som ansvarar för att pla-
nen genomförs.  
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