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Tekniska nämnden

Strategisk plan och budget 2020-2022
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner räddningstjänstens strategiska plan och budget för
år 2020-2022.

Sammanfattning

Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB
organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal
till landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi
förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Förändring i beredskap eller geografisk täckning kräver omarbetning av
Handlingsprogrammet för nytt beslut i Regionfullmäktige hösten 2020. Normalt
omarbetas Handlingsprogrammet vart 4:e år. Nuvarande period har förlängts med 1
år efter beslut i RF. Antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 2019-2020
inför åren 2021-2024.
Detta innebär att Regionfullmäktige beslutat om att verksamheten skall bedrivas samt
se ut på samma sätt fram tills nytt handlingsprogram är antaget, vilket innebär att
nettobudgeten bör bli oförändrad.
Om Tekniska nämnden följer investeringsplan 2020 -2024 så medför det ökade
kapitalkostnader under 2020 med 440 tkr. I enlighet med beslut i regionfullmäktige (
RF §135 ) som gäller från och med 2018, utgår ingen kompensation i ram för
kapitalkostnader gällande investeringar. Då dessa investeringar är nödvändiga för att
bedriva det beslutade handlingsprogram som åligger nämnden, äskar
räddningstjänsten 461 tkr i ramutökning för 2019 avseende kapitalkostnader.
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Ärendebeskrivning

Nämnderna/förvaltningarna skriver strategiska planer utifrån de gemensamma
förutsättningarna. En strategisk plan innehåller även förslag till drift och
investeringsbudget kommande år. Regionstyrelsen bereder nämndernas förslag och
lägger fram ett eget förslag till budget till regionfullmäktige som tar beslut om
nämndernas ramar i juni. I oktober genomför regionstyrelsen en avstämning av den
strategiska inriktningen som leder fram till regionfullmäktiges budgetbeslut i
november.
Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av
nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska
ramarna tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten
ska fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i samband
med att nämnden beslutar om budgeten.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2020-2022

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef

Skickas till
Regionstyrelsen ref , RS 2019/7
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1. Verksamhet
Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den
utryckande verksamheten genomför ca: 1000 uppdrag om året, där exempelvis en del av
uppdragen utförs åt sjukvården i form av i väntan på ambulans larm (IVPA).
1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2018

Årets resultat 2018 för tekniska nämnden blev minus 3 mnkr. En närmare titt på siffrorna
visar emellertid ett underskott i den skattefinansierade delen som balanseras av ett
överskott i den taxefinansierade. Räddningstjänsten verksamhet redovisade ett underskott
på 2,8 miljoner.
Utifrån Regionens verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så bidrar
nämnden till måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle. Däremot bidrar man inte till
måluppfyllelse när det gäller alla målområden. inom perspektivet Verksamhet, Då
räddningstjänsten inte har en ekonomi i balans.
1.2 Verksamhet och Ekonomi 2019

Tekniska nämnden kompletterade sitt förslag till strategisk plan och budget 2019- 2021
med begäran att räddningstjänsten undantas från besparingsbetinget på 2,2 miljoner kronor
(mnkr) år 2019. Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7 mnkr
och 2018 visade på ett underskott med 2,8 mnkr. Med detta som bakgrund och de åtgärder
som genomfört inom räddningstjänstens verksamhet, anser nämnden att det inte går att
klara av ett ytterligare besparingsbeting 2019.
Regionstyrelsen beslutade (Rf §93 ) att tekniska nämndens begäran att räddningstjänsten
ska undantas från besparingsbetinget på 2,2 miljoner kronor 2019 avslås, samt att tekniska
nämnden beviljas 2,0 mnkr i budgettillskott för räddningstjänsten 2019. Detta innebär en
ram minskning med 200 tkr för år 2019 för räddningstjänsten.
Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag till räddningstjänsten i den del som avser
begäran om kompensation 700 tkr för RiB avtalet 2017 reducerades och nämnden
kompenseras med 600 tkr för avtalsförändringarna från och med år 2019.

Ärendenr RS TN 2019/131 Datum 2019-03-27

Räddningstjänsten ser ökade kostnader för licensavgifter på det IT stöd som används i
räddningstjänstens fordon. Räddningstjänsten är skyldig att skriva något som heter
händelserapport för samtliga händelser som man genomfört, tidigare har det funnits ett antal
leverantörer på marknaden för sådana it system. Sedan februari 2018 så finns endast en
leverantör, det innebär ökade kostnader.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Sammantaget innebär detta att nämnden kan komma att få ett befarat underskott med cirka
tre miljoner kronor, beträffande räddningstjänsten. Detta förutsatt att inga åtgärder / beslut
genomförs gällande sänkning av de fasta kostnaderna.
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2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2020-2022
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Med anledning av revideringen av lagen om skydd mot olyckor, där utredaren föreslår
kommunerna att prolongera sina handlingsprogram ett år, så har fullmäktige fattat beslut
om att prolongera Region Gotlands handlingsprogram för lagen om skydd mot olyckor.
Antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför åren 2021-2024.
Projektet med att klargöra den politiska styrningen för räddningstjänsten, har resulterat att
ett förslag går ut på remiss om att räddningstjänsten samlas under regionstyrelsen från 1
januari 2020.
2.1 Kompetensutveckling

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat flera bristyrken där vi ser att vi ligger lågt i
lön i jämförelse med riket. För att kunna genomföra särskild satsning på bristyrken behövs
riktade medel, detta är något som inte ryms inom nämndens ram. För detta har
Samhällsbyggnadsförvaltningen lagt fram förslag till HR strateg som har det i beaktande
inför tilldelning av framtida satsningar inom bristyrken. När det gäller brandmännen så är
dem ännu inte en identifierad grupp som bristyrke men vi ser att det blir en allt mer
svårrekryterad grupp. Vi har även problem med att kunna erbjuda marknadsmässiga löner
då våra brandmän ligger 3-4 tusen under snittet i riket.
2.2 Rekrytering

Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.

Ärendenr RS TN 2019/131 Datum 2019-03-27

2.3 Konsekvenser av ett förändrat klimat

I en rapport publicerad av MSB 2012, Klimatförändringarnas konsekvenser för
samhällsskydd och beredskap, konstateras att "De delar av samhället som hanterar olyckor kan
komma att bli mer belastade till följd av klimatförändringarna. Bland de mer direkta konsekvenserna av
klimatförändringarna i Sverige återfinns bland annat översvämningar, erosion, ras, skred och
skogsbränder. Bebyggelse och infrastruktur utsätts för större påfrestningar och risken för skador och
förstörelse ökar. Extrema väder, ras och skred kan rasera vägar och orsaka olyckor."
Med hänsyn taget till Gotlands förhållanden är bedömningen att översvämningar och
skogsbränder är de som i första hand bör beaktas i arbetet med Räddningstjänstens
förmåga.
Med resultat från 2018 års skogsbränder kan vi anta att Gotland kan drabbas av liknande
bränder som norra Sverige drabbades av senaste året. Vi kan se att de förebyggande
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åtgärderna som räddningstjänsten på Gotland gjorde 2018 tillsammans med jordbruk,
skogsnäring och åkeribranschen samt att räddningstjänstens larmplaner höjdes gav effekt
och Gotland klarade sig från större bränder. Detta bör vi fortsätta med i framtiden, det
innebär att räddningstjänsten kostnader ökar, men sett ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv och för Gotlands invånare kommer det att ge goda effekter ekonomiskt samt
trygghetsmässigt.
För att kunna arbeta på detta sätt behöver politiken föra en dialog kring under
budgetberedning, hur Region Gotland vill arbeta strategisk framåt sett ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv och ett trygghetsperspektiv.

3. Driftbudget 2020-2022
Driftbudgeten för räddningstjänstens verksamheter uppgår i förslaget för 2020 till totalt 52
148 tkr netto. I nedanstående tabell redovisas bokslut och budget för 2018 samt budget för
2019 och 2020.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

1 451
52 676
-51 225

Utfall, 2018
tkr

3 008
57 126
-54 118

Avvikelse,
2018 tkr

1 557
- 4 450
- 2 893

Budget
2019, tkr

1 313
53 461
-52 148

Budget
2020, tkr

1 313
53 461
- 52 148

Förändring i beredskap eller geografisk täckning kräver omarbetning av
Handlingsprogrammet för nytt beslut i Regionfullmäktige hösten 2020. Normalt omarbetas
Handlingsprogrammet vart 4:e år. Nuvarande period har förlängts med 1 år efter beslut i RF.
Antagande av nytt handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför åren 2021-2024.
Detta innebär att Regionfullmäktige beslutat om att verksamheten skall bedrivas samt se ut
på samma sätt fram tills nytt handlingsprogram är antaget, vilket innebär att nettobudgeten
bör bli oförändrad.

Ärendenr RS TN 2019/131 Datum 2019-03-27

Projektet med att klargöra den politiska styrningen för räddningstjänsten, har resulterat att
ett förslag går ut på remiss om att räddningstjänsten samlas under regionstyrelsen från 1
januari 2020. Detta kommer ej att påverka ekonomin för räddningstjänsten, utan handlar
mer om att skapa en bättre beslutsprocess samt tydligare styrning. Däremot ändras
förutsättningarna för Tekniska nämnden som om förslaget går igenom inte ansvarar för
räddningstjänstens ekonomi och därmed inte belastas för det eventuella underskott
liknande år 2017- 2018 som förväntas uppstå.
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3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter

3.3 Kompensation för externa avtal
Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges
kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För
följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar, vilket
följaktningsvis räddningstjänsten skall få kompensation för.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund

Kostnad 2019, tkr
Kompensation, tkr
1 103
42

Total kompensation

42

4. Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden.

Kategori av investering

Investeringar
Brand- o
räddningsmateriel.(utbyte
andningsskydd & radio 19&20)
Utalarmerings utrustning

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens,
(kapitalkostnader + övr.
kostnader) tkr

2020 2021 2022 2023 2024

2020 2021 2022 2023 2024

1500 1500 2500 2500 1500

9500

173

346

619

892 1065

1500

1500

123

123

123

123

123

98

98

131

131

Övningsplats ( kompl budget)
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Lokalanpassning projekt friska
brandmän

1500

500

2000

Släckbilar

1200 3000 3000 3000 4500 16500

78

243

408

573

821

Ombyggnad Fårö brandstation
Lokalanpassningar (
Klintehamn)
Totalt

1800

87

87

87

87

87

33

33

33

500

500

6000 6000 6000 6000 6000 30000

461

897 1368 1839 2260

Kommentar
Om Tekniska nämnden följer denna investeringsplan 2020 så medför det ökade
kapitalkostnader under 2020 med 461 tkr. I enlighet med beslut i regionfullmäktige ( RF
§135 ) som gäller från och med 2018, utgår ingen kompensation i ram för kapitalkostnader
gällande investeringar. Då dessa investeringar är nödvändiga för att bedriva det beslutade
handlingsprogram som åligger nämnden äskar räddningstjänsten 461 tkr i ramutökning
för 2020 avseende kapitalkostnader.
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4.1 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 8 000 tkr under planperioden. För år 2020 tas totalt 1
500 tkr upp i anslag. Syftet med investeringen är att följa utvecklingen och förnya
utrangerat materiel. En större satsning på utbyte av andningsskydd och radio planeras
2022-2023
Avskrivningstid 10 år.
4.2 Övningsplats (prioritet 1)

Räddningstjänsten har nu klarat av steg ett i sin planering för lokal övningsanläggning. Nu
återstår del två, för det planerade arbetet är det upptaget via kompletteringsbudget 2800 tkr
för 2020. Avskrivningstid 20 år. För att vidareutveckla övningsplatsen för en klimatsmart
övningsplats kommer EU anslag att sökas.
4.3 Släckbilar (prioritet 1)

Målsättningen är att stora släckbilar skall ”leva” i max 25 år, varav de första 5-10 åren på
heltidsstyrkan i Visby, därefter omfördelas till RIB-stationerna. Där skall de finnas upp till
ca 20 års ålder för att slutligen placeras på brandvärnen de sista åren. De framskjutna
enheterna beräknas klara ca 15 år. För att klara omsättningen av de stora fordonen behöver
räddningstjänsten i god tid få beställa stora fordon eftersom det tar ca 1-2 år från
beställning till leverans. Begagnatmarknaden för dessa specialfordon är mycket begränsad,
varför det är nödvändigt att planera för nyanskaffning. Nästa tillfälle enligt fordonsplan är
åren 2020-2023. Avskrivningstid 25 år.
4.4 Utalarmering (prioritet 1)

Dagens utrustning är från brandstationens nybyggnad för 30 år sedan. Dels börjar det bli
svårt med reservdelar samt att ny teknik larmar ut brandstyrkorna snabbare och fler
stationer kan larmas samtidigt. Ett utbyte planeras 1 500 tkr upptas 2020. Avskrivningstid
15år.
4.5 Lokalanpassning Visby (prioritet 2)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2021 är ett led i ett projekt som finns i hela
riket som heter friska brandmän. Efter forskning så har man sett att brandmän har en
utökad risk för framförallt prostatacancer, men även cancer i allmänhet. Det forskningen
säger är att man skall bygga om brandstationer så att det finns en ren sida och en smutsig
när man tar hand om kontaminerad utrustning. I dag är det så att efter insats med rök och
brand så skall kläder tas av och läggas i säckar som personalen sedan direkt lägger i
tvättmaskin när man kommer tillbaka till stationerna. Visby stationen är inte anpassad för
att sköta verksamheten enligt friska brandmänkonceptet. Avskrivningstid 20 år.

Ärendenr RS TN 2019/131 Datum 2019-03-27

4.6 Lokalanpassning Klintehamn (prioritet 3)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2022 är en renovering vad det gäller
omklädningsmöjligheter och nyproduktion av en mindre samlingsrum inom befintlig
byggnad på brandstationen i Klintehamn.
4.7 Ombyggnad Fåröbrandstation (prioritet 1)

Fårö brandstation behöver byggas om för att räddningstjänsten skall kunna byta ut det 37
år gamla fordonet som finns på Fårö. Fordonet är så pass gammalt att det inte finns
bilbälten i och det går inte att eftermontera, det är inte acceptabelt 2019 att ha ett
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utryckningsfordon utan bilbälten. Ombyggnaden av tak och garageport ses som
verksamhetsanpassning, kostnaden uppgår till 1,8 miljoner kr. Avskrivningstid 30 år.

Ärendenr RS TN 2019/131 Datum 2019-03-27

5. Uppdrag
Tekniska nämnden har givna uppdrag som redovisas i teknikförvaltningens strategiska plan
och budget 2020-2022.
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Handlingstyp

Anteckningar

Datum 4 december 2018

Miljöanpassat Övningsfält
för
Räddningstjänsten Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Projektbeskrivning
Miljöanpassat Övningsfält
för
Räddningstjänsten Gotland

Innehåll:
Sammanfattning
Beställare
Bakgrund
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Projektbeskrivning
Projektnamn
Projektägare
Projektledare
Projektperiod

Miljöanpassat Övningsfält för Räddningstjänsten Gotland
Räddningschef Dick Svennefelt
Yttre Befäl Henrik Johansson
[2018-03-01 – 2019-12-31]

Sammanfattning
Målet med projektet är att etablera ett övningsfält för Räddningstjänsten Gotland som är
klimatssmart, miljöinriktad samt tar hänsyn till brandmännens arbetsmiljö

Beställare
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bakgrund
Bakgrunden till projektets uppkomst är att Räddningstjänsten Gotland har i dagsläget inte ett
eget övningsfält som tar hänsyn till miljön, klimatpåverkan samt brandmännens arbetsmiljö.
Räddningstjänsten Gotlands personal skall och måste kontinuerligt övas och utbildas inom
en mängd olika arbetsområden. För att dessa övningar och utbildningar skall kunna
genomföras behövs ett övningsfält där dessa moment kan övas på ett så realistisk sätt som
möjligt utan att miljön påverkas negativt.

Syfte & mål
Syfte
Syftet med projektet är att etablera ett övningsfält för Räddningstjänsten Gotland.

Mål
Målet med projektet är att övningsfältet skall vara klimatssmart, miljöinriktad samt även ta
hänsyn till brandmännens arbetsmiljö.
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Omfattning
Omfattning
Omfattningen i projektet är att övningsfältet skall vara klimatssmart, miljöinriktad samt ta
hänsyn till brandmannens arbetsmiljö. Övningarna och utbildningarna som skall kunna
genomföras, både teoretiskt och praktiskt, är inom en mängd olika områden så som:


Brand i byggnad



Rökdykning



Skogsbrand



Kem



Kommunikationsolyckor (Trafikolyckor samt även bussolyckor)



Rappellering



Höjdlivräddning



Ledning



Övrig räddning



Extern / intern utbildning i Brandkunskap

4 (15)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Markområdet & Placering
Den tilltänkta fastigheten för detta övningsfält är:


Visby Annelund 1:139 den delen som är/var Korpens fotbollsplaner.
Denna fastighet är belägen inom ett yttre vattenskyddsområde.

Modell & Metod
Den modell och metod som ligger till grund för detta övningsfält är MSBs övningsfält på
Räddningsskolan i Revinge i Skåne. Där har projektgruppen varit på studiebesök.

”Bakterier hjälper miljön i Revinge”
Med hjälp av bakterier och energiskog behandlar MSB Revinge utsläppen av släckvatten.
Lösningen blir bättre för miljön, och kanske även för Revinges plånbok.
Thomas Nilsson, tekniskt ansvarig för reningsverket, och Dennis Göransson framför den
energiskog som växer och tar upp kadmium från vattnet som kommer från den luftade
dammen. Foto: Peter Lundgren.
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Övningsfältet och reningsprocessen
Övningsanläggningen för ”Brand i byggnad” kommer att bestå av ett betonghus i två plan
samt stålcontainers i tre plan, se bild nedan. Bränslet som kommer att användas är trä och
biogas alt gasol.

Planeringskiss Miljöprocessen
Etapp 1

Lutande övningsplatta där vi tar hand om släckvattnet med hjälp av
uppsamlingsränna, pumpgrop och tank

Stålcontainers

Betong hus

Lutande betongplatta med
dränering sk Miljöplatta

Uppsamlingsränna
med pumpgrop

Etapp 2

Uppsamlingstank
för släckvatten

Pumpledning

Etapp 3

Reningsprocess med luftningscisterner med biologiskt reningssystem med bakterier,
som dimensioneras så att även operativt släckvatten kan omhändertas, se vidare ”operativt
omhändertagande av släckvatten”

Istället för destruering pumpas
släckvattnet från
uppsamlingstank till två
luftningscisterner

Det kvarvarande
bottensedimentet omhändertas
och skickas på destruktion

Två luftningscisterner med
biologiska bakterier som
renar släckvattnet

När vattnet är miljövänligt
bevattnats salixplanteringen via
en bevattningsdamm

Salixplantering som suger upp
det renande släckvattnet.
Salixen skördas senare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Så här fungerar miljöanläggningen:


Allt kontaminerat släckvatten leds
till en rejäl pumpstation som leder
vattnet vidare till två
luftningscisterner på 40 kubikmeter
vardera.



Cisternerna har ett biologiskt
reningssystem med bakterier som
livnär sig på föroreningarna.



När bakterierna ätit färdigt pumpas
vattnet vidare från cisternerna via
en slambrunn till en luftad damm.
Eventuellt kemavfall ska samlas i slambrunnen som töms med jämna mellanrum.
För att optimera systemet kan ihåliga plastbollar som bakterierna fastnar i placeras i
cisternerna, mycket fler bakterier kan då rena vattnet.



Dammen med ca: 500 kubikmeter vatten är syresatt för att hjälpa bakterierna att
ytterligare bryta ner föroreningarna. Luftningen sker med hjälp av vindkraft. Från
dammen pumpas vattnet vidare till en energiskog med salix som planterats på en
halv hektar mark.

– Salix tar upp kadmium och lagrar denna i stammen viket är positivt eftersom den kan
fångas i filter på förbränningsanläggningen. Energiskogen skördas vart tredje år och vi
räknar med att skörden finansierar avverkningen av densamma.
Det avfall som töms från slambrunnen och behöver destrueras beräknas i framtiden bli
marginellt. Elförbrukningen för att driva anläggningen motsvarar ett villahushåll.
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Invallning och omhändertagande av operativt släckvatten:

I Tyskland där man arbetat med omhändertagande av släckvatten i många år finns en metod
som innebär att byggnaden ringas in av en mobil invallning. Om byggnaden ligger i en
sluttning kan det räcka att lägga ut barriären i nedförslutet där släckvattnet rinner förbi.
Barriären kan även användas för att innesluta vattnet i byggnaden genom att täppa igen
dörrar. Givetvis måste metodiken användas i kombination med igensättning av
dagvattenbrunnar.

Detta är två exempel hur man kan på ett snabbt enkelt och billigt sätt samla ihop operativt
släckvatten.
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Wuppertal använder även barriären för att samla upp släckvatten i väntan på
omhändertagande. Det kan ske antingen genom att göra en damm med hjälp av barriären.
Den rymmer då ungefär 650 000 liter vatten om man lägger ut 150 meter barriär och låter
vattnet stiga 35 cm. Om man istället fyller barriären med använt släckvatten rymmer 150
meter barriär 23 500 liter.

En intressant aspekt är att i Tyskland ersätter försäkringsbolagen räddningstjänsten för delar
av omhändertagandet av släckvattnet. Bland annat ersätts denna barriär som anses vara
förbrukningsmaterial i sammanhanget. Jag tänkte gräva lite mer i detta senare.
För övrigt är barriären kemikaliebeständig och kan användas för invallning vid kemutsläpp
också.
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Tidsplan
2018:

Montera ner och frakta bort det gamla brandövningshuset – redan klart.
Klargöra att Räddningstjänsten har tillgång till aktuellt markområde vid Visby
Brandstation.
Ansöka om bygglov för detta projekt.

2019:

Bygga dränerad betongplatta sk Miljöplatta
Bygga cementerat brandövningshus
Bygga kompletterande övningsmoduler i plåt.
Bygga en dränerad räddningsplatta (till att klippa i fordon)
Bygga en tankanläggning som tar hand om släckvattnet från övningarna.
Gräva och montera Brandpost
Bygga en höjdanläggning för övning vid vindkraftverk, silos osv

2020:

Ev anlägga och asfaltera vägar och uppställningsplatser på fältet.
Anlägga en miljöreningsanläggning för det övade släckvattnet

2021:

Utöka miljöreningsanläggningen så operativt släckvatten kan omhändertas.

Vy över övningsfältet 2022

Damm med
pumphus

Luftningsbassäng
Uppsamlingstank

Övningshus
på miljöplatta

Klipplatta
Övningsvägar
Biogastank
Salix
energiskog

Teorisal samt
sluss ”Friska
Brandmän”
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Organisation
Projektägare:
Projektledare

Dick Svennefelt
Henrik Johansson

Räddningschef
Yttre Befäl

Projektgrupp:

Henrik Johansson
Ulf Wallin
Jonas Krook
Jimmy Bengtsson
Jens Dahlbom

Projektledare
Ansvarig Brand- och Släcksystem
Ansvarig Övrig Räddning
Ansvarig Rökdykning
Teknisk sakkunnig

Övriga Samverkande:

Per Wallstedt
Mattias Edsbagge
Charlott Stjernholm
Roger Möller
Ulf Johansson
John Herlitz
Johnny Tovik

Kultur och Fritidsansvarig RG
Livsmiljö RG
Bygglovsavdelningen RG
Fastighetsavdelningen RG
Säkerhetsansvarig Swedavia
Förvaltare, Fastighetsavdelningen RG
Skyddsombud Räddningstjänsten RG

Kravspecifikation
Projektkrav
Räddningstjänsten Gotlands personal skall och måste kontinuerligt övas och utbildas inom
en mängd olika arbetsområden. För att dessa övningar och utbildningar skall kunna
genomföras behövs ett övningsfält där dessa moment kan övas på ett så realistisk sätt som
möjligt utan att påverka miljön negativt.

Produktkrav
Att Räddningstjänsten Gotland skall ha ett miljöanpassat, klimatgodkänt och
arbetsmiljöanpassat övningsfält som på sikt går att utöka och vidareutveckla för framtida
miljökrav, klimatnivåer och arbetsmiljökrav.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Kommunikation & rapportering
Kommunikationsinsatser
En första studieresa är gjord av projektgruppen till MSBs räddningsskola i Revinge.

Delaktiga eller informerade
Projektgruppen (se tidigare punkt)
Per Wallstedt
Mattias Edsbagge
Charlott Stjernholm
John Herlitz
Roger Möller
Ulf Johansson

Kultur och Fritidsansvarig RG
Livsmiljö RG
Bygglovsavdelningen RG
Förvaltare, Fastighetsavdelningen RG
Planering & Utvecklingsavdelningen
Risk- och Safety manager Swedavia

Externa brand- och säkerhetsutbildnings företag

Rapportering & uppföljning
Samtliga intressenter kommer att kontinuerligt få information hur projektet fortskrider.
En utvärdering av projektets olika etapper kommer att genomföras.
Mätningar av det kontaminerade släckvattnet kommer att göras i den indelade
miljöprocessen och analyseras.
När sedan projektet är färdigt kommer övningsfältet att skötas och ansvaras av en utsedd
övningsfältansvarig person.
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Budget
Budget 2018-2019
Intäkter
Budgeterat anslag 2018
Budgeterat anslag 2019

2800 tkr
0 tkr

Summa intäkter

2 800 tkr

Kostnader
Lönekostnad projektledning
Lönekostnad projektmedarbetare
Studieresa
Externa konsulter
Markarbeten och dränerad betongplatta 20 x 20 meter
Plåtcontainers
Betonghus
Inkoppling / dragning VA
Uppsamlingstank / pump
Biogastank med gasledningar, ventiler och munstycken
Diverse
Summa kostnader

20 tkr
200 tkr
30 tkr
50 tkr
400 tkr
200 tkr
900 tkr
450 tkr
150 tkr
250 tkr
150 tkr
2800 tkr

Noter
Avgränsningar
Budgeterade pengar för 2018 måste flyttas till 2019
För åren 2020 och 2021 dvs etapp 2 & 3 skall ekonomisk ansökan om EU-medel ännu göras.
Se näst avsnitt ”EU-bidrag”
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EU-bidrag
Projektledaren anser att det bör finnas goda möjligheter att söka EU-bidrag för etapp 2 och
etapp 3.
Att under 2019 ansöka om EU-bidrag för ett utökat kretslopps- och miljögodkänt övningsfält
där vi även kan ta hand om kontaminerat operativt släckvatten för hela Räddningstjänsten
Gotland dvs:


En pumpanläggning med två stycken luftningscisterner á 40 m3 vardera,



Anläggning av en 600 m3 stor avluftningsdamm och en slambrunn,



Plantering av en mindre energiskog (50 m x 100 m) med växten Salix samt en mindre
bevattningsanläggning.



Mobil invallningsutrustning, dränkbara pumpar och tankflak för omhändertagande av
operativt släckvatten



Mindre vindkraftverk.
Total investeringskostnad för etapp 2 och 3:

3,0 miljoner kronor

Övrigt

Sändlista:
Johan Åberg
Dick Svennefelt
Per Wallstedt
Mattias Edsbagge
Charlott Stjernholm
John Herlitz
Markavdelningen
Ulf Johansson
Tekniska nämnden

Förvaltningschef
Räddningschef
Strateg
Enhetschef
Bygglovshandläggare
Förvaltare
Risk- och Safety manager
Samtliga ledamöter

Samhällsbyggnadsförvaltningen RG
Samhällsbyggnadsförvaltningen RG
Kultur och Fritid RG
Livsmiljö RG
Bygglovsavdelningen RG
Fastighetsavdelningen RG
Planering & Utvecklingsavdelningen
Swedavia
Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
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Ärendenummer Information
2017/16

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 13 mars 2019

TNau/TN Mars 2019

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
Mars 2019
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.

Rev

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU ut

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Ä

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Mars
2019

TN

Apri/Maj 2019

Ä

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Mars
2019

TN

AprilMaj 2019

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Juni
2019

TNau

Sept 2019

Ä

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TN/RF

Höst 2019

Ä

Visby ÅVC ombyggnad

Entreprenad

TKF

Vår
2019

TN

Höst 2019

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Feb
2019

TNau

April 2019

Ä

Parkering, Gata / Väg
samt VA i KV Knekten

Entreprenad

TKF

Mars
2019

TNau el TN

April 2019

Ä

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ramavtal

TKF

Apri/Maj
2019

TNau el TN

Juni/Juli
2019

Lickershamn VR

Entreprenad

TKF

Feb
2019

TNau

April 2019

Ä

Kulturskolan Ankaret 5

Entreprenad

TKF

Feb
2019

TN

Mars 2019

Ä

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Jan/Feb
2019

TN

Oktober 2019

Lakvattenhantering SBR
Visby deponi

Entreprenad

TKF

Feb
2019

Kvarteret Brodösen

Entreprenad

TKF

Apr/Maj
2019

X

VA-utbyggnad Västerhejde / Hallbros

Entreprenad

TKF

X

VA-utbyggnad Othem –
Slite

Entreprenad

TKF

Ramavtal projektledare
bygg

Maj 2019
TN

Juni/Aug 2019

April
2019

TNau

Juni 2019

April
2019

TNau/TN

Juni 2019

Teknikförvaltningen
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Region Gotland
(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)
Ungefärlig (inom
kvartal)
Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2804
18 januari 2019

Niklas Callenmark

Tekniska nämnden

Upphandling ombyggnad av Ankaret 1 och 5.
Förslag till beslut

Tekniska Nämnden beslutar att i enlighet med Teknikförvaltningens förslag anta
anbudet från XX.
Ovanstående beslut förklaras omedelbart justerat.
Tekniska Nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos
Regionstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning

Sedan Kulturskolan flyttade ur lokalerna på fastigheterna Ankaret 1 och 5 på
Mellangatan 45 i Visby innerstad har diskussioner pågått kring de olika alternativen
för fastighetens framtid. Det har tidigare gjorts en förstudie vilka åtgärder som skulle
behöva göras för att den ekonomiska föreningen Gotlands Kulturrum skall kunna
bruka fastigheten som ett Kulturhus. I förstudien konstaterades att ventilationen,
brandutrymningen och allmänbelysningen behövde förbättras. Då Gotlands
Kulturrum sagt sig vara beredd att betala den hyra som fastigheten skulle komma att
få efter nödvändig anpassning har arbetet med en anpassning för deras behov
fortskridit.
Teknikförvaltningen har tecknat en preliminär överenskommelse gällande hyresavtal
för Gotlands Kulturrum ekonomisk förening med en kalkylerad hyra på 1 650 000
kronor per år. Hyran baseras på den uppskattade renoveringskostnad om 8,5 mnkr
som förstudien beräknade. Ärendet har tidigare passerat Tekniska nämnden som
tillstyrkt förslaget och även beslutat att hos Regionfullmäktige begära 8,5 mnkr för att
kunna genomföra nödvändiga investeringar i lokalerna. Tilläggsanslag om 8.5
miljoner kronor beviljades 2018-09-24, RF § 134.
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Tjänsteskrivelse
TN 2018/2804

Efter detta har Teknikförvaltningen tagit fram förfrågningsunderlag för att
upphandla en totalentreprenad med en generalentreprenör. Därefter har det
genomförts en upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, LOU, av de
aktuella åtgärderna.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att XXXX har det ekonomiskt sett mest förmånliga
anbudet. Teknikförvaltningen önskar därför att Tekniska nämnden antar XXXXXX
som entreprenör. Upphandlingen håller sig inom de budgetramar som tilldelats.
Då beslutet endast gäller vilken entreprenör som har det ekonomiskt mest förmånliga
anbudet enligt LOU har ingen konsekvensanalys för barn- och genusperspektiv samt
landsbygdsperspektiv utförts. Anledningen till detta är att varken barn-, genus- eller
landsbygdsperspektivet finns med som utvärderingskriterium i upphandlingen.
Konsekvensbeskrivning:
Byggnaden som den ser ut idag får inte användas för det syfte som den tilltänkta
hyresgästen vill om inte ventilationen och brandutrymningen åtgärdas. Luftmängd
och utrymningsvägar fyller idag inte de krav som samhället ställer avseende en
kontorsbyggnad med den tilltänkta personbelastningen.

Beslutsunderlag

RF § 134 2018-09-24
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
Powerpointpresentation på sammanträdet

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Åsa Högberg
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
7 mars 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Strategisk plan och budget 2020-2022
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner strategisk plan och budget 2020-2022.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har upprättat förslag till strategisk plan och budget för åren
2020-2022 inklusive investeringsplan för perioden 2020-2024. Förslaget är upprättat i
enlighet med anvisningarna.

Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2020-2022.
Tjänsteskrivelse 2019-03-07

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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1 Strategisk plan
Teknikförvaltningens (TKF) strategiska plan är ett verktyg som syftar till att långsiktigt skapa en
kontinuitet i arbetet med förvaltningens verksamhetsplan. Den strategiska planen utgör en
”ledstång” i arbetet med att sätta målen i de årliga verksamhetsplanerna på ett sätt så att de
gemensamt drar mot ett och samma övergripande mål.
Teknikförvaltningens strategiska plan består av en övergripande beskrivning av TKFs uppdrag.
Dessutom omfattar den strategier för styrkortets målområden, indelade i övergripande strategier
som är gemensamma för hela förvaltningen och av verksamhetsspecifika strategier för respektive
verksamhetsområde.
Den strategiska planen styr arbetet med verksamhetsplanen som i sin tur utgör basen för
aktivitetsplanerna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska utföras
fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
Strategierna har en horisont på fem år och revideras årligen inför budgetarbetet där det utgör
en bas för nästkommande års budgetar. Den strategiska planen ingår även som en del i
dokumentet ”Strategisk plan och budget”
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Övergripande beskrivning av TKFs uppdrag
Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar Teknikförvaltningen
infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. På uppdrag
från Tekniska nämnden svarar vi för drift, underhåll och utveckling av verksamheter inom
områdena fastigheter, vatten, avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och
kollektivtrafik.
Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och utför tjänster
inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver långsiktigt en hållbar
infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det gotländska samhället.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med
målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 300 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och viktiga
samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom ramen för de
resurser som finns tillgängliga.
TKF:s verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med en beräknad
totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2018 och ett nettoresultat i balans.
TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra förvaltningar, näringslivet
och andra aktörer i det gotländska samhället.
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Med avstamp i Region Gotlands värdegrund; delaktighet, förtroende och omtanke utvecklar TKF
löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs med fokus på våra kunder,
effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och tydlighet. Vi arbetar strukturerat med att
förbättra kontakten och samverkan med våra uppdragsgivare, dvs medborgare och näringsliv,
genom enkäter, workshops och andra tillfällen för delaktighet.
TKFs arbete baseras på Region Gotlands värdegrund; Omtanke, Delaktighet och Förtroende.
Ledorden för förvaltningens arbete är: Kundfokus, Effektivitet, Proaktivitet och Tydlighet.

Övergripande strategier
Social hållbarhet
Teknikförvaltningen bidrar i hög utsträckning till Gotlands sociala hållbarhet. Som ett direkt resultat
av vår verksamhet skapas trygghet i stad och på landsbygd. Genom ett proaktivt kommunikativt arbete
skapas delaktighet.
Strategier:
 TKF skall utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar säkerhet och trygghet i
stad och på landsbygd
 TKF skall skapa förutsättningar för medborgare, företag och organisationer att vara delaktiga i
samhällsutvecklingen

Ekologisk hållbarhet
Det har under den senaste tiden, både i Sverige och i vår omvärld, dykt upp ett antal händelser som
styrker att vårt klimat förändras. Det mest påtagliga för oss på Gotland är den minskade tillgången av
dricksvatten.
Strategier:




TKF skall säkerställa att regionens produktion och hantering av vatten (dricks-, spill- och
dagvatten) möter behov och ställda krav.
TKF skall nogsamt följa klimatutvecklingen och agera utifrån faktabaserade signaler.
TKF skall höja ambitionen avseende avfallsverksamheten genom att ”Göra avfall till en
resurs”

Ekonomisk hållbarhet
Det gotländska samhället kräver liksom alla andra samhällsbildningar en långvarig ekonomisk
hållbarhet. Teknikförvaltningens verksamhet bidrar till detta genom en väl fungerande hållbar
kollektivtrafik och genom att skapa goda relationer med det gotländska näringslivet.
Strategier:
 TKF ska utveckla kollektivtrafiken för dagens och morgondagens resenärer
 TKF ska samverka med det gotländska näringslivet i tidiga skeden där så är möjligt.
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Medarbetare
Ett långsiktigt hållbart medarbetar- och ledarskap är en förutsättning för att TKF skall kunna utvecklas
och vara en attraktiv arbetsgivare. Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång.
Strategier:
 TKFs medarbetare skall trivas på jobbet och känna att de bidrar och utvecklas inom Region
Gotland
 TKFs chefer skall kunna verka och utvecklas som chefer och ledare och bidra till Region
Gotlands utveckling

Ekonomi
Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en god ekonomistyrning
med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga verksamheter är ett kostnadskritiskt
agerande därför absolut nödvändigt.
Strategi:
 TKFs medarbetare skall ha kunskap och förståelse för ekonomin
 TKFs samtliga verksamheter och projekt skall vara finansierade
 TKFs investeringsverksamhet skall vara väl underbyggda i förstudier och genomföras enligt
Region Gotlands projektstyrningsmodell

Kvalitet
Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder skall alltid uppleva att de i kontakt med
teknikförvaltningen blir korrekt bemötta samt att de får svar på sina frågor. Oavsett om det är ett
personligt möte, via telefon eller e-post skall de ha en positiv upplevelse från kontakten.
Strategi:
 TKF ska föra en aktiv och god dialog med alla interna och externa kunder.
 TKF ska vara proaktiva i sin dialog med medborgare, näringsliv och media.
 Medarbetare skall känna sig trygga när det gäller kontakter med kunder, näringsliv och media.
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Verksamhetsknutna strategier
Våra fastigheter
Region Gotlands fastighetsbestånd svarar för en betydande del av Region Gotlands realkapital. En
långsiktig och väl fungerande fastighetsförvaltning är en förutsättning för att vårda och utveckla värdet
i fastigheterna.
Strategier:
 Underhållet av byggnader och anläggningar skall ske med långsiktighet och på ett styrt sätt
 TKFs hyresgäster/kunder skall känna en hög grad av kundnöjdhet
 Byggnadernas skick och funktion skall bibehållas
Vårt vatten
VA-verksamheten har sex tydliga strategier hämtade från den av Regionfullmäktige beslutade VAstrategin.
Strategier:
 Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen ska vara enskild
och var den ska vara allmän.
 Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten.
 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till klimatet och
vårda recipienterna.
 Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser.
 Region Gotland ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.
 Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och dagvatten.
Våra hamnar
Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling. De ska ha
full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Hamnarna skall
ses som en helhet där man separerar och delar upp verksamheterna och fartygstrafiken.
Strategier:
 Regionen skall fokusera på de strategiska hamnar samt de hamnar som behövs för den
gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala föreningar och
företag.
 Hamnavdelningen skall genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose våra kunders
behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.
Vårt avfall
Region Gotlands avfallsverksamhet utgör en hörnsten i den cirkulära ekonomin. Verksamheten står
inför nya möjligheter, där effektiv insamling och behandling av avfallets alla fraktioner gör avfallet till
en resurs som skapar intäkter åt regionen.
Strategier:
 Utveckling av verksamheten skall ske genom nära samarbete med våra kunder, entreprenörer
och partners.
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Alla fraktioner skall ses som tillgångar och behandlas som sådana.
Vi skall skapa förutsättningar för ett rent och städat Gotland

Våra gator och vägar
Hela Gotland skall leva och vara inbjudande för såväl fast boende som för besökare. Region Gotland
ansvarar för att en betydande del av Gotlands gator, vägar, gång- och cykelvägar hålls i ett gott skick
oavsett årstid och väderlek samt att alla kan förflytta sig på ett tryggt och säkert sätt under årets alla
dagar och nätter.
Strategier:
 Vi skall arbeta utifrån en långsiktig och systematisk drifts- och underhållsplan för att på så sätt
hållbart bidraga till en god driftsekonomi
Vår stadsmiljö
Gotland har en stad men ett flertal småstadsliknande miljöer. Vi vårdar dessa för att göra dom
trivsamma, trygga och välkomnande för fast boende och besökare.
I samband med att nya områden exploateras tas hänsyn till ett väl fungerande kretslopp med en
långsiktigt hållbar utveckling i fokus
Strategier:
 Våra stadsmiljöer skall vara inbjudande och locka till återbesök
 Ny exploatering skall göras med nyttjande av nya framsteg i syfte att minska belastningen på
miljö och påverkan på klimat.
Våra parker och skogar
Gotlands parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen. Vi är stolta över våra uppskattade
naturreservat och övriga rekreationsområden som förtjänar att vårdas med omsorg.
Rekreationsområden skall vara en plats med välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer i syfte att
vara en attraktiv miljö för både fast boende och besökare.
Strategier:
 Vi skall bidraga till välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer genom att långsiktigt skapa
hållbara parker med plats för alla.
 Vi skall gemensamt vårda och utveckla parkmiljöerna på bästa sätt utifrån behov och
användning.
 Våra naturreservat och övriga rekreationsområden skall vårdas varsamt för att långsiktigt
skapa glädje och upplevelser.
Vår kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av såväl landsbygd som
stad. Dagens och morgondagens kollektivtrafiksystem bygger på en effektiv planering som möter ett
behov av att snabbt och säkert kunna förflytta sig mellan hem, arbete och serviceorter.
Strategi:
 Utveckling av kollektivtrafiken skall ske med beaktande av resenärernas nuvarande och
framtida resmönster och vanor.
 Vi skall göra kollektivtrafiken till ett intressant alternativ för alla på Gotland.
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Driftbudget 2020-2022
Driftbudgeten för teknikförvaltningens verksamheter uppgår för 2019 till totalt 132 575 tkr netto. I
nedanstående tabell redovisas bokslut och budget för 2018 samt budget för 2019.

Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget 2018,
tkr

Utfall 2018,
tkr

Avvikelse 2018,
tkr

1 050 967
-1 176 398

1 082 047
-1 207 266

31 080
-30 868

-125 431

-125 219

212

Budget 2019,
tkr

1 160 298
-1 292 873
132 575

Ramtillskott
I nedanstående tabell redovisas teknikförvaltningens förslag till ramtillskott översiktligt. Totala förslag
med ramtillskott redovisas med 18 288 tkr.

Ramtillskott 2020

Utökat driftansvar Visborg, kv kaptenen
Utökat driftansvar gångstråk kryssningskajen
Utökat driftansvar galgberget
Utökat driftansvar Klintehamns lekplats
Utökat driftansvar aktivitetspark
Utökat driftansvar Artilleriet
Utökat driftansvar kv Brodösen
Utökat driftansvar Bläckfisken
Utökat driftansvar Såpsjudaren
Ökade driftkostnader toaletter
Ökade kostnader exploatering mark och stadsmiljö
Ökade kapitalkostnader hamnverksamhet
Ökade kapitalkostnader mark och stadsmiljö
Ökade kapitalkostnader kollektivtrafiken
Avfallsverksamheten drift av deponier
Ökade kostnader kollektivtrafiken underfinansiering
Ökade kostnader samhällsbetalda resor
Totalt

Belopp, tkr

100
70
105
30
55
200
40
20
10
360
5 100
491
2 754
293
460
4 400
3 800
18 288

När stadsbyggnadsprojekt och exploateringsprojekt genomförs är det av stor vikt att tekniska
nämndens budgetram för drift av gator, gång och cykelvägar, belysning, parker mm anpassas i takt
med ett utökat ansvar för olika verksamhetsområden. De ökade driftkostnaderna för regionen ska
finansieras via markförsäljning. Inkomster från markförsäljning bör bidra till ökad budget för
driftkostnader avseende gator och parkområden. Ökade arealer för park och gator innebär ökade
driftskostnader för tekniska nämnden.
Förslagen till ramtillskott kommenteras här nedan.
Ramtillskott – utökat ansvar Visborg, kv kaptenen
Exploatering av A7-området påbörjades under 2014. När området är färdigställt åligger det tekniska
nämnden att sköta gator och parker. För år 2018 beviljades 500 tkr i ramtillskott. Under kommande år
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kommer vägnät och belysning att byggas ut ytterligare varför ramtillskott erfordras med 100 tkr 2019.
Områden som tillkommer 2020 är kv Kaptenen, Visborg, kv Bläckfisken, kv Knekten.
Ramtillskott - driftansvar gångstråk kryssningskajen
I samband med att kryssningskajen invigdes 2019 stod också ett nytt gångstråk från kryssningskajen
till Söder torg klart. Det nya stråket innebär ett utökat ansvar och därmed ökade kostnader för gataoch parkavdelningen. Ett ramtillskott erfordras med 70 tkr.
Ramtillskott - Galgberget – utökad verksamhet
Ett av delprojekten kopplat till kryssningskajen var besöksplatser. Galgberget har rustats upp med nya
gångstråk och skall även få nya toaletter som behöver skötas. Ett ramtillskott erfordras med 105 tkr.
Ramtillskott - Klintehamns lekplats utökad verksamhet
En ny och större lekplats än vad som funnits tidigare i Klintehamn anläggs. En större lekplats medför
ökade drift och underhållskostnader för gata- och parkavdelningen. Ett ramtillskott erfordras med 30
tkr.
Ramtillskott - aktivitetspark utökad verksamhet
En ny aktivitetspark skall anläggas i A7-området. En ny aktivitetspark medför ökade drift och
underhållskostnader för gata- och parkavdelningen. Ett ramtillskott erfordras med 55 tkr.
Ramtillskott - Artilleriet utökat driftansvar
Stadsbyggnadsprojektet Artilleriet medför ett utökat ansvar för drift och underhåll av park, gator och
vägar. Bland annat kommer Honörsparken medföra ökade drift och underhållskostnader. Ett
ramtillskott erfordras med 200 tkr.
Ramtillskott - Brodösen utökat driftansvar
I exploateringsprojektet vid kvarteret Brodösen, där syftet är att möjliggöra uppförandet av 40
villatomter, beräknas det tillkomma drift och underhållskostnader för området. Ett ramtillskott
erfordras med 40 tkr.
Ramtillskott - Bläckfisken utökat driftansvar
I exploateringsprojektet vid kvarteret Bläckfisken beräknas det tillkomma drift- och
underhållskostnader för området. Ett ramtillskott erfordras med 20 tkr.
Ramtillskott - Såpsjudaren utökat driftansvar
Under 2019 kommer en ny gång- och cykelväg byggas i området Såpsjudaren. Ett ramtillskott
erfordras med 10 tkr.
Ramtillskott - ökade kapitalkostnader mark och stadsmiljö
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för mark- och stadsmiljö. Kapitalkostnaderna är
driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2019. Ett ramtillskott erfordras med 2 754 tkr
avseende ökade kapitalkostnader.
Ramtillskott - Kollektivtrafiken
Verksamheten för allmän kollektivtrafik redovisade ett negativt utfall mot budget med - 6 500 tkr för
år 2018. Prognosen för 2019 är – 4 400 tkr. För år 2020 begärs ramtillskott med totalt 4,4 mnkr vilket
inkluderar följande:
Ramtillskott behövs för att komma till rätta med redan konstaterad underfinansiering år 2019 med
4 400 tkr av verksamheten. Underfinansieringen beror bland annat på att det statsbidrag som tidigare
beviljats för gratis kollektivtrafik för ungdomar på sommaren med 1,7 mnkr har avvecklats av staten.
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Det nya trafikförsörjningsprogrammet ger en tydlig riktning för utvecklingen av kollektivtrafiken.
Bussar i framtiden kommer att trafikera minst dubbla antalet kilometer årligen jämfört med dagens
busstrafik. Framtida kostnader för att upprätthålla trafiken kommer således att öka betydligt.
Behovet av nya trafikslag (exempelvis anropsstyrd närtrafik) och ökat utbud för att kunna erbjuda
allmän kollektivtrafik till medborgarna kommer ytterligare höja kostnaderna.
Under nuvarande avtal kommer kostnadsökningen i första hand bero på indexregleringen i avtalet.
Från och med sommartidtabellen 2020, under nya avtalet, kommer kostnadsökningen bero på dyrare
kilometerpris och ökad tillgänglighet.
Teknikförvaltningen arbetar aktivt med att se över effektivitet och kostnadsbild i syfte att sänka
nettokostnaderna för kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder planeras för att ekonomisk balans skall
uppnås i verksamheten.
Särskild kompensation har begärts för ökade kostnader för indexavtal som belastar kollektivtrafiken.
Kompensation begärs med 2 400 tkr (avsnitt 2.5)
Ramtillskott - samhällsbetalda resor
Verksamheten för samhällsbetalda resor redovisade ett negativt nettoutfall mot budget med -4 397 tkr
för år 2018. Prognosen 2019 är -4 600 tkr. För år 2020 begärs ramtillskott med totalt 3 800 tkr.
Verksamhetens nettokostnader 2018 redovisade ett underskott mot budget med -4 397 tkr.
Nettokostnadsavvikelsen hänförs till sjukreseverksamheten med -2 406 tkr och färdtjänsten med -1
393 tkr. Kostnaderna för beställningscentralen och gemensam verksamhet redovisade ett underskott
med
-598 tkr.
Teknikförvaltningen arbetar aktivt med att se över effektivitet och kostnadsbild i syfte att sänka
nettokostnaderna för kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder planeras för att förbättra det ekonomiska
läget.
Tekniska nämnden har begärt att regionstyrelsen ska utreda ekonomistyrningsprinciperna för
sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård. Regionstyrelseförvaltningen har därför fått i uppdrag
att göra en översyn av principerna för ekonomistyrning av sjukresor (RS§ 2018/375). Översynen ska
redovisas till budgetberedningen 2019.
Särskild kompensation har begärts för ökade kostnader för indexavtal som belastar samhällsbetalda
resor. Kompensation begärs med 200 tkr (avsnitt 2.5)
Ramtillskott kollektivtrafiken - ökade kapitalkostnader
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för kollektivtrafiken. Kapitalkostnaderna är
driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2019 och är beräknade till 293 tkr. Ramtillskott
erfordras med 293 tkr.
Ramtillskott- ökade kostnader för exploateringsverksamheten Mark och stadsmiljö
I beslutsunderlag och i start PM till utveckling/exploatering av Visborg belystes behovet av personella
resurser. (RS 2017/1002) och beslut (RS 2017 § 331)
” Under förutsättning att regionstyrelsen godkänner föreliggande förstudie för Visborg, med de
tillägg som anges i denna skrivelse, avser regionstyrelseförvaltningen att upprätta projektdirektiv för
samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande. Förvaltningen bedömer att ett
samhällsbyggnadsprojekt av denna omfattning kräver att tillkommande personella resurser rekryteras
inom följande kompetensområden. För optimering bör samordning av resurser göras mellan de tre
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stora projekten Visborg, Visby inre hamnen och Östercentrum, vissa av de personella resurserna kan
sannolikt delas av projekten”.
Mot bakgrund av ovanstående och att personella resurser har rekryterats och ska rekryteras erfordras
ramtillskott för att möta de ökade kostnader som det medfört för förvaltningen och Tekniska nämnden.






Trafikplanerare
Markingenjörer
Miljöingenjör
Controller
Landskapsarkitekt

Ramtillskott erfordras med 5 100 tkr.
Ramtillskott hamnverksamheten – ökade kapitalkostnader
Ramtillskott begärs för ökade kapitalkostnader för hamnverksamhetens skattefinansierade hamnar med
totalt 491 tkr. Kapitalkostnaderna är driftkonsekvenser från investeringar som genomförs 2019 uppgår
till 595 tkr. Avskrivningarna under 2019 kommer att bli 6 924 tkr vilket innebär sänkta
kapitalkostnader med 104 tkr.
Ramtillskott- ökade driftskostnader toaletter
Kryssningsturismen förväntas öka behovet av offentliga toaletter och fler sådana kommer att uppföras
2019. Totala investeringar kommer att genomföras 2019 med 3 273 tkr. Driftkostnaden för en toalett
beräknas till ca 150 tkr per år. Kapitalkostnaderna beräknas till 210 tkr per år. Ramtillskott för 2020
begärs därför med 360 tkr.
Ramtillskott avfallsverksamheten
Ramtillskott begärs med 460 tkr för skötsel av gamla deponier. Driftanslag finns i befintlig driftbudget
med 240 tkr, vilket bedöms som för lågt. Det totala antalet gamla deponier uppgår till 30 st.

Taxor och avgifter
Externa taxor
Teknikförvaltningen hanterar totalt 9 externa taxor och 2 prislistor. Här nedan redovisas taxorna i
punktform.











Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa - årlig
indexuppräkning sker. VA-taxan höjs 2019 med 6% vad gäller brukningsavgifter.
Avfallstaxa - indexparagraf saknas. Taxan kommer att ses över under 2019.
Avgifter för vissa transportdispenser sk transporttillstånd - årlig indexuppräkning görs.
Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas.
Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas. Taxan höjs from 2019.
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning görs av
egenavgifter för färdtjänst och sjukresor.
Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning görs.
Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning sker. Taxan
höjs from 2019.
Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar. Årlig indexuppräkning görs. En översyn
kommer att göras av hamntaxan under 2020.
Prislista för renhållningstjänster (avgifter för avfallstjänster utanför den taxefinansierade
avfallsverksamheten) - indexparagraf saknas. Taxan höjdes 2018.
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Prislista, slutlig återställning vid grävning i gata eller allmän väg - årlig indexuppräkning sker.

Samtliga externa taxor ses över årligen för att säkra en korrekt hantering.
Interna lokalhyror
Regionens internhyror har inte höjts sedan år 2015. Fastighetsförvaltningsavdelningens bedömning av
den framtida kostnadsutvecklingen för drift av fastigheter visar på en ökning med 1,5 %. Det innebär
att det finns ett behov av att höja internhyrorna med 1% vilket motsvarar en årskostnad på 4 mnkr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan tidigare justerat internhyran efter kostnadsläget. Det som
förutspås är kostnadsökningar och att Riksbanken räknar med en inflation på 2 %. De största posterna
för vilka vi behöver justera internhyran är kostnaderna för el, fjärrvärme och VA samt inhyrda lokaler.





Region Gotlands elavtal som varit gynnsamt skall upphandlas på nytt med 3-års period med
avtalsstart 2020-01-01. Om elpriset ökar med 2 % innebär det en kostnadsökning med ca 500
tkr.
Regionfullmäktige har beslutat höja va-taxans brukningsavgifter med 6% vilket innebär en
kostnadsökning med ca 600 tkr.
Fjärrvärmekostnaderna beräknas öka med 400 tkr.
En annan kostnadsökning är de inhyrda lokalers hyreshöjningar som sker med antingen index
eller förhandlande hyreshöjningar. Detta medför en kostnadsökning på ca 2,0 mnkr.

Konsekvensen om fastighetsförvaltningsavdelningen inte höjer internhyran med 1% blir att
kostnadsökningen får bäras av avdelningen. Detta innebär bland annat färre utförda reparationer, viss
del av planerat underhåll genomförs inte (de som inte räknas som investeringar). Det innebär att
avdelningen får använda driftbudgeten för att täcka upp för de ökade kostnaderna som man inte råder
över. Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer således att redovisa ett underskott. Även
förvaltningarnas lokalkostnader blir missvisande om internhyran inte speglar verklig kostnad för
lokalerna de disponerar.

Kompensation för externa avtal
Tekniska nämnden har flera externa avtal i verksamheterna. Enligt anvisningarna medges
kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. För följande externa
avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar:
Avtal
Ext avtal Gotlandsbuss
Externt avtal med Samres
Externa avtal maskiner
Total kompensation

Kostnad 2018, tkr Kompensation, tkr
55 700
2400
2 800
200
4 350
813
3 413

Externt avtal finns med Gotlandsbuss för den allmänna kollektivtrafiken vilket regleras med index.
Fram till tidtabellsskiftet sommaren 2020 gäller nuvarande avtal med Gotlandsbuss, därefter gäller ett
nytt avtal och kostnaderna för det är osäkert men förväntas öka. Kollektivtrafiken betalar 4 st.
indexfakturor årligen. Kompensation begärs med 2 400 tkr inför 2020.
Externt avtal finns med Samres för samhällsbetalda resor vilket regleras med index. För
indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 200 tkr upp.
Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt transporter
för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal med Åkericentralen. Bland dessa tjänster ingår
också vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader beräknas med 813 tkr för år 2020
vilket begäres i ökat anslag.
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Totalt begärs kompensation för externa avtal med 3 413 tkr.
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2. Investeringsförslag med motiveringar 2020-2024
Tekniska nämndens investeringsförslag kommenteras och motiveras per projekt här nedan. De totala
investeringsutgifterna under perioden uppgår till 250 500 tkr för år 2020 vilket är en nivåsänkning
jämfört med budgetförslaget 2019-2021 då investeringarna uppgick till 287 045 tkr. I budgetförslaget
2018-2020 uppgick nivån till 452 345 tkr. Inom den skattefinansierade verksamheten är
investeringsnivån rimlig då den ligger mellan 112,8 – 135,1 mnkr årligen.
Resurssäkring
Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna investeringsprojekt kan genomföras som planerat. En
särskild analys kommer att redovisas för respektive projekt.
På sidan 24 finns samtliga investeringsutgifter sammanställda på ett överskådligt sätt.

Motiv
Verksamhetsstöd
Proj nr 22051 - Investeringspott
För anskaffning av inventarier och utrustning upptas total 2 200 tkr under planperioden. Syftet med
anslaget är att säkra en god arbetsmiljö inom förvaltningen. För år 2020 tas 600 tkr upp.

Mark och stadsmiljö
Proj nr 12000 - Ospecificerade projekt gator och vägar
Investeringar för ospecificerade projekt gator och vägar tas upp med totalt 2,0 mnkr under
planperioden. Syftet med anslaget är att bibehålla standarden på våra gator och för att trafiksäkra våra
gator och vägar.
Proj nr 12011 - Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen
Investeringar för trafiksäkerhetsåtgärder tas upp med 3,2 mnkr för 2020 och med totalt 16,0 mnkr
under planperioden 2020-2024. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten på våra gator och
vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. År 2020 ska antalet döda ha minskat med 50 % och antalet allvarligt skadade ska
minska med 25 % jämfört med 2007. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om
statlig medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12036 - Enkelt avhjälpta hinder
Investeringar för enkelt avhjälpta hinder tas upp med 0,5 mnkr för 2020 och med totalt 2,5 mnkr under
planperioden 2020-2024. Syftet med anslaget är att öka tillgängligheten av tätortsmiljöer för
bland.annat personer med funktionsvariationer. En tillgänglighetsstrategi har tagits fram för enkelt
avhjälpta hinder i utemiljö under 2015. Strategin ligger till grund för vilka investeringar som behöver
genomföras de kommande åren.
Proj nr 12040 - Säkra skolvägar
Investeringar för säkra skolvägar tas upp med 0,8 mnkr för 2020 och med totalt 4,0 mnkr under
planperioden 2020-2024. Syftet med anslaget är att öka trafiksäkerheten för barn och ungdomar på
våra gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt i trafiken. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50 % av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
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Proj nr 12047 - Cykelplan Visby
Investeringar för cykelplan Visby tas upp med 2,0 mkr för 2020 och med totalt 10,0 mnkr under
planperioden 2020-2024. Investeringarna syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gångoch cykelvägar och till att utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorterna. Antagen
cykelplan ligger till grund för investeringarna. Enligt vision 2025 ska cykelåkandet öka med 30
procent över en 15-årsperiod. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig
medfinansiering upp till 50% av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12049 - Innerstadsutveckling Visby
Investeringar för innerstadsutveckling Visby och dess närområde tas upp med totalt 4,0 mnkr under
planperioden 2020-2024. Investeringarna syftar till att stärka och utveckla världsarvsstaden och dess
närområden som en attraktiv besöksplats men också för att öka attraktiviteten för boende på Gotland.
Proj nr 12055 - Utveckling av serviceorter
Investeringar för utveckling av serviceorter tas upp med 1,5 mnkr för 2020 och med totalt 4,5 mnkr
under planperioden 2020-2024. Investeringarna syftar till att utveckla gång- och cykelmöjligheter samt
trafiksäkerhetsåtgärder, parker och lekplatser vid serviceorter på landsbygden. Länsplanen gör det
möjligt för Region att ansöka om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.
Proj nr 12200 - Upprustning parker
För år 2020 tas 0,5 mnkr upp i anslag och totalt 4,5 mnkr under planperioden 2020-2024. Syftet med
investeringarna är att öka besöksvärdet för fast boende och besökare samt att renovera och restaurera
platser i parkerna så att de blir enklare att drifta och ge ett högre besöksvärde.
Proj nr 12209 - Lekutrustning
Investeringar för anskaffning av lekutrustning och anläggning. För 2020 upptas 0,7 mnkr och med
totalt 4,7 mnkr under planperioden 2020-2024. Investeringarna syftar till att utveckla och öka
tillgängligheten av lekplatser på Gotland. Renovering och anläggning av en central tillgänglig lekplats
med högt lekvärde i tätorterna gör att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i dåligt skick och kostar
mycket att drifta. Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi. En ny lekplatsplan är under
framtagande. Investeringar vid Tallundens lekplats planeras som nästa åtgärd.
Proj nr 12253 - Bad och besöksplatser
Anslaget ska användas till investeringar för upprustning av bad- och besöksplatser. För år 2020 upptas
1,0 mnkr och med totalt 5 mnkr under planperioden 2020-2024. Investeringarna syftar till att öka
tillgängligheten, säkra/byta bryggor vid badplatserna samt utbyte av toaletter. Framtagen
badplatsstrategi ligger till grund för vilka investeringar som ska göras i bad och besöksplatser under
planperioden.
Proj nr 12100 - Reinvesteringar belysning
Investeringar för reinvesteringar belysning tas upp med totalt 2,0 mnkr under planperioden 20202024. Syftet är att möjliggöra reinvesteringar och förbättringar i befintlig infrastruktur.
Upprustning parkeringshuset Dovhjorten
Anslaget ska användas till reinvesteringar vid parkeringshuset Dovhjorten. Det är bärighetsåtgärder för
parkeringsdäcket som behöver genomföras. För planperioden 2020-2024 tas totalt 8,0 mnkr upp.
Anslutningar till flygplatsen
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Investeringar för anslutningar till flygplatsen tas upp med 2 mnkr för 2020 och totalt 6 mnkr under
planperioden 2020-2023. Syftet med investeringarna är att öka tillgängligheten till Visby flygplats
med gång-, cykel- och kollektivtrafik men också för att förbättra kapaciteten för fordonstrafik där
Region Gotland är väghållare. Statlig medfinansiering har beviljats för cirkulationsplats i korsningen
vid infarten till flygplatsen, regionala tillväxtmedel skall även sökas för samma åtgärd.
Kapacitetsförbättringar på Solbergagatan
Investeringar för kapacitetsförbättringar på Solbergagatan tas upp med totalt 5,5 mnkr under
planperioden 2020-2024. Syftet med investeringarna är att öka kapaciteten för alla trafikslag på
Solbergagatan i Visby. Synkronisering av befintliga signalljus i korsningarna Solbergagatan/Peder
Hardingsväg, Solbergagatan/Östra Hansegatan, Solbergagatan/Skolgatan och Solbergagatan/Norra
Hansegatan
Scen till Almedalen
Investeringsanslag för uppförande av ny scen till Almedalen tas upp med totalt 3 mnkr under
planperioden 2020-2024. Dagens scen är gammal och har ett stort investeringsbehov. Årligen framförs
kritik om scenen.
Reinvestering kvarnarna Lågan, Kärringen och Plågan
Investeringar för kvarnarna Lågan, Kärringen och Plågan tas upp med totalt 1,5 mnkr under
planperioden 2020-2024. Syftet med investeringarna är att öka säkerheten, tillgängligheten samt
attraktiviteten av kvarnarna.
Ställplatser för husbilar
Investeringar för ställplatser för husbilar tas upp med 500 tkr för planperioden 2020-2024. Det finns en
politisk vilja att ordna ställplatser för husbilar. För att tillskapa funktionella ytor för ställplatser kan
investeringar behöva göras.

Kollektivtrafiken
Proj nr 22709 – Utveckling i Visby
Anslag för investeringar för utveckling av kollektivtrafiken i Visby tas upp med totalt 250 tkr år 2020
samt 10 250 tkr under planperioden 2020-2024. Anslaget ska användas för tillgänglighetsanpassning
och förbättring av hållplatser samt fortsatt utveckling av teknik och resenärsinformation.
Utveckling Serviceorter inkl hållplatser
Investeringar för utveckling i serviceorter och i serviceorternas närhet tas upp med 0,25 mnkr år 2020
och totalt 10,25 mnkr under planperioden 2020-2024. Anslaget ska användas för
tillgänglighetsanpassning och förbättring av hållplatser och pendlarparkeringar. Syftet med denna och
ovanstående utvecklingsinsats är att förenkla för resenärerna och öka antalet resenärer. Det nya
Trafikförsörjningsprogrammet kommer styra investeringsbehoven framöver.
Inköp biljettsystem
Avtalet med nuvarande leverantör för biljettsystem gäller till mars 2020 med möjlighet till förlängning
ett år. När nytt avtal med bussoperatör börjar gälla sommaren 2020 måste ett biljettsystem upphandlas.
Investeringar för inköp av biljettsystem tas upp med 5,0 mnkr år 2020 och totalt 5,0 mnkr under
planperioden 2020-2024
VA-verksamheten
Under perioden 2020-2024 kommer ett antal projekt genomföras som är nödvändiga för att försöka
säkra och utöka Gotlands kommunala vatten- och avloppsförsörjning. En del av dessa är
investeringsprojekt som avser att utöka verksamhetsområdena. En annan viktig del är att reinvestera i
de befintliga anläggningarna för att hålla dem i användbart skick samt förnyelse av ledningsnätet.
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Investeringsutrymme för VA
Ett investeringsutrymme på 125,0 mnkr kommer under planperioden att tas upp årligen för
investeringar inom VA-verksamheten under åren 2021-2024. För år 2020 tas 105,0 mnkr upp. I den
2018 antagna VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på Gotland. Dessa
åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VAs resurser, vilka har till huvuduppgift
att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten samt rening av avloppsvatten. Under
våren 2019 sker en prioritering av åtgärder avseende reinvesteringar, investeringar och arbete med
VA-Planen.
Aktuella projekt redovisas med motivskrivelser här nedan.
Reinvestering Va-anläggningar
Proj nr 12400 – Ledningsutbyte ospecificerat
Syftet med anslaget är att möjliggöra förtätning av VA-nätet. I och med Kvarnåkershamns
bräckvattenverks färdigställande juni 2019 kommer det att bli ett större behov av investeringar i
ledningsnät och serviser. För år 2020 tas 5,0 mnkr upp i anslag och under planperioden tas totalt 25,0
mnkr upp.
Proj nr 17000 - Sanering VA-ledningsnät
Syftet med anslaget är att kunna åtgärda läckande vatten- och avloppsledningsnät genom ett
fortlöpande arbete med sanering. För år 2020 tas 11,0 mnkr upp i anslag och under planperioden tas
totalt 55,0 mnkr upp.
Proj nr 13000 - Reinvesteringsprojekt VA
De gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna börjar till stora delar ha nått slutet av
sin tekniska livslängd och tidigare besparingar på underhållssidan börjar göra sig påminda. Både
vatten- och avloppsverk behöver moderniseras men framförallt är ledningsnäten i behov av
renovering. För år 2020 tas 73,0 mnkr upp i anslag och under planperioden totalt 303,8 mnkr.
Proj nr 15000 - Ombyggnad av vattenverk
Syftet med anslaget är att uppdatera vattenverken till gällande krav avseende om- och tillbyggnader
samt olika anpassningar. För år 2020 tas inget anslag upp. Under planperioden tas 2,0 mnkr upp för
åren 2021 respektive 2023.
Proj nr 16000 - Ombyggnad av avloppsreningsverk
Syftet med anslaget är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav avseende om- och
tillbyggnader samt olika anpassningar. För år 2020 tas inget upp. Under planperioden tas 2,0 mnkr upp
för åren 2021 respektive 2023.
Nyinvestering Va-anläggningar
I rubriktexten för VA- investeringarna anges referenser till VA-planen med benämning DUFP. (Drift
och underhåll-samt förnyelse plan)
Proj nr 13002 Herrvik vattenverk
Syftet med anslaget är färdigställa och att säkra driften av vattenverket vilket kräver eventuellt visst
utbyte av rör och ledningar i vattenverket. För år 2020 äskas 500 tkr.
Avloppsreningsverk Fårö (DUFP17)
Syftet med anslaget är att säkra medel i det fall att det inte bedöms möjligt att ansluta till befintligt
reningsverk i Fårösund. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp med 5,0 mnkr
under respektive år, för ett eventuellt nytt avloppsreningsverk på Fårö. De totala investeringsutgifterna
under planperioden uppgår till 20,0 mnkr.
VA-ledningar Valleviken (DUFP25)
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Syftet med anslaget är att säkra medel för reinvesteringar i ledningsnätet vid Valleviken. Under
planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 3 750,0 tkr. För år 2020 tas inget upp i anslag. Den
totala investeringsutgiften beräknas bli 8 750 tkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
Nytt vattenverk Lärbro (DUFP26)
Syftet med anslaget är att möjliggöra sammankoppling mellan ett framtida verk som får sitt råvatten
från Nordkalks täkter och Lärbro vattenverk, för att kunna blanda vatten innan distribution till
abonnenter. Det planeras en sammankoppling med Othem vattenverk och Lärbro vattenverk med
befintlig vattenledning som inte används idag. Inkoppling med befintlig vattenledning är att betrakta
som en nödvattenförsörjning norrut till Lärbro, men även söderut till Othem vid behov. Under
planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 7,5 mnkr. För år 2020 tas inget anslag upp. Den
totala investeringsutgiften beräknas bli 15,0 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
VA-ledningar Norra Linan (DUFP26, DUFP27)
Syftet med anslaget är möjliggöra sammankopplingar av både vatten- och avloppsvattenanläggningar
på norra Gotland. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 3,5 mnkr. För år 2020 tas
inget anslag upp. Den totala investeringsutgiften beräknas bli 4,0 mnkr och färdigställande beräknas
bli år 2025.
Visby vattenverk alt Tingstäde (DUFP29, DUFP31)
Försörjningen av kommunalt dricksvatten på Gotland är en komplicerad process där många delar
måste samverka för att allt ska fungera. För att kunna säkerställa dricksvattentillgången för Visby för
kommande utbyggnader måste vattenfrågan snarast lösas. Under planperioden 2021-2024 tas
investeringsmedel upp 75,2 mnkr. För år 2020 tas inget upp i anslag. Den totala investeringsutgiften
beräknas bli drygt 350-400 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026 till 2030.
Visby råvattenledning (VA-Plan 2018, Sidan 47)
Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 20,0 mnkr. För år 2020 tas inget anslag upp.
Total investeringsutgift beräknas bli 100,0 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026. Denna
ledning kommer att skjutas fram och det är mycket osäkert om den blir av. Alternativet är att använda
befintlig vattenledning från Tingstäde idag. Detta är dock i sin tur beroende på beslut om Visby
Vattenförsörjning.
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn (VA-Plan 2018, Sidan 71)
Syftet med anslaget är att säkerställa vattenförsörjningen till Ljugarn. Reningsverket byggs ut och är
klart 2020 vilket innebär att ”dammportarna” öppnas för nyanslutningar efter anslutningsstoppet i
Ljugarn. Detta understryker behovet av att stärka upp så att tillräckligt med vatten når reservoarerna i
Ljugarns vattenverk. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 10,0 mnkr. För år
2020 tas inget anslag upp. Den totala investeringsutgiften beräknas bli drygt 20,0 mnkr och färdigställt
till år 2025.
Nytt avloppsreningsverk Hemse (DUFP41)
Syftet med anslaget är utröna behov av nytt avloppsreningsverk och är en grovt uppskattad
totalkostnad. Idag läggs en ledning från Hemsedammarna till Klintehamns Reningsverk, vilket kan
vara en tillräcklig åtgärd som renderar ett nytt avloppsreningsverk mindre nödvändigt. Under
planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 30,0 mnkr. För år 2020 tas inget anslag upp. Total
investeringsutgift är beräknad till 60,0 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
VA-ledningar Burs-Stånga (DUFP47)
Syftet med anslaget är att kanske på sikt sammankoppla VA-ledningar mellan Burs och Stånga. Under
planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 7,5 mnkr. För år 2020 tas inget anslag upp. Total
investeringsutgift beräknas bli drygt 20,0 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2026.
Dagvatten
Syftet med anslaget är marknadsföra problematiken avseende kommande dagvattenhantering, både
internt och externt. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 1,6 mnkr. För år 2020
tas inget anslag upp. Total investeringsutgift beräknas bli drygt 1,6 mnkr och färdigställt till år 2024.
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Innovation
Syftet med anslaget är underlätta utvecklingsidéer exempelvis via olika forum/digitala plattformar för
olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning mm. Under planperioden 2021-2024 tas
investeringsmedel upp med 300 tkr. För år 2020 tas inget anslag upp. Total investeringsutgift beräknas
bli drygt 0,4 mnkr och färdigställande beräknas bli år 2025.
VA-utbyggnad
Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 850 tkr. För år 2020 tas inget anslag upp.
Total investeringsutgift beräknas bli 850 tkr och färdigställande beräknas bli år 2023.
Drift och underhåll-samt förnyelse (VA-plan 2018)
Syftet med anslaget är kunna göra några punktinsatser där reinvesteringsbehovet är som störst. I Driftoch Underhållsplanen tas 9,5 mnkr upp i anslag under 2020.
Vattenskydd (VA-plan 2018)
Syftet med anslaget är göra en samlad inventering/utredning avseende VA-försörjningen och hur olika
delar av Gotland ska tillgodoses och utvecklas. Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel
upp 2 950 tkr. För år 2020 tas 950 tkr upp i anslag. Total investeringsutgift beräknas bli drygt 2 950
tkr och färdigställande beräknas bli år 2022.
Proj nr 22601 – Fordon- och maskinanskaffning
Under planperioden 2021-2024 tas investeringsmedel upp 15,0 mnkr. För år 2020 tas 5,0 mnkr upp i
anslag för anskaffning av fordon och maskiner. Syftet med anslaget är att kunna göra reinvesteringar
enligt maskinanskaffningsplan.

Avfallshantering
Proj nr 12702 - Slite deponin
Syftet med investeringen är att säkra och utveckla Slite avfallsanläggning. Målet är en långsiktigt hållbar
avfallshantering där tillgången till en deponi på Gotland säkras. Investeringen rymmer utbyggnad av
deponi inom anläggningen för ett långsiktigt behov av deponering av avfall som inte är möjligt eller
lämpligt att behandlas på annat sätt. För 2019 finns ett investeringsanslag med 10,7 mnkr för att påbörja
projektet. Under planperioden 2020-2024 tas totalt 20,0 mnkr upp.
Proj nr 12703 - Återvinningscentraler
En förstudie gjordes 2017 för utveckling av Visby återvinningscentral för att införa återbruk, förbättra
mottagningskontrollen och öka säkerheten i trafikflöden och logistik. Förstudien visade att detta kan
göras med en budget på drygt 8 mnkr. 2018 söktes Klimatinvesteringsstöd med 3,3 mnkr, som tyvärr
ej beviljats. I budget för 2019 ligger 11,0 mnkr. För att kunna införa mottagning av avfall för återbruk
äskas ytterligare 3,3 mnkr (motsvarande uteblivet Klimatinvesteringsstöd). Under planperioden tas
upp totalt 15,3 mnkr exklusive 3,3 mnkr för att slutföra föreslagna åtgärder för Visby
återvinningscentral och därefter fortsätta arbetet med att säkra och utveckla övriga sex
återvinningscentraler.
Proj nr 12717 - Hygieniseringsanläggning Fårö
Den lokala hanteringen av avloppsslam på Fårö kan komma att förändras om ett allmänt
avloppssystem byggs ut. Befintliga behållare för lagring behöver tas bort då arrendeavtal löper ut.
Under planperioden tas upp 0,9 mnkr för att säkerställa medel för återställning av lagringsplatserna.
Ny avfallsplan
Ny avfallsplan kommer gälla från 2021. Avfallsplanen kommer innebära investeringar för åren 20212023 enligt följande:


Öka andelen återbruk

300 tkr/år
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Avfallshantering i offentliga miljöer
Utveckla användande av slam för biogas och gödsel

500 tkr/år
500 tkr/år

Insamling
Eventuellt kommer ett nytt ansvar för kommunal insamling av avfall med producentansvar att införas
på några års sikt. Investeringsutgifter kan tillkomma under planperioden för en eller flera
återvinningsstationer för insamlingen. Investeringsutgifter kan även bli aktuell för eventuell flytt av
mottagningsstationen vid Färjeleden i Visby beroende på anslutning av gångbron från
kryssningskajen. Under planperioden tas totalt upp 500 tkr.
Proj nr 12730 Slamtömningsplatser avloppsreningsverk
Slambilarna som tömmer enskilda avlopp får genom nya slamtömningsplatser möjlighet att lossa slam
på fler platser, vilket ger minskade transporter och större effektivitet. Arbetet samordnas med
utbyggnad av södra linan (arbetsnamn på ledningar och Va-anläggningar som försörjer de större
verksamhetsområdena på södra Gotland). Planering av arbetet har påbörjats. För 2019 finns ett
investeringsanslag med 2,0 mnkr. Under planperioden tas upp 500 tkr för genomförande.
Fordonsanskaffning
Syftet med investeringsanslaget är att anskaffa fordon till avfallsverksamheten. Anskaffning sker
enligt fastställd plan och under planperioden tas totalt 15 850 tkr upp. Behov finns att anskaffa
slamfordon. Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.
Utbyte av containers
Under planperioden tas totalt 2,0 mnkr upp för att anskaffa containers till återvinningscentralerna.
Driftkostnaderna ska täckas via avfallstaxan.
Hamnavdelningen
Proj nr 12803 – Förbättringsåtgärder Visby hamn
Investeringsmedel tas upp med totalt 18,0 mnkr för förbättringsåtgärder i Visby hamn. År 2020 tas
2,0 mnkr upp. Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar.
Proj nr 12812 - Reinvestering reparation av sponter kajanläggningar
Reinvesteringen avser reparation av sponter vid kajanläggningar FL 5, 6, 7 samt oljekaj.
Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 15,0 mnkr under perioden 2020-2024. Installation av en ny
spontlinje budgeteras till 220 000 kr/m. För att korrosionsskydda den befintliga sponten och på så sätt
få en ökad livslängd budgeteras till 32 000 kr/m. Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader,
dock ligger det ett stort ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. De ökade kostnaderna
finansieras via verksamheten.
Proj 12835 Fenderverk FL7
Reinvesteringsmedel upptas med 25,0 mnkr för reinvestering i fenderverken i FL7. År 2022 tas 10
mnkr upp. Fenderverken i FL 5 och 6 är utbytta och nu återstår att byta och uppdatera fenderverken i
FL7. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
affärsverksamheten.
Ombyggnad av terminal - nytt hamnavtal
Investeringsmedel upptas med 2,5 mnkr 2020. Hamnterminalen måste anpassas för att möjliggöra för
ytterligare rederier än Destination Gotland att trafikera Visby hamn. De direkta driftskonsekvenserna
blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Rensmuddring Visby hamn
Reinvesteringsmedel upptas med 11,0 mnkr för rensmuddring av Visby hamn. År 2021 tas 3,0 mnkr
upp. Efter genomförd djupmätning kan konstateras att det finns ett ackumulerat behov av
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rensmuddring i Visby hamn för att erhålla hamnens avsedda djup. För att säkerställa linjetrafiken vid
lågvattenförhållanden är det av yttersta vikt att hålla djupen enligt sjökorten. De direkta
driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via affärsverksamheten.
Renovering av spont Holmen Visby hamn
Reinvesteringen avser reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och
östra sida. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 8,5 mnkr under perioden 2020-2021. För att
förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att renovera den bärande konstruktionen.
Driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader. Dock ligger det ett stort ekonomiskt värde i att
förlänga kajernas livslängd. Holmen nyttjas av såväl affärsverksamhet som övrig hamnverksamhet,
vilket innebär att projektkostnaden delas mellan verksamheterna. De ökade kostnaderna finansieras via
verksamheten.
Investeringen har delats upp på affärsdrivande- respektive skattefinansierad verksamhet.
Proj nr 12850 – Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Investeringsmedel tas upp med totalt 10,0 mnkr för förbättringsåtgärder i övriga hamnar. År 2020 tas
2,0 mnkr upp. Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar
i övriga hamnar. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
hamntaxan.
Proj nr 12872 – Logistikytor hamnområdet
Investeringsmedel upptas med 9,5 mnkr för logistikytor på hamnområdet i Klintehamn. År 2020 tas
1,5 mnkr upp. För att kunna flytta godshanteringen från Visby hamn till Klintehamn krävs
iordningställande av logistikytor. Det kommer även krävas att logistikflöden ses över i sin helhet och
effektiviseras. Investeringen innebär ökade kapitalkostnader som finansieras via det
investeringsutrymme som uppstår i och med de årliga nedskrivningarna. Hamntaxan ses över för att
öka intäktsgraden.
Rensmuddring Övriga hamnar
Reinvesteringsmedel upptas med 8,0 mnkr för rensmuddring av övriga hamnar. År 2023 tas 4,0 mnkr
upp. Utförda egenkontroller av hamnarnas vattendjup visar på att rensmuddring är nödvändigt i
flertalet av våra hamnar. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras
via hamntaxan.
Utveckling Visby Gästhamn
Investerings och reinvesteringsmedel upptas till 4,5 mnkr. År 2023 tas 2,0 mnkr upp. Visby gästhamn
behöver utvecklas, främst behöver flytbryggorna ersättas med nya. Det behövs även fler flytbryggor
för att möta kundernas behov när båtarna blir större och större. Flytbryggorna skall även utrustas för
att vara vågbrytande. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
hamntaxan.
Reinvestering asfaltering Klintehamn
Reinvesteringsmedel upptas 2022 med 2,5 mnkr för asfaltering ”toppning” av den Norra piren i
Klintehamns hamn. Asfaltens tekniska livslängd är nådd och asfalten har på många ställen börjat att
krackelerar. De direkta driftskonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via
hamntaxan.
Fastighetsavdelningen
Investeringsutgifter för fastighetsavdelningen upptas med totalt 340,0 mnkr under planperioden.
Åtgärder för OVK
Det finns idag lagkrav på att regionens lokaler ska uppfylla tillfredställande luftomväxling och
inomhusklimat. Detta kontrolleras regelbundet genom kontroller/besiktningar i form av obligatorisk
ventilationskontroll (OVK). Genom att uppfylla dessa krav säkerställs en god arbetsmiljö och
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ändamålsenliga lokaler. I takt med att behovet av verksamhetsanpassning och förändring av lokaler ökar i
regionens fastighetsbestånd behöver även ventilationen anpassas till de nya förutsättningarna.
Förändringarna kräver generellt sätt att ny kanalisation och fläktar behöver installeras med tillhörande styr
och reglerutrustning.
I samband med de åtgärder som verksamhetsanpassningar och förändring av lokaler medför kan energioch miljöbesparingar göras i linje med målen för eko-kommun Gotland.
För perioden 2020-2022 äskas årligen 15,0 mnkr. Total investeringsutgift under planperiod 2020-2024,
beräknas med 75,0 mnkr. Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens
verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran.
Investeringsutgifter fastighetsägaransvar och planerat underhåll
I rollen som fastighetsägare medföljer ett stort ansvar för att fastigheterna uppfyller myndighets- och
lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att kunna agera och för att säkerställa att regionens
fastighetsbestånd förvaltas efter de förutsättningar som krävs. Dessa medel skall användas till enkelt
åtgärdade hinder, tillgänglighetsanpassningar, upprustningar av skolgårdar, diverse konverteringar av
mediaförsörjningar, byte av hissar, säkerhetsanpassningar, ställverk, brand- och inbrottslarm och tekniska
system. I detta investeringsanslag ingår investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med
periodicitet längre än ett år och syftar till att återställa en byggdelsfunktion, dvs medel skall användas för
att utföra inre- och yttre underhåll.
För perioden 2020-2022 äskas årligen 50,0 mnkr för fastighetsägaransvar och planerat underhåll. Total
investeringsutgift under planperiod 2020-2024, beräknas med 250,0 mnkr. Ökade kapitalkostnader för
investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på
internhyran.
Ställverk till sjukhuset 2020
Sjukhusets ställverk är idag mer än 20 år och har passerat sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Det
finns ingen tillgång på reservdelar till ställverket. Sjukhuset bedriver en verksamhet som är elintensiv och
elberoende. Det är av största vikt att ha ett fungerande ställverk, eftersom det säkerställer reservkraft och
UPS (avbrottsfri elkraft) till sjukhuset.
Ett ställverk för elkraft fyller många funktioner för att en verksamhet ska kunna vara driftsäker. Den
huvudsakliga uppgiften för ett ställverk är att, på ett säkert sätt, dirigera den ingående kraften till olika
utgående ledningar. Ett ställverk har därför vid varje in- och utgående ledning en frånskiljare eller brytare. I
dessa finns ett reläskydd som fungerar som en typ av säkring. Eftersom olika verksamheter kräver olika
mycket elkraft, och på olika sätt, är det därför viktigt med ett specialanpassat ställverk.
För investeringen avseende utbyte av befintligt ställverk med tillhörande utrustning/teknik har
investeringsutgifterna uppskattats till 15,0 mnkr. Detta är av högsta prioritet att det genomförs. Ökade
kapitaltjänst kostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett
generellt pålägg på internhyran.
Gata-Park avdelningen
Proj nr 22600 – Fordon o Maskiner
Investeringsanslag tas upp 2020 med 8,0 mnkr för anskaffning av fordon och maskiner. Under
planperioden tas totala investeringsutgifter upp med 40,0 mnkr. Syftet med anslaget är att kunna göra
reinvestering i fordons- och maskinparken. Investeringar görs enligt maskinanskaffningsplan.
Proj nr 12001 - Beläggningsprogram
Investeringar för beläggningsprogram tas upp med 1.0 mnkr för 2020 och med totalt 49,0 mnkr under
planperioden. Syftet med anslaget är att standarden inte skall sänkas ytterligare på våra gator och
vägar och för att öka trafiksäkerheten. I dagsläget kommer förvaltningen inte ifatt med enbart
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felavhjälpande underhåll utan måste investera i syfte att inte bygga på redan befintlig underhållsskuld.
Rambölls rapport avseende gator från 2014 styrker denna bild av investeringsbehovet.
Proj nr 12007 - Enskilda vägar förbättringar
Investeringar för enskilda vägars förbättringar tas upp med 1,0 mnkr för 2020 och med totalt 7,5 mnkr
under planperioden. Investeringarna syftar till att öka och bibehålla standarden på enskilda vägar.
Dessa ägs av privata fastighetsägare samt av regionen och har fast boende invånare. Att utföra
förbättringar på enskilda vägar är ett frivilligt åtagande för regionen.

Driftkonsekvenser av investeringar
Enligt investeringsbudgeten för 2019 uppgår de totala investeringsutgifterna till 623,2 mnkr vilket
kommer att innebära ökade kapitalkostnaderna år 2020 med 22670 tkr. I nedanstående tabell redovisas
kapitalkostnader för respektive verksamhet.
Driftkonsekvenser i kapitalkostnader

Verksamhetsstöd
Mark och stadsmiljö
Kollektivtrafik
VA-verksamheten, affärsdrivande
Avfallsverksamheten, affärsdrivande
Fastighetsförvaltningen, toaletter kryssning
Hamnverksamheten affärsdrivande
Hamnverksamheten skattefinansierad
Total

År 2020,
tkr

År 2021,
tkr

År 2022,
tkr

År 2023,
tkr

År 2024,
tkr

72
2 754
309
14 270
1 537
213
1 335
595
21 085

137
3 555
1 357
19 555
2 575
202
1 710
791
29 882

202
4 824
1 114
24 976
3 607
191
2 401
1 011
38 326

266
6 116
872
30 380
4 024
180
2 770
1 347
45 955

331
6 765
630
35 303
3 866
169
3 311
1 864
52 239

Kapitalkostnader inom den affärsdrivande verksamheten finansieras via avgiftstaxor.
Kapitalkostnader inom den skattefinansierade verksamheten ska finansieras inom ramen för anslagna
medel. Ramtillskott har begärts 2020 för offentliga toaletter, mark och stadsmiljö samt övrig
hamnverksamhet.
För fastighetsförvaltningen avser kapitalkostnaderna endast den skattefinansierade verksamheten. När
det gäller investeringar i lokaler så finansieras kapitalkostnaderna via internhyran vilket hanteras
separat.

Uppdrag

Enskilda vägar med statsbidrag
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att intensifiera arbetet tillsammans med
Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar med statsbidrag kan komma
till stånd för att öka standarden på vägnätet och minska underhållskostnaderna.
Investeringsanslag kommer användas främst till bärighetsförstärkning av grusvägar samt till
underhållsbeläggning på redan belagda vägar. Ingen kontakt är tagen med Trafikverket från gata- och
parkavdelningens sida.
Parkeringsfrågan Visby lasarett
Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på lösningar för
parkeringsfrågan vid Visby lasarett.
Teknikförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapat en arbetsgrupp för
att förbättra parkeringssituationen på och omkring lasarettsfastigheten. Arbetsgruppen har genomfört
ett antal förbättringsåtgärder under 2018 och 2019. Vissa åtgärder är utförda och en del är på gång att
utföras. Det som måste ske nu är att åtgärderna ska utvärderas för att se vilka effekter de har gett.
Utvärderingen kan tidigas ske under hösten 2019.
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Bilaga - investeringsprojekt
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2019 samt investeringsplan för
perioden 2020-2023. Budget år 2019 är inklusive kompletteringsbudget.
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Verksamhetsstöd
22001

Pott
Projektavdelningen

10407

Gråboskolan anpassning kök
Södervärnsskolan anpassning
kök
Terra Novaskolan anpassning
kök
Folkhögskolan ombyggnad
Lasarettet AMV C2 norr
Lasarettet ombyggnad akuten
Solrosen 1 konstgräsplan
Förstudie nytt badhus
Solrosen ny eklkraftsförsörjning
Meröppet bibliotek
Ankaret 1 och 5 renovering
Sävehuset under garantitiden
Abborren Låssystem
Abborren ny reservkraft
Säve F-huset
Törnekvior ny förskola
Korpen 03, Omb heldygnsv

10408
10411
10413
10416
10417
10418
10420
10421
10422
10423
10503
10575
10577
10586
10588
10594

Summa utgifter

600

600

400

400

400

400

500

500

500

500

4 576
688
3 989
7 039
625
30 087
145
17
23
173
8 098
856
178
23 680
11 392
3 968
-10 504
85 030

12000

Mark och stadsmiljö
Ospec gator o vägar

12011

Trafiksäkerhetsåtg enl LTP

1 189

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

12036

Enkelt avhjälpta hinder

1 487

500

500

500

500

500

12040

Säkra skolvägar

2 417

800

800

800

800

800

12047

Cykelplan Visby

3 057

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

12049

Innerstadsutveckling

1 000

1 000

1 000

1 000

12050
12051
12055
12060
12061
12064
12200
12209
12219
12253

Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur och park
Utveckling serviceorter
Trafik kryssningskaj
Info o vägledning kryssningskaj
Kvarnåkershamn vägbeläggning
Upprustning parker
Lekutrustning
Aktivitetspark A7
Bad & besökpl uppr &
förändring

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

500
700

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

356

684
4 261
4 614
4 181
27 585
614
2 842
474
1 942
3 498
1 064
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

12254
12255
12100

Utveckling stadsmiljö, kryssning
Besöksplatser, kryssningskaj
Reinvestering belysning
Dovhjorten Parkeringshus
Anslutning flygplatsen
Kapacitetsförbättringar
Solbergagatan
Reinvestering kvarnar

Budget
2019
-293
380
5 000

Budget
2020

800
2 000

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

2 000
7 200
4 000
2 500

3 000

500

500

500

3 000
35 200

7 000
23 000

7 000
20 000

12 500

250

2500

2500

2500

2500

250

2500

2500

2500

2500

5 500

5 000

5 000

5 000

5 000

Scen Almedalen

3 000

Ställplatser husbilar
Ram att fördela till budgetavst
S:a Mark och stadsmiljö ink

Budget
2021

500

65 352

13 000

pott

Kollektivtrafik
22709

Utveckling Visby

22710

Hållplatsstolpar landsbygden

1 569

22711

Utveckling Serviceorter inkl hpl

1 043

22712

Busstrafik X-kaj

501

51

Nya projekt
Nytt biljettsystem
Summa Kollektivtrafik

5 000
3 164

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
Reinvesteringar
12400

Ledningsutbyggn ospec/serviser

2 635

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

17000

Sanering VA-lednings nät

11 000

11 000

11 000

11 000

Vatten regionala nätet

4 449
4 056

11 000

12452
13000

Reinvesteringar VA-anläggning

73 376

73 030

58 575

57 135

56 635

58 435

15000

Ombyggnad vattenverk

10 115

2 000

2 000

16000

Ombyggnad avloppsreningsverk

8 267

2 000

2 000

Nyinvesteringar
12420

Roma Kyrkby VA

12427

Västergarn-Klintehamn ledn

12431

Västerhejde Botmunds1:90

12435

VA-ledning Södra linan

89 089

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

12454

Gotlands vattenförsörjning

6 534
3 268

12457

VA-ledn Katthammarsvik reinv

-2686

12459

Vattenförsörjning Lojsta

2 927

12460

Vattenförsörjning Fårö

2 878

12461

Testbädd Storsudret

-1 665
964
3 166

15 094
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2019

12516

Lickershamns vattenverk

6 275

12521

Herrvik VV Östergarns FIS

12524

Bräckvattenv Kvarnåkershamn

969
52 239

12623

Fårösunds avloppsreningsverk

8 929

12655

Klintehamn avloppsreningsverk

2 710

12656

Roma dagvatten

12652

Rökarns pumpstation

1 816

12657

Katthammarsviks avloppsrening

7 923

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

500

Avloppsreningsverk Fårö
Ledningsb spill-/dricksvatten
Valleviken

5 000

5 000

5 000

5 000

1 250

1 250

1 250

Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggn norra linan

1 875

1 875

1 875

1 875

2 000

500

500

500

18 800

18 800

18 800

18 800

5 000

5 000

5 000

5 000

Dricksvattenled Hemse-Ljugarn

2 500

2 500

2 500

2 500

Nytt Avloppsreningsverk Hemse

7 500

7 500

7 500

7 500

Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Visby reningsverk, ny placering
Dricksvattenl Klintehamn-Tofta

Ledningsbyggn Burs-Stånga

2 500

2 500

2 500

Dagvatten (utredningar)

540

540

540

Innovation

100

100

100

250

300

300

950

1 000

1 000

9 520
5 000

2 500

5 000

2 500

5 000

303 328

105 000

125 000

125 000

125 000

125 000

6 300

2 000

2 000

2 000

1 300

1 300

1 300

1 300

6 100

4 000

4 500

1 250

500

500

500

500

14 200

7 800

8 300

5 050

VA-utbyggnad
Vattenskydd
22601

Drift- underhåll- o förnyelse
Fordons och maskinanskaffning
Summa VA
Avfallshantering

12702

Slite deponi

10 737

20 000

12703

Återvinningscentraler

10 988

3 000

12717

Hygieniseringsanläggning Fårö

891

900

12729

Farligt avfall skarphäll

1 000

12730

Slamtömningsplatser ARV

2 000

500

Nya projekt
NY

Avfallsplan

NY

Insamling

NY

Fordonsanskaffning enl plan

NY

Utbyte av containers
Summa Avfall

Hamnverksamhet affärsdrivande

500

25 616

24 900
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Projnr

Investeringsprojekt, tkr

10620

Kryssningskaj, Visby

12803

Förbättringsåtg Visby hamn

2 415

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

12812

Visby rep spont kaj anläggn

3 000

3 000
10 000

3 000
15 000

3 000

12836

Visby hamn, omb. Fenderverk
Fl 7
Landanslutning el FL 5,6,7

8 014
46

3 000

12835

12837

Omb terminal - nytt hamnavtal
2017-2027
Byte av 2 st rulltrappor; Hamnt.

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2023

Plan
2024

20 478
2 500
1 958
3 000

Renovering spont Holmen

4 000

4 000

250

4 000

-18 539

7 750

14 000

17 000

26 000

11 000

Hamn avdelning skattefinansierad verks
Förbättringsåtgärder Övr hamnar
894

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

250

4 000

1 500

2 000

2 000

2 000

2 000

4 000
2 000

4 000
2 500

Summa Hamnar, affärsdriv

Renovering Spont Holmen
12870

Servicebyggnad Rone

1 451

12872

Logistikytor hamnområdet
Klinte
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
Rensmuddring övriga hamnar
Utveckling Visby Gästhamn
Reinvest asfaltering Klinte
Summa Hamnar, anslagsfin
Summa hamnar

1 500

12871
12873

Plan
2022

-51 450

Rensmuddring Visby hamn

12850

Plan
2021

6 943
2 000

12 788

3 750

8 000

2 500
6 500

10 000

10 500

-5 751

11 500

22 000

23 500

36 000

21 500

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Fastighetsförvaltningsavdelningen
10567

Lasarettet driftoptimering

885

10568
11100

Västerhejde skola el o oljek
OVK

11015

Lasarettet lokalåtg OVK

11016

Korpen 5 omb Visby norr

11017

Västerhejde kök och matsal

11018

Hackspetten 14 renovering

11231

Västerhejde skola ventilation

1 300

11232

Kabyssen ventilation

1 596

11300

EPC

11364

Reinvesteringar biobränseanlägg

1 097

11406

Offentliga toaletter X-kaj

3 273

11543

Oljekonvertering fastighet

1 919

11544

El konvertering fastighet

11545

Tillgänglighet

11553

Hissar ombyggnad

11579

Visby anslutning fiber

2 296
21 361
648
111
1 353
-6

314
101
68

28
Projnr

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2019

11580

Hamnkontoret ombyggnad

11584

Solrosen 10 uh verksanp

11585

Stucks 1:292 anp hemtjänst

11586

Ventilen 1 verksamhetsanpassn

90

11588

Hackspetten 14 01B renovering

128

11800

Investeringar fastighetsansvar

22103

IT fastighetsavdelningen

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

50 000

50 000

50 000

50 000

2 314
13
-268

42 094

50 000

53

Nya projekt
Ställverk Visby lasarett
Summa Fastighetsförvaltningsavdelningen

15 000

80 740

80 000

65 000

65 000

65 000

65 000

Gata-Park inkl avfall
22600

Fordon o maskiner reinvest Pott

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

12001

Beläggningsprogram

2 658

1 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12007

Enskilda vägar förbättringar

1 500
12 158

1 000
10 000

1 500
21 500

1 500
21 500

1 500
21 500

1 500
21 500

Summa gata parkavdelningen
TOTALSUMMA FÖR
TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Varav skattefinansierad verks

570 237

250 500

288 300

271 200

281 200

254 950

259 832

112 850

135 100

121 400

121 900

114 900

Varav affärsdrivande verksam

310 405

137 650

153 200

149 800

159 300

140 050

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/7
13 mars 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Beslutsattestanter 2019
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner beslutsattestanter för 2019.

•

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare
med beslutsattest samt ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla
befattningsbenämning, ansvarskod enligt ekonomisystemet, namn på personen samt
personens namnteckning. Vid aktualisering av förteckningen skall framgå från när
förändringar ska gälla.
Beslutsattest innebär kontroll av beslut, kontering och finansiering. Det utförs i
normalfallet av budgetansvarig.
Att beslutsattestera innebär en bekräftelse av:




Att prestationer och transaktioner och deras underlag stämmer med beslut
eller planer
Att behöriga personer har agerat
Att priser och villkor är riktiga

I attesten ingår att kontrollera att transaktionen ryms inom beslutad budget.
Beslutsattestanten ska i normalfallet godkänna inköp innan beställning och får
därigenom en övergripande kontroll över kostnader som belastar verksamheten.
Beslutsattestanten ansvarar för att verifikationen är fullständig vilket bl.a. kan
innefatta förklarande upplysningar om vad som föranlett den ekonomiska händelsen
samt att övriga attestmoment är utförda.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att attestförteckningen är aktuell och komplett.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-13
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/7

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/603
22 februari 2019

Pernilla Johansson
stadsträdgårdsmästare

Tekniska nämnden

Omdisponering investeringsmedel inom projekt
Infrastruktur kryssningskaj
Förslag till beslut







Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om omdisponering av
medel med 3 000 000 kronor från projektnummer 12060 ”trafik
kryssningskaj” till projektnummer 11406 ”toalett kryssningskaj”.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om omdisponering av
medel med 700 000 kronor från projektnummer 12060 ”trafik kryssningskaj”
till projektnummer 12254 ”utveckling stadsmiljö kryssningskaj”.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om omdisponering av
medel med 300 000 kronor från projektnummer 12061 ”info vägledning
kryssningskaj” till projektnummer 12255 ”besöksplatser kryssningskaj”.

Sammanfattning

Projektet med infrastruktur kopplat till kryssningskajen är uppdelat på sex delprojekt:
- Utveckling stadsmiljö, projektnummer 12254
- Utveckling besöksplatser, projektnummer 12255
- Vägvisning och information, projektnummer 12061
- Trafik kryssningskaj, projektnummer 12060
- Busstrafik, projektnummer 22712
- Offentliga toaletter, projektnummer 11406
Efter utvärdering bedöms att föreslagna lösningar i delprojekt ”Trafik” 12060 inte är
i behov av att genomföras och att investeringsutgifter i delprojekt ”Vägvisning och
information” 12061 inte ha blivit så stora som beräknat. Resterande anslag i
delprojekten föreslås omfördelas till andra delprojekt inom projekt ”Infrastruktur
kryssningskaj” där behov finns.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/603

Bedömning

Efter utvärderingar bedöms det som den klokaste och mest långsiktiga lösningen för
den planerade toaletten på Galgberget att kopplas på kommunalt VA. Detta innebär
ett behov av ett utökat anslag på 300 000 för projekt ”Utveckling besöksplatser”
12255 omdisponerat från projekt ”Vägvisning och information” 12061.
I projektet ”Utveckling stadsmiljö” 12254 finns behoven att tillgänglighetsgöra
trappan från Färjeterminalen upp till Palissaderna, en vidare satsning på smarta
papperskorgar och utbyten av bänkar i gravarna som idag inte är tillgängliga. Detta
medför ett behov av ett utökat anslag på 700 000 kr för projekt ”Utveckling
stadsmiljö” 12254 omdisponerat från projekt ”Trafik kryssningskaj” 12060.
Utvärderingar av hur offentliga toaletter ska genomföras i Visby innerstad har
resulterat i anläggning av en offentlig toalett vid Almedalen som planeras vara färdig
inför sommaren 2019. Utvärderingen av smartare lösningar för offentliga toaletter
gör nu att behovet av att satsa på ytterligare 2 platser med offentliga toaletter kräver
ett utökat anslag på 3 000 000 kr för projekt ”Offentliga toaletter” 11406
omdisponerat från projekt ”Trafik kryssningskaj ” 12060.
Omdisponering av medel inom projektet Infrastruktur kryssningskaj

Från delprojekt:
Trafik kryssningskaj
Trafik kryssningskaj
Vägvisning och information
Totalt

Till delprojekt:
Offentliga toaletter
Utveckling stadsmiljö
Utveckling besöksplatser

Belopp
3 000 000
700 000
300 000
4 000 000

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2012/2473
21 februari 2019

AnnaMaria Jörnhammar Englund

Tekniska nämnden

Slutredovisning Sävehuset
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och överlämna den
till Regionfullmäktige för slutligt godkännande.

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket delgav 2012 Region Gotland i skrivelse ett vitesföreläggande, p.g.a.
undermålig ventilation i Sävehuset (tidigare benämnt F-huset). Detta föranledde
Region Gotland att ta ett beslut (RS §238 2012-11-01) om evakuering av byggnaden
samt en total ombyggnad av huset.
Projektet syftade till, att förutom erhålla en god arbetsmiljö, också samlokalisera alla
högskoleförberedande gymnasieprogram till ett geografiskt område, Säveområdet, för
att därigenom skapa bättre samordningsvinster och bättre utbildningskvalitet.
Uppdraget formulerades som en nybyggnad av Sävehuset på befintlig stomme med
målsättning att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå guld.
Enligt beslut i RS (20121101§253) skulle byggnaden även inrymma lokaler för
Kulturskolan.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 274 435 000 kr. Kostnader i
projektet har uppgått till 263 043 000 kr vilket innebär ett budgetöverskott på
11 392 000 kr
Barn- och genusperspektiv

Det nya Sävehuset har förutom ändamålsenliga undervisningslokaler för
gymnasieskolan, även bidragit till mer lättillgängliga lokaler för barn och ungdomar
som deltar i Kulturskolans verksamheter.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2012/2473

Landsbygdsperspektiv

Merparten av Gotlands ungdomar väljer att gå en gymnasieutbildning i Visby. Här
samlas ungdomar från hela ön. Sävehuset, som är en del av Wisbygymnasiet, kan nu
med sin nya planlösning erbjuda en attraktiv studiemiljö och generösa öppna ytor,
inkl. en stor cafeteria, där eleverna kan mötas, umgås och studera tillsammans. Detta
ökar möjligheten till bred gemenskap.
Beslutsunderlag

Bilaga 1: Slutrapport Sävehuset daterad 2019-xx-xx

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport Sävehuset
Projekt

Sävehuset
Projektägare

Patric Ramberg
Beställare

Gymnasie- och utbildningsnämnden (GVN) via FFA
Projektstyrgrupp

Patric Ramberg
Torbjörn Ihse
Stefan Hellström
Mats Renborn
Anders Jolby
Lena Nordström

TKF
TKF
TKF
TKF
UAF
UAF

I tidigt skede deltog även följande personer:
Per-Eric Edlund
LK
Alf Nilsson
GVF
Björn Ahlsén
KFF
Föredragande:
AnnaMaria Jörnhammar Englund
Tord Rasmusson

TKF/Proj.avd
TKF/Proj.avd

Referensgrupper

Fackliga organisationer:
Tillgänglighetsrådgivare:

Skyddsorganisation/fackliga ombud
Elevskyddsombud
Handikapprådet

Projektorganisation

Projektledning TKF/Proj.avd.
AnnaMaria Jörnhammar Englund
Tord Rasmusson
Malin Pettersson
Kjell Forslund
Peter Eklöf

Projektledare
Bitr. projektledare samt Kontrollansvarig
Sakkunnig VVS (del av tid)
Sakkunnig VVS – extern konsult (del av tid)
Sakkunnig EL

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Projektgrupp
AnnaMaria Jörnhammar Englund
Tord Rasmusson
Stefan Hellström
Cecilia Kollai
Rolf Andersson
Matti Vuorinen
Håkan Renard

TKF/Proj.avd
TKF/Proj.avd
TKF/Fastighetsavd.
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan
Kulturskolan
Kulturskolan

Organisation externa parter

Projektörer
Arkitekt och Mark
Konstruktion
VVS-konsult
El-konsult

Norconsult AB
Amhold AB
Amhold AB
Projektengagemang Elmiljö AB

Övriga konsulter
Brand
Miljöbyggnadssamordnare
Diplomerad fuktsakkunnig
Akustiker projekteringsskede
Akustiker produktionsskedet

Brandingenjören Per Svensson AB
Tengboms AB
AK-konsult Indoor Air AB
Ramböll Sverige AB
LN Akustikmiljö AB

Generalentreprenör
NCC/Nybergs entreprenad AB
Bakgrund och syfte

Sävehuset, (F-huset eller hus 06 som det benämnts genom åren) togs i bruk 1971. Sedan 1989
har ett antal förstudier och rapporter tagits fram och beslut i olika riktningar tagits p.g.a. brister
bl.a. gällande ventilation, brandskydd, ljudmiljö mm.
En förstudie genomfördes 2010-2011 som resulterade i tre olika scenarion , vilka
kostnadsberäknades;
1. Renovering av byggnaden med bibehållen planlösning, nya ytskikt och installationer mm.
2. Total ombyggnad, nybyggnad på befintlig stomme
3. Rivning samt uppbyggnad av en helt ny huskropp
Arbetsmiljöverket delgav 2012 Region Gotland i skrivelse ett vitesföreläggande, om inte
ventilationen åtgärdades. Det föranledde Region Gotland att ta ett beslut (RS §238 2012-11-01)
om evakuering av byggnaden samt att skapa ”en ny samlad gymnasieskola” med inriktning
enligt alternativ 2, total ombyggnad av Sävehuset.
Projektet syftade till, att förutom erhålla en god arbetsmiljö, också samlokalisera alla
högskoleförberedande gymnasieprogram till ett geografiskt område, Säveområdet, senast år
2016, för att därigenom skapa bättre samordningsvinster och bättre utbildningskvalitet.
Projektmål

Nybyggnad av Sävehuset på befintlig stomme med målsättning att miljöcertifiera byggnaden
enligt Miljöbyggnad nivå guld.
Enligt beslut i RS (20121101§253) skall byggnaden även inrymma lokaler för Kulturskolan.
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Tillvägagångssätt

Under våren 2013 arbetades en första programhandling fram som sedan låg till grund för en
konsultupphandling gällande projektering av det nya Sävehuset.
Hösten 2013 kunde projekteringsarbetet börja. Representanter från gymnasieskolan och
kulturskolan var involverade i arbetet med att fastställa ett rumsfunktionsprogram.
I december 2014 var projekteringen klar och ett förfrågningsunderlag lämnades ut för
entreprenadupphandling av en utförandentreprenad. Två anbud inkom och under februari
månad 2015 kunde kontrakt skrivas med NCC/Nybergs entreprenad AB.
Entreprenaden startade i mars 2015 då man inledde ett omfattande rivningsarbete där yttertak,
ytter- och innerväggar inkl. fönster och dörrar, installationer mm revs. Endast betongstommen
samt vissa stålkonstruktioner bibehölls i den tidigare huvudbyggnaden.
För att kunna åstadkomma en ändamålsenlig planlösning med möjlighet att även få in mer ljus
behövde omfattande förstärkningsarbeten utföras i grundkonstruktionen.
Entreprenaden färdigställdes i tre etapper:
Etapp 1, Aulabyggnaden (inflyttningsklar maj 2016)
Aulan försågs med nya installationer, ny inredning och ytskikt. Scen och loger byggdes om.
Tillgänglighetsanpassning med bl.a. installation av trapplift samt tillbyggnad med hiss utfördes.
Befintlig fasad tilläggsisolerades och putsades respektive bekläddes med träpanel.
Etapp 2, Huvudbyggnaden (inflyttningsklar februari 2017)
Den nya planlösningen innebar bl.a. en tillbyggnad med ny huvudentré vid befintlig länk
mellan huvudbyggnad och aula.
Ny yttertakskonstruktion byggdes, med taklanterniner och takfönster för att få in mer dagsljus
i byggnaden. Befintliga demonterade takbalkar av limträ besiktades och kunde sedan
återanvändas som en del i den nya takkonstruktionen.
Ny putsad fasad med generösa fönsterytor samt med inslag av delar klädda med träpanel
respektive fasadskivor.
Totalt 9st nya ventilationsaggregat betjänar Sävehuset och är samtliga placerade i ett antal
aggregatrum i källarvåningen.
I källarvåning under del av tillbyggnaden vid huvudentrén skapades utrymme för
sprinkleranläggning. Hela byggnaden är försedd med högtryckssprinkler/dimsprinkler.
Etapp 3, Utvändig mark (färdigställd juni 2017)
Nya parkeringsplatser för bilar, mopeder och cyklar tillskapas på ett antal platser inom
fastigheten.
Miljöbyggnad
Sävehuset är i dagsläget preliminärt certifierad i Miljöbyggnad nivå guld. Verifiering pågår och
slutlig certifiering kommer att fastställas under våren 2019.
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler
samt svensk byggpraxis och premierar:


låg energianvändning



god innemiljö vad gäller ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus

 bra material och kunskap om vilka byggvaror som är använda
Övrigt
Total yta efter om- och tillbyggnad är ca 13 000 m2. Därutöver en krypgrund om drygt
2000 m2.
På del av yttertak finns en solcellsanläggning installerad.
Sävehuset har ett flertal konstverk som har bekostats genom den beslutade del av
investeringsbudgeten som skall anslås för offentlig konst.
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Evakueringslokaler
För att uppfylla de krav som ställdes av Arbetsmiljöverket samt för att lösa lokalbehovet under
entreprenadtiden upphandlades paviljonger som placerades på området, bl.a. på tennisbanan
vid gymnastikbyggnaden. Paviljongerna togs i bruk höstterminen 2014, ett drygt halvår innan
ombyggnaden av Sävehuset startade.
Ekonomisk redovisning

Budget- och kostnadsuppföljning
Budget

274 435 tkr

Kostnad

263 043 tkr

Avvikelser

+11 392 tkr

Ursprunglig budget 267 000 tkr.
Utökning av budget redovisas i tabell 1.

Redovisning av budgetöverskott enligt tabell 2.

Tabell 1: Utökat uppdrag samt tillägg till ursprunglig investeringsbudget, tkr
Ursprunglig investeringsbudget
Kompletteringsbudget, överskott från tidigare
förstudieskede tillfördes projektet.
Markåtgärder – utökning av parkeringsplatser
samt hämta/lämnaslinga vid Kulturskolans entré
Aula GVF + Kulturskolan – utökade åtgärder,
förlängning av scen, ombyggnad loger mm
Solceller
Övrig aula, med bl.a. förhöjd scen, lastintag mm,
utökade akustiska åtgärder, rår mm
Utökad sprinkler – högre krav för att kunna
använda aulan för offentligt bruk.
(Gäller omklassning av lokal från skolaula till
teaterscen som bl.a. tillåter större omfattning av
brännbar utrustning mm på scen)
Hiss aula, förbättrad tillgänglighet (i stället för
kalkylerad trapplift)
Förstärkt mobilsignal
Total budget efter tillägg enligt ovan

267 000
435
3 500

Kompletteringsbudget
från 2012
Not 1

800

Not 1

1 000
1 700

Not 1
Not 2

300

0

Not 3

1 000

0

Not 3

0
274 435

Not 4

Not 1: Beslut i RS 2014-05-26 §144
Not 2: Beslut i RS 2014-05-26 §144 att detta skulle tas upp i budgetavstämningen hösten
2014. Medel för detta togs med i Investeringsbudget 2015-2016.
Not 3: Tilläggsuppdrag samt beviljad utökningen av budgeten beslutades i TN §133, men
blev ej fastställt i RS och fanns därmed ej med i Investeringsbudget för 2015-2016.
Beslutade byggåtgärder är dock utförda.
Under entreprenadens löpande kostnadsuppföljning gjordes prognoser där
projektledningen bedömde att åtgärderna skulle komma att rymmas inom ordinarie
budget, varför inget ytterligare tilläggsanslag söktes.
Not 4: Utökat uppdrag enligt beslut i styrgrupp 2016-09-13:
”Beslutades att projektet tar med förstärkare av mobilnätet och hanterar kostnaden i senare skede.”
Projektledningen bedömde att kostnaden skulle rymmas inom ordinarie budget.
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Tabell 2: Redovisning av avvikelser/budgetöverskott, tkr
Aktivitet
Projektering
Ändrings- och tilläggsarbeten
(ÄTA) under entreprenadtiden
Besiktning och teknisk
sakkunniga m.fl.
Övrigt såsom bl.a:
Projektserver, certifieringsavgifter
Miljöbyggnad, juristhjälp,
förstärkt mobilsignal,
anslutningsavgifter, annonser,
kalkyl, bygglov mm
Projektledning
Evakueringslokaler
Summa över-/underskott tkr

Kalkyl
11 300
34 550

Utfall
10 200
29 400

Över-/underskott
+ 1 100
+ 5 150

1 950

1 150

+ 800

4 750

2 500

+ 2 250

9 500
16 000

10 400
13 000

- 900
+ 3 000
+ 11 400

Kommentar
Projektet har ett överskott på ca 11,4 miljoner kr vilket motsvarar ca 4% av
investeringsbudgeten. Vi bedömer detta som en rimlig avvikelse för ett projekt av denna
storlek.
ÄTA-arbeten i projektet slutade på ca 15,3% av entreprenadsumman. Vid ombyggnad av
denna omfattning brukar nivån ligga på ca 15 – 18 %.
Projektledningen har kostat ca 900 000 kr mer än ursprunglig kalkyl. Omfattande arbete
med ÄTA-arbeten, både att hitta nya tekniska lösningar på plats, granska redovisade
kostnader för ÄTA-arbete, administration och möten för att avgöra gränsdragning om vad
som ingår eller inte i entreprenaden, ibland med juristers hjälp, har tagit mer tid än
förväntat. Vi anser dock att den tid som projektledningen har lagt ner har bidragit till att
höja kvaliteten och att hålla nere andra stora kostnader i projektet.
Tid har även lagts ner under de två år som har gått sedan slutbesiktningen där vi har fått
hantera vissa injusteringsproblem av installationer, verifiering Miljöbyggnad mm.
Omdisponering av medel till ”svansprojekt”, Sävehuset under garanti
Projektet är inne i en verifieringsfas gällande Miljöbyggnadscertifieringen vilken beräknas
bli klar under våren 2019. För att kunna avsluta huvudprojektet men samtidigt kunna
hantera kostnader som uppstår kring verifiering, garantibesiktningar samt några beslutade
justeringar av installationer mm så har ett ”svansprojekt” bildats och en
omdisponering/budgetöverföring på 1,0 miljon kr har gjort till detta.
Avstämning av ”Sävehuset under garanti” kommer att kunna göras till sommaren 2019.
Prognosen nu är att det kommer att bli ett överskott även i detta projekt.
Resultat och analys
 Måluppfyllelse

Det nybyggda Sävehuset erbjuder trevliga, till största delen ljusa, luftiga
och ändamålsenliga lokaler med ett helt nytt formspråk och uttryck, trots
att den gamla betongstommen är bevarad.
Byggnaden är på god väg att bli slutligt certifierad i Miljöbyggnad nivå
guld.
Under år 2018 tilldelades Sävehuset Byggnadsnämndens arkitekturpris.

5 (9)

 Tid

Etapp 1, aulabyggnaden slutbesiktigades och kunde tas i bruk i maj 2016.
Etapp 2, huvudbyggnaden blev totalt ca 6 veckor försenad. Slutbesiktning
genomfördes i mitten av januari 2017 som godkändes 2017-01-19.
Verksamheten kunde flytta in med start fr.o.m. februari 2017 och
undervisningen i Sävehuset tog sin början efter sportlovet.
Etapp 3, ny parkering mm, blev färdigställd i juni 2017 i enlighet med
ursprunglig tidplan.

 Analys av
avvikelser

Försening av entreprenaden:
Den försening om sex veckor som uppkom i entreprenaden gällande
huvudbyggnaden var föranledd av olika orsaker.
Som exempel kan nämnas:
 I samband med rivningsarbeten framkom att delar av de befintliga
övergolven av betong (ej bärande) var krackelerade och behövde
bytas ut, vilket inte var tänkt från början. Det innebar omprojektering
och försening av vissa moment i produktionen.
 Beslutet att kulturskolan skulle flytta in i del av byggnaden ställde
stora krav på ljudisoleringen. Ändringar och kompletterande
projektering behövde göras under entreprenadtiden då man efter
rivning behövde hitta andra lösningar än de som var ursprungligt
projekterade.
 Bygghandlingen bestod av en mycket stor mängd ritningar och
beskrivningar vilket tidvis gjorde det svårt för entreprenören att hitta
rätt detaljer, vilket också gav störningar i produktionen. Även
felaktigheter i handlingarna gav störningar och kostnader i form av
ÄTA-arbeten.
Avvikelser efter inflyttning:
Byggnaden har nu varit i bruk under två år och under dessa år har det
förekommit en del inkörningsproblem med styrning av värme och
ventilation. Vi har haft regelbundna möten med entreprenören för att få
bukt med detta, men det har tyvärr tagit tid.
I och med två-årsbesiktningen som gjordes den 7-8 januari 2019 så har nu
regionens egen fastighetsdrift tagit över styrfunktionerna på allvar och
man har nu gått igenom systemen och gjort en del justeringar av värden
gällande både temperatur och ventilation.
Besiktningsmännen kunde vid garantibesiktningen åter bekräfta att vi har
en mycket bra anläggning i grunden, även om det förekommit
inkörningsproblem såsom, felaktigt inställda värden, aggregat som stängt
ner mm.
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Rekommendationer framåt från projektledaren

1. Som projektledare har detta varit både ett väldigt inspirerande och ett väldigt krävande
projekt. Från projektavdelningen har vi varit en grupp på fyra personer som tillsammans
har följt projektet från start. Vi har haft förmånen att förutom sakkunniga inom El och
VVS även ha en erfaren biträdande projektledare och kontrollansvarig med i projektet.
Det är en förutsättning i ett så pass stort projekt, att man har duktiga kollegor att samarbeta
med om man skall ha möjlighet att kunna driva arbetet med kvalitet. En rekommendation
framåt är först och främst att se till att projekt bemannas med rätt kompetens och i
tillräcklig omfattning.
2. I ett ombyggnadsprojekt kan man inte nog under projekteringens gång påtala vikten av att
göra en bra inventering av byggnaden. Det kan tyckas ta tid och kosta en del timmar, men
jag vill påstå att allt inventeringsarbete lönar sig tiofalt i senare skede.
3. Granskning av handlingar innan upphandling är ett svårt och ofta eftersatt arbete. Det
krävs god kompetens och gott om tid. Köp in tjänst externt om inte tillräckliga resurser
finns!
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Drift- och underhållsinstruktioner, relationsritningar mm överlämnades till
fastighetsförvaltningen 2018-04-17.

Punkter som
återstår att göra

Entreprenören skall åtgärda anmärkningar som framkom vid
garantibesiktningen (2-årsbesiktning) senast 2018-04-30.
Verifieringsprocessen gällande slutlig certifiering Miljöbyggnad pågår och
kommer att bli klar under våren.
Granskning av SGBC (Sweden Green Building Council) pågår.

Efterkalkyler

-

Uppföljningar som
ska genomföras

-

Erfarenhetsåterföring

Erfarenhetsåterföringsmöten har hållits med verksamheten, arkitekter samt med generalentreprenören. Här redovisas ett urval av synpunkter som framkommit vid dessa tillfällen både
från projektledning och från den andra mötesparten:
Möte med verksamheten: (Representanter från gymnasieskolan och Kulturskolan)
 Utsedda representanter från gymnasieskolan och Kulturskolan skulle ha varit betjänta av en
djupare introduktion om vad som förväntades av dem i arbetet med Rumsfunktionsprogrammet. En sorts utbildning om hela projektprocessen. Man förstod inte riktigt från
början hur viktigt rumsfunktionsprogrammet var för den fortsatta processen.
 En workshop i början av projektet gav tillfälle för elever och lärare m.fl. att påverka i tidigt
skede ,vilket var uppskattat.
 Verksamheten hade behövt längre tid att arbeta med rumsfunktionsprogrammet. Ett
problem var att det inte fanns tillräckligt med tid avsatt från verksamhetens sida. Det var
också svårt att få in mötestider som var anpassade för verksamhetens organisation.
 Alla önskemål i rumsfunktionsprogrammet gick inte att uppfylla med byggnadens
förutsättningar, vilket man från projektets sida ibland upplevt som svårt att kommunicera
ut till lärare och annan personal.
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Möte med arkitekten:
 Beställarens projekteringsledning är en viktig funktion och man tycker att beställaren ibland
kunde ha varit tuffare och drivit på konsultgruppen på ett tydligare sätt.
 Vid några tillfällen under produktionen kallades projektörer till möte med entreprenören
för klarläggande av olika frågor.
Ett önskemål från arkitekterna var att ett startmöte med entreprenören och konsulter för
genomgång av handlingar borde ha hållits. Eventuellt med uppföljning en bit in i
produktionsskedet.
Möte med generalentreprenören:
 Hantering av ÄTA och framtagning av kostnader har varit väldigt tidskrävande för båda
parter. Det tog lång tid innan redovisning och fakturering av ÄTA startade i projektet.
Efter att regelbundna ekonomimöten började hållas började processen fungera bättre.
 En platschef med bra ledaregenskaper och förmåga att planera arbetet är oerhört
betydelsefullt för att nå bästa resultat.
Platsorganisationen skulle ha behövt ytterligare någon eller några personer för att hinna
med tidsplanering och samordning på bättre sett i detta omfattande projekt.
En från början svag projektplanering hos entreprenören, bl.a. när det gällde rivnings- och
förstärkningsarbeten, fick följdverkningar under resten av byggprocessen.
 Beställarorganisationen måste vara tillräckligt bemannad. I produktionen av stora projekt
behöver beställarens närvaro på byggarbetsplatsen vara stor. I Säveprojektet var vi på plats
så mycket som möjligt och hade även återkommande möten varje vecka där entreprenören
kunde lyfta frågor. Det hade varit bra om vi som beställare hade haft en person på plats på
heltid.
Övriga erfarenheter från projektledningen:
 I projekteringsskedet är det viktigt att projekteringsledningen fungerar så att rätt handling
kommer fram i rätt tid och att samordningen mellan olika konsultdiscipliner fungerar.
Granskningsarbete av handlingar behöver utvecklas och förbättras. En fungerande
granskning ska syfta till att projekterade fel upptäcks i tid, men också till att upptäcka om
det saknas redovisning av något.
 Vid upphandling av konsulter publicerades annonsen i hela EU pga. värdet låg över
tröskelvärdet. Uppdraget gällande projektering byggkonstruktion och VVS gick till ett
estniskt ingenjörsföretag, vilka uppfyllde ställda krav på kompetens och språkkunskaper
hos ledande personer. Under projekteringens gång uppkom dock en del problem då
samtliga inblandade inte pratade svenska och det fanns svenska normer som man inte var
van att ta hänsyn till. Det gav merarbete för beställare och konsulter, utökad tid för
samordning samt onödiga felaktigheter i handlingarna, vilket resulterade i merkostnader.
 I detta komplexa projekt var det svårt för entreprenören att hitta alla uppgifter som fanns
redovisade på handling. Vissa handlingar hänvisade till andra handlingar i flera led vilket
gjorde det svårt och tidskrävande för entreprenören. Detta skapade irritation och
merkostnader.
 Ett antal frågor angående ÄTA-arbeten och tidsförlängning har varit komplexa och svåra
att lösa då beställaren och entreprenören haft olika uppfattningar. Vi har då tagit juristhjälp
för att försöka hitta lösningar. Vissa frågor har lyfts till ombudnivå. Bra att försöka lösa ev.
tvister efter hand.
 Man behöver under projektens gång avsätta tillräckligt med tid för att hela tiden stämma av
ekonomin. Viktigt att granska redovisade kostnader för ÄTA-arbete samt fakturor för att
kontrollera att avtalade priser används och att rätt underlag redovisas vid löpande räkning.
 Frågan angående vilken entreprenadform som är mest lämpad i ett ombyggnadsprojekt kan
diskuteras. Totalt sett bör en väl projekterad handling för en utförandeentreprenad vara
mest kostnadseffektivt i förhållande till kvalitet, men man måste göra en ordentlig
avvägning innan beslut tas i varje enskilt projekt.
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 Var det rätt beslut att behålla betongstommen? Det är en fråga som vi ställt oss flera gånger
under projektets gång. Att riva hela byggnaden och istället byggt en ny skolbyggnad hade
nog gett mer yt-effektiva lokaler. Värdet av att återanvända en befintlig stomme bör dock i
detta fall betraktas som så pass stort att man kan anse att det var rätt beslut att behålla den.
 Beslutet att låta Kulturskolan flytta in i Sävehuset har fördyrat och komplicerat projektet i
stor utsträckning. Det är väldigt komplext och kostnadsdrivande att bygga ljudisolerade
lokaler i en befintlig byggnad och det är svårt att nå ett perfekt resultat. Man bör överväga
liknande beslut noga i framtida projekt.
 Att arbeta med certifiering enligt Miljöbyggnad har inneburit en hel del merarbete och varit
en tuff utmaning. Det är svårt att nå nivå guld i ombyggnadsprojekt.
- Det är en komplicerad process och man behöver ha en miljöbyggnadssamordnare i
projektet från början. I Sävehusprojektet upphandlades en extern miljöbyggnadssamordnare som har varit med från projekteringsstart och haft ett nära samarbete med
övriga projektörer, speciellt med arkitekten.
- Det krävs många komplicerade beräkningar, mätningar mm och omfattande redovisning
inför certifiering och verifiering. Det har ställt höga krav på både projektering och
produktion men förhoppningsvis har vi igen det genom att få en energisnål byggnad med
miljövänliga material och god inomhusmiljö.
- Kostnadsökning i projektet p.g.a certifiering Miljöbyggnad är svår att uppskatta men i
studier som har gjorts i andra projekt räknar med en ökning på ca 1-5%. Ökade
konsultkostnader i detta projekt uppskattas ligga i storleksordningen 800 000 kr och
certifieringskostnad hos SGBC ligger på knappt 100 000 kr.
- Rekommendationen för framtiden är att man inte skall miljöklassa alla projekt per
automatik, och då man väljer att göra det, i första hand bör satsa på nyproduktionen.
Däremot kan man sträva efter att på en rimlig nivå uppfylla somliga indikatorer och krav
som ställs i Miljöbyggnad, anpassat till respektive projekt, t.ex. krav på inbyggda material,
dagsljus, energianvändning och termiskt klimat, utan att för den skull genomföra en
certifiering.
 Sammanfattningsvis har projektet resulterat till att Region Gotland nu fått en ny, fin
skolbyggnad inom budget.
 Projektledningen tackar för förtroendet att ha fått arbeta i projektet vilket har gett oss alla
nyttiga erfarenheter att ta med in i nya projekt!

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Datum

AnnaMaria Jörnhammar Englund

2019-02-21

Slutrapport godkänd av:

Avdelningschef/Förvaltningschef

Datum

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

2019-02-27
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1591
27 februari 2019

Claudia Castillo

Tekniska nämnden

Tillståndsprövning för provpumpning av grundvatten på
fastigheten Lojsta Kvie 1:40
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Att arbete med tillståndsprövning för provpumpning av grundvatten inom
Lojstaområdet kan fortsätta inom förvaltningen enligt VA-plan.

Sammanfattning

I VA-plan 2018 (antagen i TN 2018-11-21) finns följande åtgärder för ökat
grundvattenuttag i Lojstaområdet på södra Gotland:
VA-plan 2018, Delområde 13: Södra Gotland, åtgärder
Omprövning av tillstånd för bortledning av grundvatten i Lojsta vattentäkt, inklusive
ev. ny vattentäkt (2018-2020).
VA-plan 2018, Vattenskyddsplan åtgärder
VSP 23
Lojsta vattentäkt: Utreda om utökad kapacitet finns i
grundvattenmagasinet. Projekt pågår (2018-2020).
VSP 24

Lojsta vattentäkt: Omprövning av tillstånd för bortledning av
grundvatten i enlighet med vattenverksamhetsutredningen där även ev
utökad vattentät inkluderas (2018-2020).

Provpumpningar påbörjades under 2018 efter det att Länsstyrelsen beslutat att bevilja
tillstånd (beslut 2017-10-09) enligt 7 kap 28 § miljöbalken (tillstånd intill särskilt
skyddade områden, här Natura 2000). Behov fanns dock av ytterligare
provpumpning. Länsstyrelsen bedömde (föreläggande 2018-09-06) att detta enbart
kunde ske efter det att tillstånd meddelats enligt miljöbalkens 7 kap 28a och 11 kap
(vattenverksamhet).
Inför tillståndsprövningen har samråd utförts med myndigheter, föreningar samt
berörda fastighetsägare. Vad som framkommit under samrådet har sammanställts i en
samrådsredogörelse.
I samrådet har bl a framkommit att det krävs omfattande utredningar som kan visa
att intilliggande Natura 2000-område inte påverkas av ett vattenuttag för att det ska
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kunna bli aktuellt med ett tillstånd. Berörda markägare i området är främst oroade av
kommande begränsningar som kan bli aktuella med ett framtida vattenskyddsområde
samt av risk för påverkan av egna enskilda vattentäkter.
Med stöd av dagens kunskapsläge har ett särskilt PM tagits fram, för att preliminärt
bedöma omfattningen av ett eventuellt framtida vattenskyddsområde. I detta framgår
att markanvändningen inom preliminärt vattenskyddsområde huvudsakligen består
av skogsbruk samt pågående eller f. d. täktverksamhet.
Nästa steg är att ta fram en ansökan om tillstånd för provpumpning som därefter
lämnas in till Mark- och Miljödomstolen för prövning.
Bedömning

Det är fortsatt angeläget att fortsätta utredning om möjligt nytt vattenuttag i
Lojstaområdet. Området ligger nära befintligt ledningsnät och ett grundvattenuttag
skulle kunna komplettera avsaltningsanläggningen i Kvarnåkershamn.
Det bedöms finnas förutsättningar för att kunna ta ut en betydande mängd
grundvatten i området utan att påverka intilliggande Natura 2000. Detta behöver
utredas vidare genom ytterligare provpumpning. Det är även relativt långt till
bostäder, enskilda vattentäkter samt åkermark. Risk för påverkan av befintliga
enskilda brunnar bör vara liten/försumbar. Ett eventuellt kommande
vattenskyddsområde bedöms med dagens kunskapsnivå inte omfatta åkermark.
Arbete med tillståndsprövning för provpumpning av grundvatten inom
Lojstaområdet bör fortsätta enligt plan.
Barn- och genusperspektiv

Behov av grundvatten för en dricksvattenproduktion av god kvalitét finns för alla
boende och besökare på Gotland.
Landsbygdsperspektiv

Projektet följer VA-plan 2018. Plats för provpumpning är lokaliserad på relativt långt
avstånd från enskilda vattentäkter och åkermark.
Ekonomisk konsekvensanalys

Framtida kostnad för uttag av grundvatten på platsen bedöms vara rimlig. Befintligt
ledningsnät finns i närheten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
2019-02-25
Samrådsredogörelse inklusive samrådsunderlag
2019-02-19
PM om preliminär bedömning av vattenskyddsområde 2019-02-22

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
LRF Gotland
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Lojsta – provpumpning

Håkan Wennerberg

2019-02-19

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

1301104-400

Anders Skarstedt

Samrådsredogörelse – provpumpning vid Lojsta, Gotland

Bakgrund
Region Gotland har för avsikt att utreda möjligheterna till uttag av grundvatten vid Lojsta.
Fördelar med vattenuttag i området vid Lojsta är att det ligger nära befintligt ledningsnät och att
det skulle kunna komplettera avsaltningsanläggningen vid Kvarnåkershamn. Området har
undersökts tidigare och det bedöms ha bra förutsättningar för ett vattenuttag. Men området
behöver undersökas ytterligare för att bedöma brunnens kapacitet och vilken påverkan det
skulle ha på omgivningen. Tanken är att ansöka om ett tidsbegränsat tillstånd för att under 3 år
utreda Rekhål, 2 med olika flöden och under olika tider på året.
Under 2018 har det skett provpumpningar efter ett beslut från Länsstyrelsen Gotland. När
Region Gotland önskade fortsätta under hösten 2018 samt 2019 beslutade Länsstyrelsen att
Region Gotland behövde ansöka om tillstånd för fortsatta provpumpningar.
Då provpumpningarna sker i närheten av ett Natura 2000-område har Region Gotland bedömt
att projektet innebär en betydande miljöpåverkan enligt bestämmelserna om samråd i 6 kap
miljöbalken. Därför har det inte skett något s k undersökningssamråd.
Resultatet från provpumpningarna blir ett underlag för Region Gotlands bedömning om de ska
gå vidare och ansöka om tillstånd för ett permanent vattenuttag.
Inbjudan till samråd
Ett samrådsunderlag (Bilaga 1) har tagits fram av Region Gotland. På Region Gotlands
hemsida har samrådsunderlaget funnits tillgänglig från 2018-11-19 samt information om hur
synpunkter kan lämnas (Bilaga 2). Inbjudan till samråd har även annonserats i Gotlands
Tidningar och Gotlands Allehanda (Bilaga 3).
För att avgränsa samrådskretsen och vilka som skulle kunna tänkas bli sakägare i en
kommande tillståndsprocess togs ett preliminärt influensområde1 fram. För att ha en
säkerhetsmarginal gjordes influensområdet för samrådet större än vad som förväntas och vad
som har visats vid hittills utförda undersökningar. Region Gotland bedömde influensområdet till
ca 1,5 km. En förteckning över fastigheterna inom influensområdet har tagits fram och inbjudan
till samråd (Bilaga 4) har skickats till berörda fastighetsägare.
1

Område där det teoretiskt kan uppstå en påverkan på grundvattennivåerna
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Inbjudan till samråd har även skickats till flera myndigheter (Bilaga 5).
Slutligen har inbjudan skickats till flera organisationer (Bilaga 5).
Inledningsvis sattes sista datum för att lämna synpunkter till 2019-01-08. I samband med
samrådsmötet med fastighetsägarna 2018-12-11 beslutade Region Gotland att förlänga
svarstiden till 2019-01-31, vilket även justerades på Region Gotlands hemsida.
Samrådsmöten
Den 11 december 2018 genomfördes ett samrådsmöte med Länsstyrelsen Gotland (bilaga 6).
Den 11 december 2018 ett samrådsmöte med fastighetsägare och allmänhet i Linde Skolhus
(bilaga 7).

Inkomna yttranden
Havs- och vattenmyndigheten (Bilaga 8), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(Bilaga 9) och Naturvårdsverket (Bilaga 10) har meddelat att de avstår från att yttra sig i
samrådet.
SGU (Bilaga 11) och Länsstyrelsen Gotland (Bilaga 12) har yttrat sig i samrådet.
Synpunkter har inkommit från 4 fastighetsägare (Bilaga 13-16).
Synpunkter har inkommit från Gotlands Botaniska förening (Bilaga 17), LRF Gotland samt LRFavdelning Fardhem-Linde-Lojsta (Bilaga 18a och 18b) och Svenska Naturskyddsföreningen
(Bilaga 19)
Sammanfattning av inkomna synpunkter vid samrådet

Samrådsmöte Länsstyrelsen Gotland
Länsstyrelsen menade att fokus bör ligga på att diskutera eventuell påverkan på Natura 2000området samt enskilda intressen. Länsstyrelsen menade att det borde utredas varifrån vattnet
till Kvie kommer för att belysa riskerna vid ett uttag. Vid mötet diskuterades eventuell påverkan
på Natura 2000 området, hur en uppföljning av påverkan skulle kunna gå till, samt andra
faktorer som påverkar vattenförekomsten.
Länsstyrelsen informerade om att Bevarandeplanen för Natura 2000-området har uppdaterats
och att beslutet är tänkt att tas den 20 december 2019. Det kan ha skett revideringar av
gränserna för de olika naturtyperna. Länsstyrelsen menade att Natura 2000-områdets gränser
sannolikt går efter fastighetsgränser och vad som har kunnat observerats på marken, snarare
än de hydrologiska förhållandena på platsen.
Alternativ och avgränsningen av lokaliseringsprövningen diskuterades. Länsstyrelsen påtalade
att det är värdefullt att det redovisas hur Region Gotland har tänkt kring olika alternativa
memo01.docx 2012-03-28
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lösningar. Länsstyrelsen tycker att det är viktigt för Region Gotland att i ansökan föra ett
resonemang kring vilken eventuell påverkan ett vattenuttag skulle kunna ha på
miljökvalitetsnormerna för grundvatten.
Länsstyrelsen påtalade behovet av kontroller/uppföljningar samt skyddsåtgärder som innebär
att man kan avbryta provpumpningarna om det uppstår en påverkan på området. Länsstyrelsen
informerade om att de fått information om att det hade förekommit problem med brunnar under
1990-talet då det skett provpumpningar. Det har även framförts synpunkter om att vattnet som
släpptes ut i samband med provpumpningarna skulle inneburit en positiv effekt på en
närliggande brunn varför mätresultaten skulle kunna visa sig vara felaktiga.

Samrådsmöte Linde Skolhus
Vid samrådsmötet framförs synpunkter om att samrådsunderlaget inte har innefattat den
påverkan som kan komma att uppstå på privata brunnar och möjligheten att bedriva lantbruk om
det blir ett vattenskyddsområde i framtiden. Deltagarna anser att det är för mycket fokus på
eventuell påverkan inom Natura-2000 området. Deltagarna ställer frågor om
grundvattenmagasinets utbredning. Utbredningen är inte klarlagd i dagsläget, det är därför
Region Gotland planerar att ansöka om tillstånd för provpumpningar, men en uppskattning är att
ett vattenuttag kan påverka grundvattennivåerna inom 1,5 km från borrhålet. Vissa
fastighetsägare menade att en påverkan kan ske på längre avstånd. Vid provpumpningarna
som genomfördes på 1990-talet fick vissa fastighetsägare problem med sina brunnar. Det finns
en oro att det ska bli liknande problem den här gången också.
I fortsättningen av projektet finns det önskemål från fastighetsägarna att löpande ta del av
resultaten från de undersökningar som genomförs. Region Gotland framförde under mötet att
detta kommer att övervägas i det fortsatta arbetet.
Synpunkter framfördes om att Region Gotland ska undersöka andra alternativa lösningar för
vattenuttag än ett vattenuttag vid Lojsta.

Länsstyrelsen Gotland
Länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande att provpumpningen kommer att ske mycket nära ett
Natura 2000-område där de huvudsakliga naturvärdena är knutna till förekommande källflöden
av kalkrikt grundvatten. Länsstyrelsen menar att en ostörd hydrologi är en förutsättning för
naturvärdenas bevarande och att det finns en påtaglig risk för en betydande påverkan på
Natura 2000-området.
Vidare menar Länsstyrelsen att Region Gotland under provpumpningar behöver visa att
vattenuttagen inte påverkar Natura 2000-området. Därför behöver det under
tillståndsprövningen utredas vilka provtagningar och undersökningar som är lämpliga för att
upptäcka en eventuell påverkan. Länsstyrelsen skriver att det bör finnas tydliga ”stopp eller
indikatorer” för när provpumpningarna ska upphöra om det finns en risk för påverkan på Natura
2000-området.
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Länsstyrelsen menar att undersökningsområdet behöver utökas för att kunna säga var vattnet i
Natura 2000-området kommer ifrån.
Länsstyrelsen menar att vattenmängder och tidsperioder för provpumpningarna är av
underordnad betydelse. Istället bör det vara möjligt att pröva sig fram samtidigt som det är
viktigt att kontrollprogrammet är tillräckligt för att kunna upptäcka en eventuell påverkan på
Natura 2000-området och avbryta eller minska vattenuttaget.
Länsstyrelsen är positiva till att vatten vid en ev. provpumpning används till den allmänna
dricksvattenförsörjningen.
Länsstyrelsen bedömer att kraven på kontroll och uppföljning kommer att bli omfattande om
Region Gotland i en framtid väljer att ansöka om ett permanent tillstånd samt att det finns en
risk att tillståndet inte kan komma att kunna användas om en skada på Natura 2000-området
uppstår. Därför är Länsstyrelsen frågande till om detta är rätt borrhål att gå vidare med samt att
det i den fortsatta processen behöver tydliggöras varför andra alternativ har vals bort.

SGU
SGU anser att mätningar av grundvattennivåer tillsammans med utflöden och kemiska
observationer i källor samt flödesmätningar längs bäcken som avvattnar Kvie källområde kan
bidra till en ökad förståelse för hydrogeologin i området. Förslag på mätpunkter och kontroll
bedöms vara rimliga enligt SGU.
SGU har i samband med de SkyTEM- undersökningar som utfördes 2013 pekat på området
kring Lojsta som ett område med god vattenföring, se rapport
http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm136-rapport.pdf . Området med bedömda goda
uttagsmöjligheter stäcker sig från den nu aktuella platsen och mot nordost.

Gotlands Botaniska förening
Gotlands botaniska förening uttrycker oro för att provpumpningens lokalisering i närheten av
Natura 2000-området Kvie, då de anser att det finns risk för att källområdet vid Kvie kan
påverkas genom minskad vattenföring. Dels av provpumpningen men framförallt av ett
eventuellt kontinuerligt uttag av vatten i området. Det skulle i så fall kunna innebära en negativ
påverkan på de rödlistade och/eller fridlysta arterna som finns i området. Därför vill Gotlands
botaniska förening att även de västra källflödena övervakas för att säkerställa att ingen negativ
påverkan sker på vattenflödet i området.
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LRF Gotland samt LRF avdelning Fardhem-Linde-Lojsta
Lantbrukarnas riksförbund uttrycker kritik mot samrådsunderlaget som enligt dem nästan helt
undviker att kommentera enskilda intressen och helt utelämna näringslivsperspektivet. De anser
att utelämnandet skapar misstro bland de berörda markägarna. Det råder även tveksamhet i om
alla sakägare fått underlaget för påseende och möjlighet att yttra sig, om ett ärende som i
förlängningen kan få mycket allvarliga konsekvenser för deras verksamhet.
Berörda markägare i området vill framför allt att Region Gotland försäkrar sig, dels om att ett
ökat vattenuttag i området inte påverkar enskilda brunnar, samt att Region Gotland tar hänsyn
till de verksamheter som finns i närheten av en tilltänkt vattentäkt. Lantbrukarnas riksförbund vill
peka på vikten av att utreda konsekvenserna för de lantbruksföretag som idag har sin
verksamhet i ett eventuellt vattenskyddsområde samt utreda de ekonomiska konsekvenser som
kan komma av en framtida permanent vattentäkt.

Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska naturskyddsföreningen anser att provpumpningen inte bör genomföras då ett
vattenuttag på den aktuella lokalen kan riskerar att påverka vattentillgången inom ett större
område, till exempel det närliggande Natura 2000-området Kvie.

Fastighetsägare 13
Fastighetsägaren uttrycker oro för en eventuellt minskad vattentillgång samt påpekar den
negativa påverkan ett eventuellt vattenskyddsområde skulle kunna få på jord- och skogsbruket i
området.

Fastighetsägare 14
Fastighetsägaren riktar kritik till samrådsunderlaget som inte tar upp effekten som
provpumpningen kan få på lantbruket i området, t ex sinande brunnar. Fastighetsägaren
påpekar hur bygden är uppbyggd kring jordbruket och att ett vattenskyddsområde skulle ha en
negativ påverkan på jordbruket vilket skulle bidra till ökade kostnader för Region Gotland.
Fastighetsägaren utrycker en önskan om att alternativa vattenlösningar undersöks i första hand.
Fastighetsägaren påtalar risken med att en vattentäkt och ett vattenskyddsområde skulle kunna
leda till en negativ påverkan på möjligheten att försörja sig som lantbrukare och minskade
fastighetsvärden i området.
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Fastighetsägare 15
Fastighetsägaren påtalar problem med minskat vattenflöde som har uppkommit under tidigare
provpumpningar och problem med att få hjälp av Region Gotland att åtgärda detta.
Fastighetsägaren har under provpumpningen under 2018 noterat en minskad vattentillförsel i
den egna brunnen, och uttrycker därför en oro för en ny torrläggning av brunnar som är
förhållandevis långt från provborrningen men som ändå är orsakad av den. Fastighetsägaren vill
därför att det tydligt utreds vilka områden som blir påverkade vid en provpumpning.
Fastighetsägaren vill att Region Gotland kompenserar de fastighetsägare som drabbas av
minskat vattenflöde till följd av dessa provpumpningar.

Fastighetsägare 16
Fastighetsägaren riktar kritik till samrådsunderlaget som inte tittat på avvägningen mellan nyttan
att pumpa grundvatten och nackdelarna för privatpersoner och näringsliv i påverkansområdet.
Fastighetsägaren uttrycker oro för minskat vattenflöde då tidigare pumpningar tros ha orsakat
minskat vattenflöde i privata brunnar upp till 3 km från pumpområdet. Fastighetsägaren
kritiserar därför den geografiska avgränsningen för kontrollområdet för provpumpningen, samt
även mängden vatten som kan komma att pumpas. Fastighetsägaren avråder därför från att
tillstånd ska ges för provpumpning.

Kommentarer till inkomna synpunkter
Flera remissinstanser har angett att redovisningen av andra alternativ till vattenuttag vid Lojsta
behöver beskrivas utförligare. Region Gotland tar med sig den synpunkten i det fortsatta arbetet
med miljökonsekvensbeskrivningen. Samtidigt vill Region Gotland poängtera att denna ansökan
avser vattenuttag för att undersöka grundvattenförhållandena. I ett ”normalfall” borde det inte
ställas lika höga krav på alternativredovisningar för att genomföra undersökningar eftersom
provpumpningarna syftar till att utreda olika alternativ. I just detta fall kan det möjligen ställas
något högre krav då provpumpningarna kommer att ske i närheten av ett Natura 2000-område.
Flera markägare samt LRF har framfört synpunkter på att samrådsunderlaget har brister
eftersom det inte redovisar vilka effekter på enskilda intressen som kan uppstå vid ett framtida
vattenskyddsområde. Region Gotland menar att frågan om ett vattenskyddsområde inte är
aktuell att beskriva i en tillståndsansökan för provpumpning. De planerade provpumpningarna
har till syfte att undersöka vilken uttagskapacitet som finns i området samt vilken
omgivningspåverkan som kan uppstå vid vattenuttag. Efter genomförda provpumpningar finns
det ett underlag som kan användas för att värdera om det är möjligt att ha en permanent
vattentäkt i området. För att anlägga en permanent vattentäkt krävs en ny tillståndsansökan där
frågan om den långsiktiga påverkan på enskilda intressen (t ex jordbruk) kommer att vara en av
huvudfrågorna. Då kommer sannolikt även frågan om ett framtida vattenskyddsområde kunna
beskrivas utförligare eftersom det finns ett underlag från provpumpningarna.
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Sammanfattningsvis anser Region Gotland att samrådsunderlaget har varit tillräckligt
omfattande med hänsyn till att det är provpumpningar som ansökan avser.
Eftersom det inte har genomförts några undersökningar av hydrologin inom Natura 2000området (av exempelvis Länsstyrelsen) menar Region Gotland att det behövs ytterligare
provpumpningar samt undersökningar i och omkring Natura 2000-området för att kunna säga
om vattenuttaget påverkar hydrologin inom det skyddade området. Utifrån de synpunkter som
inkommit om att grundvattenbildningen till Natura 2000-området inte är känd kommer Region
Gotland att överväga om kontroller av vattennivåer även ska ske väster om Natura 2000området.
Region Gotland kommer med hänsyn till att provpumpningarna sker
−

i närheten av ett Natura 2000-område samt,

−

i ett område där det vid andra provpumpningar har uppstått problem i enskilda
vattentäkter,

utforma ett kontrollprogram för att kunna följa vilken påverkan provpumpningen har på
omgivningen. I utformningen av kontrollprogrammet ska Region Gotland ta hänsyn till de
synpunkter som kommit in från markägare, organisationer och myndigheter. Syftet med
kontrollprogrammet är bland annat att upptäcka negativ påverkan på enskilda brunnar eller
Natura 2000-området och för att kunna avbryta eller minska vattenuttaget om en negativ
påverkan upptäcks.
Om Region Gotland får ett tillstånd till att genomföra provpumpningar så kommer det i tillståndet
finnas ett villkor om att fastighetsägare kan få ersättning om provpumpningarna leder till
oförutsedda skador på en fastighet. Region Gotlands inställning är att det planerade
kontrollprogrammet ska vara tillräckligt omfattande för att vattenuttaget ska kunna minskas eller
avbrytas innan skador uppstår.
Påverkan på miljökvalitetsnormerna av provpumpningarna kommer att belysas i
miljökonsekvensbeskrivningen.
LRF har uttryckt tveksamheter om alla berörda sakägare har fått del av samrådsunderlaget.
Region Gotland har bedömt att fastighetsägare inom en radie av 1,5 km är sakägare och dessa
har fått en skriftlig inbjudan till samråd. Vidare har samrådet annonserats på hemsida och i
lokaltidningarna. Därför bedömer Region Gotland att samrådet har kommunicerats i tillräcklig
omfattning.

Anders Skarstedt
Sweco

memo01.docx 2012-03-28

7 (8)
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2019-02-

SEKNNN \\sejkgfs003\projekt\1353\1301104\400_lojstahed\10 arbetsmtrl_dok\ansökan provpumpning\tillstånd mmd 2019\samråd\samrådsredogörelse lojsta
190219-ver 2.docx

Bilagor
1 Samrådsunderlag
2 Information på hemsidan
3 Annons i dagstidningarna
4 Inbjudan samråd, enskilda intressen
5 Myndigheter och organisationer som fått inbjudan till samråd
6 Minnesanteckning samrådsmöte Länsstyrelsen
7 Minnesanteckning samrådsmöte Linde Skolhus
8 Havs- och vattenmyndigheten
9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
10 Naturvårdsverket
11 SGU
12 Länsstyrelsen
13 Fastighetsägare
14 Fastighetsägare
15 Fastighetsägare
16 Fastighetsägare
17 Gotlands botaniska förening
18a och 18b LRF Gotland samt LRF avdelning FardhemLinde-Lojsta
19 Svenska Naturskyddsföreningen

memo01.docx 2012-03-28

8 (8)
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2019-02-19

SEKNNN \\sejkgfs003\projekt\1353\1301104\400_lojstahed\10 arbetsmtrl_dok\ansökan provpumpning\tillstånd mmd 2019\samråd\samrådsredogörelse lojsta
190219-ver 2.docx

BILAGA 1

SAMRÅDSUNDERLAG - AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
REGION GOTLAND

Lojstahed
UPPDRAGSNUMMER 13001947-400 (130110400)

SAMRÅDSUNDERLAG
TILLSTÅNDSPRÖVNING ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR PROVPUMPNING AV GRUNDVATTEN VID
LOJSTA, GOTLAND

VERSION 1
2018-11-19

SWECO ENVIRONMENT AB
JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ

repo001.docx 2015-10-05

HÅKAN WENNERBERG

NIKLAS EKSTRAND

ANDERS SKARSTEDT

repo001.docx 2015-10-05

Innehållsförteckning

1

Inledning

1

1.1

Bakgrund och syfte

1

1.2

Lagstiftning

1

1.3

Samråd

1

1.4

Planerade åtgärder

2

2

Områdesbeskrivning

2

2.1

Allmänt

2

2.2

Lokalisering, plan- och ägarförhållanden

2

2.3

Topografi och geologi

3

2.4

Hydrologi och hydrogeologi

3

2.5

Naturvärden i anslutning till borrhålen

4

2.6

Andra naturvärden

5

3

Miljökvalitetsnormer för vatten

6

4

Natura 2000-området Kvie

7

4.1

Avgränsning av beskrivning

7

4.2

Allmänt

7

4.3

Klassning av naturtyper

4.3.1

Agkärr

10

4.3.2

Kalktuffkällor

11

4.3.3

Rikkärr

12

4.3.4

Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ

12

4.3.5

Kalkkärrgrynsnäcka

13

5

Enskilda intressen

13

6

Genomförda undersökningar

14

6.1

Lokalisering av källor och källkärr

14

6.2

Lokalisering av lämpliga platser för grundvattenmätningar

14

6.3

Tidigare provpumpningar

15

7

Beskrivning av planerade åtgärder

19

8

Alternativ

19

9

Skyddsåtgärder och kontroll

19

SAMRÅDSUNDERLAG - AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
2018-11-19
VERSION 1
LOJSTAHED

SEKNNN \\sejkgfs003\projekt\1353\1301104\400_lojstahed\19 original\2018-11-19 samrådsunderlag provpumpning lojsta.docx

9

10

Miljökonsekvenser

21

10.1

Risk

21

10.2

Bedömning

21

11

Preliminär tidplan

21

12

Referenser

22

Bilagor

repo001.docx 2015-10-05

1. Översikt samtliga brunnar och rör, provpumpning, Lojsta, skala 1:5000

SAMRÅDSUNDERLAG - AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
2018-11-19
VERSION 1
LOJSTAHED

SEKNNN \\sejkgfs003\projekt\1353\1301104\400_lojstahed\19 original\2018-11-19 samrådsunderlag provpumpning lojsta.docx

1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte
Region Gotland avser att utföra provpumpningar i området vid Stangsmyr i Lojsta. Platsen
ligger nära den norra delen av Natura 2000-området Kvie (SE0340157) som består av ett
långsträckt våtmarksområde. Regionen kommer även att nyttiggöra det provpumpade
vattnet.
Region Gotland genomförde provpumpningar under 2018 efter att Länsstyrelsen i Gotlands
län (Länsstyrelsen) meddelat ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000) för
dessa.
Region Gotland har bedömt att ytterligare tid behövs för att genomföra provpumpningar
och kontaktade Länsstyrelsen för en förlängning av tillståndet. I ett beslut den 26
september 2018 förelade Länsstyrelsen Region Gotland att ansöka om tillstånd för fortsatta
provpumpningar.
Region Gotland ska därför genomföra samråd inför tillståndsansökan till mark- och
miljödomstol. Tillståndsansökan kommer att utformas som ett tidsbegränsat tillstånd för att
genomföra provpumpningar.
Om undersökningarna visar att det är möjligt att anlägga en permanent vattentäkt i området
kommer ett permanent tillstånd att sökas hos mark- och miljödomstol. I framtiden kommer
tillskott av råvatten från grundvatten att vara viktigt bl.a. för remineralisering av dricksvatten
i den kommande avsaltningsanläggningen i Kvarnåkershamn.

1.2

Lagstiftning
Tillstånd krävs, enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, för att bedriva verksamheter eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Tillstånd får endast lämnas om verksamheten (ensam eller tillsammans med andra
verksamheter) inte kan skada de livsmiljöer som området avser att skydda, eller när det
gäller arter, inte på ett betydande sätt försvåra bevarandet av de arter som är utpekade för
området (7 kap 28 b § MB).
Tillstånd krävs enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för grundvattenbortledning om det inte är
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av den planerade
vattenverksamheten.
Vid tillståndsprövning enligt 11 kap miljöbalken kan en mark- och miljödomstol även pröva
en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

1.3

Samråd
Enligt 6 kap. 20 § miljöbalken ska en tillståndsansökan enligt 7 kap 28 a § miljöbalken alltid
anses innebära en betydande miljöpåverkan. Därför ska inget undersökningssamråd
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genomföras och länsstyrelsen behöver inte besluta om en betydande miljöpåverkan kan
antas.
Istället för undersökningssamråd ska avgränsningssamråd genomföras inför upprättandet
av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Vid avgränsningssamrådet ska ett samrådsunderlag tas fram och samrådet ska avse avgränsningen av MKB:n.
Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen och de enskilda som kan antas bli
särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter,
de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller
åtgärden.
I detta samrådsunderlag redovisas ett förslag till avgränsning av den framtida MKB:n.

1.4

Planerade åtgärder
Då grundvattenundersökningar har genomförts vid tidigare tillfällen finns det redan borrhål
etablerade och det kommer inte att krävas markarbeten för de provpumpningar som ingår
i denna ansökan.
Området där borrhålen är belägna är en f.d. sand- och grustäkt med befintliga tillfartsvägar.

2

Områdesbeskrivning

2.1

Allmänt
Platsen för de planerade provpumpningarna är belägen på fastigheten Lojsta Kvie 1:40 i
en f.d. sand- och grustäkt (Vägverket). Området ligger i närheten av Stangsmyr som ligger
i de södra delarna av Lojsta hed på Gotland. Området är beläget ca 1,1 mil norr om Hemse
och ca 1,2 mil sydost om Klintehamn, se figur 1. I den nordöstra delen av det f.d.
täktområdet finns en gammal hushållsdeponi.

2.2

Lokalisering, plan- och ägarförhållanden
Fastigheten Lojsta Kvie 1:40 ägs av privatperson, servitutsavtal saknas.
För området gäller Bygg Gotland - Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025.
Lokaliseringen av vattentäkten strider inte mot översiktsplanen. I översiktsplanen nämns
bland annat det närbelägna källmyrsområdet.
Det finns ingen detaljplan som berör området.
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Figur 1. Översiktskarta. Området för planerad provpumpning markeras med en röd stjärna.

2.3

Topografi och geologi
Området runt Kvie källmyr utgörs av ett i förhållande till omgivningen topografiskt låglänt
område som skär in i Lojsta hed. Lojsta hed är en topografisk högplatå relativt omgivningen.
Berggrunden inom Lojsta hed utgörs av Klintebergformationen som i sydost angränsar till
Hemseformationen. Klintebergformationen består av hårdare bergarter som motstått
erosion bättre och därför blivit kvar (högplatå). Jordlagren i området (Lojsta, Kvie källmyr,
Stangsmyr) utgörs av både täta jordarter som morän och av genomsläppliga jordarter som
sand och grus. Jordlagrens mäktighet bedöms till 7-10 meter i medeltal. I aktuellt område
vid Stangsmyr dominerar genomsläppliga jordarter och undersökningar har visat att den
hydrauliska kontakten mellan jord och berg är god.

2.4

Hydrologi och hydrogeologi
Området för planerad provpumpning är beläget inom delavrinningsområdet ”Nedlagd
mätstation” som tillhör Snoderåns huvudavrinningsområde. Det aktuella området ligger
strax söder om en bedömd ytvattendelare, se figur 2. Delavrinningsområdets har en storlek
om ca 67 km2 och har en liten sjöprocent (0,25 %).
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Figur 2. Karta över avrinningsområden i södra delen av Gotland. Området för provpumpning visas
med en röd stjärna. Källa: SMHI Vattenwebb

Lojsta hed utgör med sitt topografiska läge ett viktigt grundvattenbildningsområde eller s.k.
inströmningsområde. Merparten av avrinningen kan antas bilda grundvatten p.g.a.
hällmark eller tunna jordlager på berg samt frekvent förekomst av karst (kemiskt vittrad
kalksten). Att så är fallet bekräftas av tidigare undersökningar som bl.a. visar att gränsen
mellan sött och salt grundvatten ligger djupare vid Lojsta hed. Detta beror på en högre
grundvattenbildning relativt omgivningen och möjligen även på en högre genomsläpplighet
i berget.
Randområdena till Lojsta hed utgör utströmningsområden för grundvatten vilket framgår av
alla de ytvattendrag som rinner fram i slutningarna omkring Lojsta hed. Kvie källmyr i Lojsta
utgör ett tydligt sådant topografiskt betingat utströmningsområde.

2.5

Naturvärden i anslutning till borrhålen
Platsen för de planerade provpumpningarna är belägen i en f.d. sand- och grustäkt. Inga
naturreservat eller andra skyddade områden finns på platsen där borrhålen är belägna.
Väster om borrhålen finns Natura 2000-området Kvie och naturreservatet Kvie källmyr vilka
beskrivs utförligare under rubrik 4. Detta område är även ett riksintresse för naturvården
enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Hela Gotland omfattas av ett riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken.
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I området för borrhålen finns det i Artportalen registrerade fynd av några olika sländor
(Tabell 1), ingen av dessa är rödlistade enligt Artdatabanken.

Tabell 1. Fynd av sländor i den f.d. sand- och grustäkten.
Art

Vetenskapligt namn

Fynddatum

Kraftig smaragdflickslända

Lestes dryas

2007-06-12

Pudrad smaragdflickslända

Lestes sponsa

2007-06-12

Ljus lyrflickslända

Coenagrion puella

2007-06-12

Sjöflickslända

Enallagma cyathigerum

2007-06-12

Större kustflickslända

Ischnura elegans

2007-06-12

Bred trollslända

Libellula depressa

2007-06-12

Fyrfläckad trollslända

Libellula quadrimaculata

2007-06-12

Större sjötrollslända

Orthetrum cancellatum

2007-06-12

I övrigt finns det inga uppgifter som några särskilda naturvärden inom området för
borrhålen.

2.6

Andra naturvärden
Förutom Natura 2000-området Kvie, som beskrivs utförligare under rubrik 4, finns det
ytterligare skyddade områden inom ca 2 km från borrhålen.
Två stycken skogliga biotopskyddsområden, Stånga-Ungbåtels, finns ca 2 km nordväst om
området för borrhålen. Det ena är en äldre naturskog och det andra är en örtrik sumpskog.
Ungefär 2 km öster om borrhålen finns ett skogligt biotopskyddsområde, Fride. Det är en
äldre tallskog.
Ungefär 2 km sydväst om borrhålen finns ett Natura 2000-område, Hässelby.

repo001.docx 2015-10-05

5(22)
SAMRÅDSUNDERLAG - AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
2018-11-19
VERSION 1
LOJSTAHED

SEKNNN \\sejkgfs003\projekt\1353\1301104\400_lojstahed\19 original\2018-11-19 samrådsunderlag provpumpning lojsta.docx

3

Miljökvalitetsnormer för vatten
Den planerade provpumpningen berör grundvattenförekomsten Sydöstra Gotland –
Ljugarn. Grundvattenförekomsten är 472 km 2 stor och sträcker sig från området vid Lojsta
och österut till kusten.
Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange krav på vattnets
kvalitet vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen
god status eller potential till år 2015 och att statusen inte får försämras. Om status är
sämre än god 2015 kan årtalet för när normen ska uppnås flyttas fram med ett så kallat
undantag. Statusklassning används för att beskriva vattenförekomstens nuvarande status
vilket ska jämföras med de beslutade miljökvalitetsnormerna.
Statusklassningen och hur miljökvalitetsnormer ska fastställas regleras i 3 och 4 kapitlet i
förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt i Sveriges
geologiska undersöknings föreskrift SGU-FS 2013:2 om miljökvalitetsnormer och
statusklassning för grundvatten och Havs och Vattenmyndighetens HVMFS 2013:19
föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten, Sydöstra Gotland – Ljugarn, framgår i
tabell 2.
Tabell 2. Miljökvalitetsnormer för berörd grundvattenförekomst.
Parameter

Miljökvalitetsnorm

Kemisk status

God kemisk grundvattenstatus

Kvantitativ status

God kvantitativ status

Den nuvarande statusen för vattenförekomstens kvantitativa och kemiska status är
bedömd som otillfredsställande, dvs miljökvalitetsnormerna nås inte. I VISS framgår att de
största dokumenterade problemen med vattentillgångarna återfinns längs kusterna och
Östergarnslandet. Förekomstens kemiska status bedöms vara otillfredsställande med
avseende på klorid, sulfat och konduktivitet, vilket visar att problem finns med inträngning
av saltvatten. Tidigare vattentransporter till Östergarnslandet har ersatts med ett
avsaltningsverk i Herrvik, vilket producerar dricksvatten till abonnenter i Herrvik och
Katthammarsvik.
Klassificeringens tillförlitlighet bedöms som låg då förekomsten är mycket stor till ytan och
det är osäkert om de stationer som används vid statusklassningen är tillräckliga för att göra
en enhetlig bedömning för hela förekomsten. Äldre data har delvis använts vid
bedömningarna.
Ingen ytvattenförekomst berörs av borrhålen eller av den planerade provpumpningen.
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4

Natura 2000-området Kvie

4.1

Avgränsning av beskrivning
Nedan ges en översiktlig beskrivning av Natura 2000-området Kvie med fokus på
beskrivning av de delar som bedöms vara relevanta inför tillståndsansökan. Kvie Natura
2000-område beskrivs mer ingående i den bevarandeplan länsstyrelsen tagit fram:
Bevarandeplan för Natura 2000-område Kvie SE0340157, 2005 (Länsstyrelsen, 2005).

4.2

Allmänt
Kvie Natura 2000-område omfattar 26,6 ha. I området finns Natura 2000-naturtyperna
Kalktuffkällor, agkärr, rikkärr och trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ.
Kalktuffkällor är en så kallad prioriterad naturtyp, vilket innebär att bevarandet av
naturtypen bedöms vara av hög prioritet inom EU.
Länsstyrelsen i Gotlands län har i juni 2017 klassat om naturtyperna inom Natura 2000området. Nya arealuppgifter för naturtyperna har erhållits och redovisas i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Utpekade naturtyper och naturtypsarealer i Kvie Natura 2000-område.

Naturtyp

Kod

Areal (hektar)

Agkärr

7210

0,3

Kalktuffkällor

7220

0,3

Rikkärr

7230

7,9

Trädklädda betesmarker av fennoskandisk
typ

9070

14

Någon karta som visar den nya naturtypsindelningen har däremot inte erhållits i skrivandets
stund. Naturtyper enligt tidigare klassning visas på karta i figur 3 nedan. I figuren visas inte
hela Natura 2000-området utan endast den norra delen, varför inte alla naturtyper anges.
Överiga naturtypskoder som förekommer i figur 3 är 9900 – Ickenatura-skog samt 6999 –
Exploaterad mark.
I Kvie Natura 2000-område är även arten kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo Geyerii) särskilt
utpekad för bevarande.
Det är de naturtyper och arter som nämns ovan som Kvie Natura 2000-område är avsatt
för att bevara. I samtliga naturtyper bedöms bevarandestatusen idag vara gynnsam.
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Figur 3. Kartbilden visar länsstyrelsens tidigare klassning av Natura 2000-naturtyper (vit linje) i Kvie Natura
2000-området med naturtypskoder (se tabell 1). Gula punkter öster om Natura 2000-området visar var
brunnarna för planerade provpumpningar är lokaliserade. Den gula cirkeln anger avståndet 200 meter från
brunnen Rekhål 2, inom vilket konstaterades påverkan i övergångszonen jordlager-berg (djupa jordlager) vid
provpumpning 1993.. Kartan visar endast den norra delen av Natura 2000-området.

repo001.docx 2015-10-05

8(22)
SAMRÅDSUNDERLAG - AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
2018-11-19
VERSION 1
LOJSTAHED

SEKNNN \\sejkgfs003\projekt\1353\1301104\400_lojstahed\19 original\2018-11-19 samrådsunderlag provpumpning lojsta.docx

Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ är den naturtyp som, vid den tidigare
naturtypsklassningen, har störst areal i området, men då risken för negativ påverkan i
samband med planerade provpumpningar är kopplad till risk för förändringar i hydrologi,
är det främst de blöta naturtyperna rikkärr och kalktuffkällor som kan riskera att påverkas
av de åtgärder som planeras. Det är också till rikkärr och kalktuffkällor som Kvies högsta
naturvärden är kopplade. Av den anledningen ligger fokus fortsättningsvis på de delar av
området som utgörs av källor och rikkärrsmiljöer.

4.3

Klassning av naturtyper
Att avgränsa naturtyperna kalktuffkällor (naturtypskod 7220) och rikkärr (naturtypskod
7320) från varandra i ett Natura 2000-område är inte helt enkelt då naturtyperna gränsar
geografiskt till varandra och övergångarna mellan dem är flytande. Källor, dvs
utströmningsområden, kan höra till så väl naturtypen kalktuffkällor som rikkärr beroende
på om utfällning av kalktuff sker.
Det finns alltid utrymme för viss subjektivitet vid naturtypsklassning. Men oavsett hur man
väljer att dela upp arealerna mellan dessa båda naturtyper, har de båda mycket höga
naturvärden kopplade till sig och ingen av dem får riskera att påverkas negativt av
provpumpningarna. Utgångspunkten är därför att båda naturtyperna, såsom länsstyrelsen
har klassat dem, bör behandlas gemensamt. Särskilt fokus kommer dock själva
utströmningsområdena att erhålla - oavsett om dessa är av den typ som ska föras till
naturtypen 7220 (dvs kalktuffbildande) eller naturtypen 7230 (övriga kalkrika källor). Dessa
källytor där vattnet springer fram är mycket speciella och skiljer sig från omgivande rikkärr
i både artsammansättning och strukturer.
I Kvies norra del sker utströmning av grundvatten huvudsakligen i lågliggande svackor och
andra lågt liggande ytor belägna i anslutning till det vattendrag som skär igenom området i
nord-sydlig riktning (se figur 4). Källvatten tränger även fram i direkt anslutning till
vattendraget.
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Figur 4. Fotot visar ett av de mest välutbildade källdrågen i nordligaste delen av Kvie Natura 2000-område.
Detta utflöde är beläget väster om vattendraget, i en svacka. Svackans nedre del mynnar i vattendraget som
syns i bildens förgrund. De ljusa vegetationsfria delarna i bildens centrala del, är den yta där grundvattnet
tränger fram. Nivåskillnaden mellan svackans lägsta delar och de högre liggande omgivande tuvorna är inte
särskilt stor - ca 40 cm.

4.3.1 Agkärr
Enligt art- och habitatdirektivets bilagor är agkärr en s.k. prioriterad naturtyp. Enligt
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken ska särskild hänsyn tas till
prioriterade arter och livsmiljöer i arbetet med att bibehålla/återställa bevarandestatus.
Naturtypen agkärr utgörs av kalkrika kärr, sjöpartier eller annan fuktig mark med förekomst
av ag. Habitatet uppträder främst i strandzonen vid kalkrika vatten, på våta ängar som
brukas extensivt och i kärrpartier med viss källpåverkan. Naturtypen kan utgöras av i princip
enartssamhällen med ag eller i ofta artrika, hävdade ytor där ag förekommer tillsammans
med starr- och orkidéarter. Torvdjupet kan understiga 30 cm. Både öppna och trädklädda
kalkkärr inkluderas i habitatet, vilket kan ha en krontäckning på 0-100%. Habitatet
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förekommer i Sverige i den södra lövskogsregionen och södra barrskogsregionen och
framförallt på Gotland och Öland.
Förutsättningarna för att naturtypen ska finnas är lämpliga strandzoner vid kalkrika vatten,
på våta ängar som brukas extensivt och i kärrpartier med viss källpåverkan. Naturtypens
fortlevnad med naturlig variation av strukturer/formelement och vegetation förutsätter
också intakta hydrologiska förhållanden och en opåverkad hydrokemi. Detta inkluderar att
torv inte oxideras som en följd av mänskliga aktiviteter utan endast som en eventuell följd
av naturliga förändringar
Gynnsamt tillstånd/bevarandestatus förutsätter att de typiska arterna inte minskar
påtagligt i området respektive på biogeografisk nivå eftersom typiska arter indikerar att
naturtypen upprätthåller viss kvalitet och viktiga ekologiska funktioner.
4.3.2 Kalktuffkällor
Enligt art- och habitatdirektivets bilagor är kalktuffkällor en s.k. prioriterad naturtyp. Enligt
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken ska särskild hänsyn tas till
prioriterade arter och livsmiljöer i arbetet med att bibehålla/återställa bevarandestatus.
En grundläggande förutsättning för kalktuffkällor och dess höga naturvärden är kontinuerlig
tillrinning av källvatten med hög kalkhalt. Den konstanta tillförseln av kallt kalkhaltigt vatten
skapar ett stabilt mikroklimat som karaktäriseras av en jämn, låg temperatur och jämn och
hög luftfuktighet, särskilt närmast källan. Denna stabila, kontinuerligt blöta miljö medför att
källmiljöer hyser många högt specialiserade arter som endast påträffas i just dessa miljöer.
Många av dessa arter är mycket känsliga mot uttorkning.
För källor som klassas som naturtypen kalktuffkällor är kalktuffbildningen en central del.
De flesta källor bildar inte kalktuff. Inte ens vid källor där kalkhalten i det framspringande
vattnet är mycket högt är kalktuffbildning en särskilt vanligt förekommande företeelse.
Kalktuff är en porös bergart/kalkutfällning av kalciumkarbonat som under relativt sällsynta
omständigheter (förändringar i temperatur och tryck samt under inflytande av fotosyntes)
fälls ut runt den plats där det kalkhaltiga vattnet tränger fram. Kalktuff brukar ofta fällas ut
på organiskt material så som mossor och växtdelar som då kan inkapslas i
kalciumkarbonat. I Sverige finns kalktuffkällor företrädelsevis i Jämtland, runt Falbygden
och Skövde i Västergötland, i västra delen av Östergötland samt på Gotland och i viss mån
Öland. Naturtypen förekommer sällan i stora sammanhängande ytor. Den kalktuff som
påträffats i Kvies norra del är inte huvudsakligen av den typ som inkapslar och överlagrar
vegetation, utan har snarare fällts ut som vita gryn/korn i källbäcken och i
utströmningsområdena.
I Kvies källmiljöer finns flera starkt uttorkningskänsliga arter, t ex kamtuffmossa,
klotuffmossa, kalkkällmossa, källtuffmossa och svartknoppsmossa. Dessa mossor finns
endast i källmiljöer av hög kvalitet och indikerar kontinuerlig tillförsel av vatten året om.
Artfynden indikerar att Kvie källor inte sinar vid lågvatten.
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Naturtypens bevarande omfattar naturlig variation av strukturer/formelement t ex
kalktuffavlagringar, källkärr, källspeglar, källdråg och vegetation förutsätter också intakta
hydrologiska förhållanden och en opåverkad hydrokemi.
I Kvies källmiljöer växer källnate, en art som numera endast finns på Gotland, cirka 65
aktuella lokaler är kända från hela huvudön utom dess sydligaste del. Arten har minskat
genom att många växtplatser förstörts. Arten är knuten till källor.
4.3.3 Rikkärr
Även naturtypen rikkärr karaktäriseras av mer eller mindre kontinuerlig tillförsel av
tillrinnande, kalkhaltigt vatten. Rikkärr bildas dock inte endast på mark som översilas av
kalkhaltigt käll-vatten, utan även då andra typer av rörligt, kalkhaltigt vatten översilar mark.
I de fall det rör sig om källvatten är rikkärren dock ofta extra artrika. Även rikkärrsarterna är
känsliga för uttorkning.
En annan viktig struktur i rikkärr är torvbildning. Torv bildas då markförhållandena är så
blöta och syrefria att gammalt, dött växtmaterial inte bryts ned fullständigt utan ackumuleras
delvis nedbrutet. I många rikkärr sker en tillväxt av torvlagret, men på Gotland är det vanligt
att den torv som bildas under det blöta vinterhalvåret bryts ned (oxideras) under det torrare
sommarhalvåret. Därför sker här ofta ingen nettotillväxt av torv.
Naturtypen rikkärr är vanligare än naturtypen kalktuffkällor, men ändå att betrakta som
relativt sällsynt. I södra Sverige täcker den sällan några större ytor. På Gotland är
naturtypen dock pga. den kalkhaltiga berggrunden vanligare än på fastlandet.
Rikkärr har likande förutsättningar för bevarande som källor. Den viktigaste faktorn för
bevarande är intakta hydrologiska förhållanden och en opåverkad hydrokemi. Nämnas bör
dock att även igenväxning är ett hot mot naturtypen, särskilt i Södra Sverige.
Icke kalktuffbildande källor ska, som tidigare nämnts, klassas som naturtypen rikkärr.
Dessa starkt källpåverkade rikkärrsytor skiljer sig dock från de andra rikkärrsytorna bl. a.
genom mer lågvuxen vegetation. Ofta domineras de av källindikerande brunmossor som
kamtuffmossa, klotuffmossa, kalkkällmossa och källtuffmossa. I källsprången finns även
ofta mycket blöta, helt vegetationsfria strukturer.
En sällsynt art som finns i Kvies rikkärr är brun ögontröst, vars hela världsutbredning ligger
på Gotland. Den är känd från ett fyrtiotal lokaler och förefaller att hålla sig konstant. I
området växer även orkidén luktsporre.
4.3.4 Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ
Naturtypen trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ utgörs av betesmarker bevuxna
med träd och buskar med en krontäckning av minst 25%. Naturtypen är beroende av hävd
för att dess värden ska bevaras och upphörd hävd med påföljande igenväxning utgör det
största hotet mot naturtypen. Förutsatt att blöta och fuktiga delar av betesmarken klassats
som rikkärr, löper naturtypen trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ mindre risk att
skadas av en provpumpning förutsatt att inga fysiska ingrepp t ex avverkning av träd görs
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inne själva Natura 2000-området. Av den anledningen får naturtypen trädklädda
betesmarker mindre fokus i denna MKB.
4.3.5 Kalkkärrgrynsnäcka
Kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri) är en knappt 2 mm hög snäcka knuten till öppna
kärrmiljöer. Den förekommer i regel inte i skogklädda kärr. Arten lever huvudsakligen i
rikkärr och kalkfuktängar. En måttligt intensiv betesdrift eller motsvarande påverkan som
upprätthåller solinsläpp och påverkan på fältskikt är fördelaktig för arten. Markslitaget får
dock inte bli alltför stort.
Snäckans rörlighet är pga. dess ringa storlek starkt begränsad. Lämpliga livsmiljöer för det
lilla djuret är därför främst i områden med en hög och relativt stabil grundvattennivå, i en
smal zon mellan grundvattenytan och tuvbaser av växter som axag och starr. I
källpåverkade miljöer påträffas den ofta bland tuffmossor (Palustriella sp.), vilka växer i
stabila källutflöden som inte sinar. Kalkkärrsgrynsnäcka förekommer inte på lokaler som
ofta torkar ut.
Snäckan har dock ändå en viss rörlighet och kan långsamt röra sig upp och ned längs
axag-/starrtuvornas mer eller mindre lodräta baser eller ta sig djupare in eller längre ut i det
översta jordlagret under tuvan beroende på omgivningarnas grad av fuktighet. Detta ger
den en möjlighet att sätta sig i säkerhet under torrare perioder och perioder med något
högre flöden - förutsatta att förändringarna inte sker för snabbt.
Arten sprider sig ytterst långsamt, i storleksordningen några få meter per år, vilket innebär
att den är hänvisad till just den våtmark där den lever. Långdistansspridning sker dock
sporadiskt, sannolikt med fåglar. Vertigo-snäckor är på grund av begränsad
spridningsförmåga sannolikt goda indikatorer på lång kontinuitet av öppna-halvöppna
förhållanden.
Utdikning, dränering och skyddsdikning, liksom alla andra åtgärder som ändrar hydrologin
i och i anslutning till artens biotoper utgör allvarliga hot. Även igenväxning med vass,
buskage och träd på grund av att hävd upphört med påföljande igenväxning påverkar arten
menligt.

5

Enskilda intressen
Bortledande av grundvatten kan påverka andra brunnar i samma grundvattenmagasin. I
detta projekt kan påverkan på grundvattnet ske både i jord och i berg. Avsänkningen i
grundvattenmagasinet i jord blir kortare än i berg.
För att avgränsa samrådskretsen och vilka som kan tänkas bli sakägare i en kommande
tillståndsprocess har ett influensområde för samrådet tagits fram. För att ha en
säkerhetsmarginal har influensområdet för samrådet gjorts större än vad som förväntas
och vad som har visats vid faktiska undersökningar.
Influensområdet i berg har bedömts till ca 1,5 km från uttagsområdet. Då påverkan på
grundvattenmagasinet i jord är mindre ingår detta i det som har tagits fram för
grundvattenmagasinet i berg.
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Enskilda brunnar och andra vattenuttag kommer att identifierats och eventuell påverkan i
samband med provpumpningarna utredas.

6

Genomförda undersökningar

6.1

Lokalisering av källor och källkärr
I slutet av april 2017 genomfördes fältbesök i norra delen av Kvie Natura 2000-området.
Syftet var att lokalisera var källmiljöerna är belägna samt definiera vilken typ av källmiljöer
det rör sig om. Undersökningen visade att källvatten huvudsakligen tränger fram i lågt
liggande svackor i anslutning till det vattendrag som skär igenom området i nord-sydlig
riktning. Källvatten tränger även fram i direkt anslutning till vattendraget.

6.2

Lokalisering av lämpliga platser för grundvattenmätningar
I slutet av maj 2017 gjordes kompletterande fältbesök i norra delen av Kvie Natura 2000område. Syfte var att identifiera platser där det kan vara lämpligt att placera grundvattenrör
för mätning av grundvattenfluktuationer kopplade till provpumpningarna. Fältbesöket
resulterade i att sammanlagt 6-7 utströmningsområden lokaliserades. Dessa källutflöden
koordinatsattes, fotograferades och beskrevs översiktligt. Vissa av platserna markerades i
fält. Det konstaterades vid fältbesöket att större delen av de trädfria rikkärrsytorna och de
synliga utströmningsområdena i norra delen av Kvie Natura 2000-område är belägna
väster om vattendraget.
Ett urval av de punkter som lokaliserades vid fältbesöket i maj 2017 kommer att användas
för mätning av påverkan inom Natura 2000-området i samband med provpumpningarna.
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Figur 5. Nordligaste delen av Kvie Natura 2000-område. Gröna markeringar (Kvie 1-D samt Kvie 2-3). visar
platser där källutflöden påträffats i fält. Den gula cirkeln anger avståndet 200 meter från brunnen Rekhål 2, inom
vilket konstaterades påverkan i övergångszonen jordlager-berg (djupa jordlager) vid provpumpning 1993.

6.3

Tidigare provpumpningar
Tidigare hydrogeologiska utredningar har visat att förhållandevis stora vattenuttag är
möjliga från berggrunden i området vid Stangsmyr, vilket beror på att berggrunden fylls på
med vatten från grundvattenmagasinet i jordlagren, vid uttag från berget. Tidigare
provpumpning av brunnen Rekhål 2 utförd år 1993 visade att trycknivåerna i djupa jordlager
sjunker vid uttag av grundvatten i berget. Vid ett uttag på drygt 8 l/s från Rekhål 2 uppmättes
påverkan på grundvattennivåer på ett avstånd om ca 200 m i övergångszonen jordlagerberg (djupa jordlager) ca 250 m i berg.
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Under 2017 utfördes kompletterande kart- och arkivstudier, inventering av brunnar och
grundvattenrör samt platsbesök (brunns-/rörinventering, utsättning av lägen för
undersökningsborrning och lokalisering av känsliga naturmiljöer och lämpliga
observationspunkter i Natura 2000-området Kvie, installation av mätutrustning för
grundvattennivåmätning).
Under 2017 utfördes även en kompletterande undersökningsborrning i jord och berg samt
kapacitetstest av en av de nya bergborrade brunnarna (benämnd B1702).
Under 2018 har ytterligare provpumpningar utförts. Den första provpumpningen under
2018 i Rekhål 2 startades den 4 juli 2018 och pågick ca 22 dygn fram till pumpstopp den
26 juli 2018. Flödet uppgick i snitt till 6,9 m 3/h (knappt 2 l/s) under pumpningen och den
totalt pumpade volymen uppgick till 3635 m 3. Pumpningen avslutades den 26 juli 2018 på
grund av ett tekniskt fel. Avsänkningen uppskattades uppgå till 0,8 m som maximum i
pumpbrunnen.
Den andra provpumpningen startades den 5 september 2018 och pågick ca 23 dygn fram
till pumpstopp den 28 september 2018. Flödet uppgick i snitt till drygt 12 m3/h (ca 3,3 l/s)
under pumpningen och den totalt pumpade volymen uppgick till 6760 m3. Pumpningen
avslutades den 28 september 2018. Avsänkningen blev 1,1 m som maximum i
pumpbrunnen.
I samband med pumpningarna gjordes kontrollmätningar av vattennivån i 18 st.
närliggande observationspunkter vid olika tidpunkter. Inventerade och utförda brunnar och
grundvattenrör redovisas tillsammans med övriga observationspunkter i Bilaga 1.
Observationspunkterna utgjordes av
-

8 st. bergbrunnar,

-

2 st. grundvattenrör och 1 st. brunn i djupa jordlager,

-

2 st. mätgropar i ytliga jordlager,

-

4 st. grundvattenrör inom Kvie källmyr och

-

1 st. avlägsen brunn.

Speciell fokus riktades mot övervakning av grundvattennivåer i Kvie Natura-2000 område.
Där installerades 2 automatiska tryckgivare kopplade till modem, eller ett så-kallat GDT
system, som tillät realtidsövervakning på nivåer via en internetportal. Den ena installerades
i ett grundvattenrör, Kvie östra, vid bäcken ca 100 m från pumpbrunnen. Den andra
installerades i ett grundvattenrör, Kvie referenspunkt, ca 650 m nedströms vid bäcken
söderut (en referenspunkt).
Avsänkningen i några utvalda punkter under de 2 provpumpningarna redovisas i Figur 6. I
berg ser man en sänkning av grundvattennivån och fördröjning av avsänkning med avstånd
från pumpbrunnen. Avsänkningen i pumpbrunnen är större vid provpumpningen under
september men den är ungefär detsamma i 93-8 och 93-9 för båda provpumpningar.
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Figur 6 - Avsänkning i pumpbrunnen (Rekhål 2) och observationspunkter under provpumpningar i juli respektive
september. Bergbrunnar redovisas med röd linje, djupa jordlager med ljusgrön linje och ytliga jordlager med
mörkgrön linje.

Avstånds-avsänkningsanalys gjordes på bergbrunnar för att uppskatta det praktiska
influensavståndet av pumpningarna. Från datasetet kan ett praktiskt influensavstånd
uppskattas till 120 m i berg. Det totala influensavståndet bedöms dock som större.
Provpumpningarna avslutades innan stationära förhållanden uppnåddes, varför det inte på
ett tillfredsställande sätt kan dras slutsatser kring de hydrogeologiska förhållandena.
Provpumpning behöver även utföras under längre tid för att slutsatser ska kunna dras kring
påverkan av exempelvis nederbörd.
För utvärdering av eventuell påverkan på källområdet i Kvie har en korsplott använts.
Korsplotten kombinerar mätdata från de 2 mätpunkterna i Kvie med installerat GDTsystem, Kvie östra och Kvie referenspunkt, för att studera grundvattenförhållandena och
upptäcka eventuell påverkan av provpumpningen. I en korsplott plottas 2 serier mätdata
från samma tidpunkter för att upptäcka förhållandet mellan dem.
Ett exempel ges i Figur 7, där plottats vattennivåer (cm vattenpelare) i Kvie östra på Yaxeln mot de i Kvie referenspunkt på X-axeln (där vi har matchande mätserier med
avseende på tidpunkter). Korsplotten redovisar mätdata från innan, under och efter den
första provpumpningen 2018 (2018-04-17 – 2018-08-07). Resultatet visar en tydlig
trendlinje mellan grundvattennivåer i Kvie östra och Kvie referenspunkt. Den trenden bröts
inte av provpumpningen (gröna punkter), vilket är tydligt i och med att mätdata från under
pumpningen följer samma trendlinje. Detta innebär att ingen påverkan på grundvattnet i
Kvie upptäcktes. Korsplotten visar några avvikelser på trendlinjen (röda och blå punkter),
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vilka sammanfaller med kraftiga regnfall i området. Det visar kortsiktiga responser på
regnfall i de olika mätpunkterna.
Liksom för övriga utförda mätningar är dock den begränsade tid som provpumpning utförts
för kort för att på ett tillfredställande sätt kunna dra slutsatser om ev. påverkan på Kvie
källområde.

Figur 75 - Korsplott mellan mätdata från Kvie östra och Kvie referenspunkt under perioden 2018-04-17 – 201808-07. Mätpunkter från under provpumpningen i juli visas i grön medan anmärkningsvärda avvikelser kopplade
till kraftiga regnfall visas i blå och röd.

Vid provpumpningen i september 2018 utfördes samtidigt fälttester av rening av råvattnet
från Rekhål 2. Med det underlag som erhölls kunde erforderlig reningsteknik fastställas för
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att vatten från Rekhål 2 ska kunna nyttjas som dricksvatten. Även vattenkemins utveckling
över tid behöver dock normalt sett studeras under längre tid än några veckor.

7

Beskrivning av planerade åtgärder
Provpumpningarna kommer att utföras under tre års tid från det att tillstånd har erhållits
med varierande flöden och vid olika årstider för att kunna få ett bra underlag för
bedömningen av hur vattenuttaget påverkar omgivningen. En mer detaljerad beskrivning
av provpumpningarna kommer att redovisas i den tekniska beskrivningen till ansökan.

8

Alternativ
Region Gotland har stora svårigheter med dricksvattenförsörjningen på ön. Tidigare utförda
provpumpningar vid Lojsta har visat att det finns en vattenresurs med relativt stor kapacitet
inom det aktuella området. I framtiden är tillskottet av råvatten från grundvatten viktigt bl.a.
för att blanda med råvattnet från den kommande avsaltningsanläggningen i
Kvarnåkershamn.
Analys av tidigare provpumpningar i området (dock med avsevärt högre flöde, drygt 8 l/s)
visade att det fanns en risk för påverkan på området vid Kvie källmyr vid för stora
vattenuttag. Av denna anledning borrade Region Gotland två brunnar på ett större avstånd
från Kvie källmyr. Vid kapacitetstest av dessa brunnar har det dock visat sig att dessa inte
har samma kapacitet som de brunnar som ligger närmare Kvie källmyr.
Region Gotland avser nu att undersöka om vattenuttag med lägre flöde än vid tidigare
provpumpningar kan ske från de redan befintliga borrhålen nära Kvie källmyr utan påverkan
på Natura 2000-området Kvie.
Av denna anledning bedöms någon annan lokalisering för grundvattenuttag inte vara
relevant att utreda i detta skede.

9

Skyddsåtgärder och kontroll
I samband med planerade åtgärder kommer kontroller att utföras.
Kontrollerna kommer att bestå av mätningar av grund- och ytvattennivåer i ett antal
observationspunkter. I stort avses befintliga kontrollpunkter att utnyttjas, se ovan under
rubrik 6.3.
Observationspunkter i berg och i de djupare jordlagren i övergången mellan jord och berg
syftar till att undersöka uttagbara mängder samt influensområdet för trycksänkningen i de
huvudsakliga grundvattenmagasinen, djupa jordlager på berg och i berget.
Influensområdena kan bli olika i jord respektive berg.
Observationspunkter i ytliga jordlager, källmiljöer och ytvatten syftar till att bedöma
omgivningspåverkan i känsliga naturmiljöer.
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Kontrollpunkternas installation, placering, mätintervall och utvärdering etc. kommer att
beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen samt den tekniska beskrivningen till
ansökan.
Att detektera en eventuell påverkan på naturvärden och bevarandestatus i Natura 2000området Kvie bedöms ske snabbast och mest tillförlitligt genom mätning av
grundvattenfluktuationer i grundvattenrör intill de värdefulla käll- och rikkärrsmiljöerna som
ligger närmast den plats där provpumpning kommer att ske. Om fluktuationerna i dessa
grundvattenrör avviker från fluktuationerna i ett referensrör kan detta tyda på att
provpumpningarna påverkar källflödena i Natura 2000-området. Om en avsänkningstrend
i någon av observationspunkterna kan konstateras relativt referensmätningen avbryts
provpumpningen. För att konstatera avsänkningstrenden ska den avvika från
referensmätningen, korrelera tidsmässigt till den pumpning som görs samt bestämmas
utifrån ett antal mätningar.
Avsänkningen av grundvatten väntas bli störst närmast den plats där uttag sker. Av denna
anledning är det mer relevant att kontrollera påverkan på grundvattennivåer i den norra
delen av Natura 2000-området än i den södra. De naturmiljöer som är mest känsliga för
hydrologiska
förändringar
(egentligen
känsliga
för
uttorkning)
är
utströmningsområdena/källmiljöerna då dessa naturmiljöer hyser arter som kräver ett
relativt stabilt grundvattenutflöde. Av detta resonemang följer att kontroll av
grundvattennivåer bör ske i/intill källvattenutflöden i Kvies norra del. Kontroll av
grundvattennivåer kommer att ske i tre punkter samt en referenspunkt.
Utvärdering av vattennivåmätningar i Kvie källmyr kommer att utföras genom att mätdata
ritas upp i en korsplott. Denna metod nyttjades under provpumpningen 2018 och bedöms
kunna nyttjas.
Som komplement till mätningar av vattennivåer avses även provtagning och analys utföras
löpande av vatten från källområdet samt från pumpbrunnar. Syftet är att se om vattenkemin
förändras under pumpningens gång och om detta i så fall härrör från en påverkan på
källområdet.
Även om naturvärdena i Natura 2000-området Kvie är kopplade till arter och strukturer
bedöms det inte befogat med uppföljning av dessa strukturer och arter i samband med
provpumpningarna. Ansökan rör ett tidsbegränsat grundvattenuttag och eventuella
förändringar i vegetation orsakade av t ex torkstress sker med viss fördröjning. Uppföljning
av vegetation skulle inte hinna ge ett mätbart resultat under en så kort tid, särskilt inte då
provpumpningarna stoppas om tillflödet av grundvatten till källmiljöerna minskar i samband
med att provpumpningarna.
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10

Miljökonsekvenser

10.1 Risk
Risken för negativ påverkan på bevarandestatus för utpekade naturtyper och arter i Kvie
Natura 2000-område är kopplad till risken för sänkta grundvattennivåer. Minskar
tillströmningen av grundvatten till de naturmiljöer som översilas av kalkhaltigt källvatten
riskerar de uttorkningskänsliga arterna i området att ta skada.

10.2 Bedömning
Provpumpningarnas kontrollprogram ska utformas på ett sådant sätt att provpumpningarna
kan avbrytas om risk för skada skulle uppstå. Av den anledningen bedöms inte
bevarandestatusen för vare sig de utpekade naturtyperna eller arten kalkkärrsgrynsnäcka
påverkas negativt. De planerade åtgärderna bedöms således inte påverka miljön i Natura
2000-området Kvie på ett betydande sätt. Miljökonsekvenserna bedöms därför som små.
Natura 2000-området Hässelby eller de skogliga biotopskydden ligger närmare 2 km bort
varför de inte bedöms påverkas av den planerade provpumpningen.
Då det inte finns några särskilda naturvärden i direkt anslutning till borrhålen och det inte
ska ske några markarbeten bedöms vattenuttaget inte innebära någon negativ
miljöpåverkan på markområdet.
Påverkan på statusen för grundvattenförekomsten Sydöstra Gotland – Ljugarn kommer att
utredas.

11

Preliminär tidplan
Avgränsningssamråd samt samråd med enskilda hålls under december 2018.
En ansökan inkl. teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning tas därefter fram
och lämnas in till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt under mars 2019.
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Provpumpning av grundvatten i Lojsta - Region Gotland

Page 1 of 2

BILAGA 2

Tidsbegränsat tillstånd för provpumpning
av grundvatten i närheten av Natura 2000området Kvie, Lojsta hed, Gotland
Region Gotland avser att utföra provpumpning av bergborrade
brunnar i området vid Stangsmyr i Lojsta och planerar därför att
ansöka om tillstånd för detta enligt 7 kap 28 a § samt 11 kap 9 §
miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
Region Gotland, Teknikförvaltningen höll tisdagen den 11 december ett
samrådsmöte om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning samt
inhämtade synpunkter på projektet. Ca 25 personer deltog. Skriftlig inbjudan
skickades till alla kända fastighetsägare samt delägare i samfälligheter inom ett
teoretiskt influensområde på 1500 m radie från brunnsområde. Inbjudan
annonserades även i GT/GA.
Samrådsunderlag som beskriver de planerade åtgärderna och förutsedda
miljöeffekter finns under ”Dokument” nedan. Dessutom finns samrådsunderlaget
tillgängligt på Region Gotlands reception (Visborgsallén 19, Visby) samt på
biblioteket i Hemse.

Aktuellt
Vid samrådsmötet framkom att tid för att lämna skriftliga synpunkter var för kort.
Tid för att lämna synpunkter har därför förlängts till den 31 januari 2019.
Synpunkter lämnas till: Region Gotland, Teknikförvaltningen, 621 81 Visby eller till
registrator-tn@gotland.se
. Ange diarienummer: TN 2018/1591.
En samrådsredogörelse beräknas vara klar i mars 2019. Samrådsredogörelsen
omfattar minnesanteckningar från samrådsmöten, sammanställning av inkomna
synpunkter samt bemötande av dessa.

Dokument
• Samrådsunderlag tillståndsprövning för provpumpning i Lojsta
(/101450)

Sidan uppdaterad: 13 december 2018
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

https://www.gotland.se/101422

2019-02-21

BILAGA 3

På gång i Region Gotland

Vill du studera i vår?
Om du vill börja studera inom
vuxenutbildningen är det
hög tid att söka till vårens kurser.
På Komvux kan du studera grundskole- och gymnasiekurser i olika ämnen. Du kan också komplettera
en tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre
studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke
eller skaffa utbildning på ett helt nytt yrkesområde.
Du hittar samtliga utbildningar på www.gotland.se/
webbansokanvux. Följ oss gärna på Facebook
www.facebook.com/vuxenutbildningengotland

Dags att bygga om eller
nytt? Kom och ställ dina
frågor om bygglov!
Välkommen på kundkväll med byggenheten
på Region Gotland.
TID

Torsdag 6 och onsdag 12 december
klockan 17.00–19.00
PLATS Ljusgården, Rådhuset Visborg
Passa på att ställa dina frågor om bygglov till våra
tjänstemän. Vi ger också tips om vad som kan vara bra
att tänka på inför en bygglovsansökan. Tänk på att vi
bara har möjlighet att svara på generella frågor om
bygglov. Vid frågor om ett specifikt ärende, vänligen
kontakta kundtjänst eller din handläggare.
Välkommen! Läs mer på www.gotland.se
Byggnadsnämnden informerar om inkomna ärenden

Bro Annex 1:1
– uppförande av transformatorstation samt
rivning av befintlig transformatorstation

Endre Endrebacke 1:1
– nybyggnad av förskola, tidsbegränsat bygglov
till och med 2023-10-24 (se BN 2012/1428)

Endre Endrebacke 1:1
– nybyggnad av skolbyggnad, tidsbegränsat
bygglov till och med 2020-08-21

Fröjel Sälle 1:6
– nybyggnad av fritidshus

Hörsne Bunne 1:27
– uppförande av transformatorstation
Region Gotland
Telefon 0498-26 90 00
Webbplats www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Inbjudan till samråd om
provpumpning av grundvatten vid Lojsta hed
Region Gotland avser att utföra provpumpning
av bergborrade brunnar i området vid Stangsmyr
i Lojsta och bjuder därför in till samrådsmöte.
Det gäller ett tidsbegränsat tillstånd i närheten av
Natura 2000-området Kvie, Lojsta hed.
TID
Tisdag 11 december klockan 18.00–20.00.
PLATS Linde Skolhus, Linde Odvalds 417
Se närmare om anmälan till samrådsmötet, samrådsunderlag, möjlighet att lämna synpunkter med mera
på www.gotland.se/101422
Välkommen!

Gammelgarn Klints 1:12
– förhandsbesked för nybyggnad av
tre bostadshus

Sanda Prästgården 2:1
– tillbyggnad av skola med paviljong – tillfälligt
lov (Sanda skola)

Sanda Prästgården 2:1
– uppförande av paviljong förskola till och med
2020-08-25 (BN 2010/55)
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig.
Eventuella synpunkter ska inlämnas skriftligen senast
den 10 december 2018 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby.
För upplysningar och utskick av handlingar
kontakta Enhet bygg på telefon 0498-26 90 00 eller
e-post kundtjanst.bygglov@gotland.se

Ärende TN 2018/1591
19 november 2018

Teknikförvaltningen
VA-avdelningen

BILAGA 4

Samråd om tidsbegränsat tillstånd för provpumpning av
grundvatten i närheten av Natura 2000-området Kvie, Lojsta
hed, Gotland
Region Gotland avser att utföra provpumpning av bergborrade brunnar i området
vid Stangsmyr i Lojsta och planerar därför att ansöka om tillstånd enligt 7 kap 28 a §
samt 11 kap 9 § miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
Region Gotland, Teknikförvaltningen, bjuder in till ett samrådsmöte om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning och för att få era synpunkter på
projektet. Skriftlig inbjudan skickas till alla kända fastighetsägare samt delägare i
samfälligheter inom ett teoretiskt influensområde på 1500 m radie från
brunnsområde.
Tid: kl. 18.00 – 20.00, tisdagen den 11 december 2018
Plats: Linde Skolhus, Linde Odvalds 417, 623 57 Hemse
Anmälan om deltagande vid samrådsmötet görs senast den 4 december 2018 till:
vattenskydd@gotland.se
Samrådsunderlag som beskriver de planerade åtgärderna och förutsedda miljöeffekter
finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/101422
Dessutom finns samrådsunderlaget tillgängligt i Region Gotlands reception
(Visborgsallén 19, Visby) samt på biblioteket i Hemse.
Om ni inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter
(helst via e-post) kan detta göras innan den 8 januari 2019.
Synpunkter lämnas till: Region Gotland, Teknikförvaltningen, 621 81 Visby eller till
registrator-tn@gotland.se. Ange diarienummer: TN 2018/1591.
Välkomna!

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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AVGRÄNSNINGSSAMRÅD - INBJUDNA
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Lojstahed

Håkan Wennerberg

2019-02-20

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

13001947-400

Anders Skarstedt

INBJUDNA TILL AVGRÄNSNINGSSAMRÅD

Myndigheter
Namn

E-post/adress

Länsstyrelsen Gotland

gotland@lansstyrelsen.se

Kammarkollegiet

registratur@kammarkollegiet.se

Naturvårdsverket

kundtjanst@naturvardsverket.se

SGU

sgu@sgu.se

Havs- och vattenmyndigheten

havochvatten@havochvatten.se

Riksantikvarieämbetet

registrator@raa.se

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

registrator@msb.se

Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Organisationer
Namn

E-post/adress

Naturskyddsföreningen

styrelsen@naturskyddsforeningengotland.se

Gotlands Botaniska Förening

info@gotlandsflora.se

Gotlands Entomologiska föreningen

anders.lekander@gotlandskaninen.se

LRF Gotland

gotland@lrf.se
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Miljöutredare
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anders.skarstedt@sweco.se
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Håkan Wennerberg
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UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

13001947-400

Anders Skarstedt

Anteckningar Lojsta – samrådsmöte Länsstyrelsen
Deltagare
Frida Eklund, Henrik Johansson, Robert Djursander, samtliga Länsstyrelsen.
Claudia Castillo (Region Gotland), Lars Westerlund (Region Gotland), Rickard Hulling
(Advokatfirma Stangdell & Wennerqvist), Håkan Wennerberg (Sweco), Anders Skarstedt
(Sweco).

Presentation
Region Gotland presenterade bakgrunden till projektet och kopplingen till
avsaltningsanläggningen vid Kvarnåkershamn samt att nå redundans i vattenförsörjningen. En
fördel med området vid Lojsta är att det ligger relativt nära befintligt ledningsnät.
Det aktuella området och andra angränsande områden har undersökts tidigare och det finns
data från dessa provpumpningar. Dessa undersökningar indikerar att den aktuella brunnen
”Rekhål 2” har, i jämförelse med andra brunnar som undersökts, bra förutsättningar för ett
vattenuttag. Sweco visade en karta utifrån tidigare undersökningar där man har tolkat att det
finns en ”geologisk kanal” en bit söder om det aktuella området. Tolkningen har gjorts utifrån de
avsänkningar som uppstod i samband med provpumpningar av andra brunnar än Rekhål 2.
Vidare har vattnet i Rekhål 2 en låg salthalt vilket kan bero på en högre grundvattenbildning i
området.
De tidigare undersökningarna är inte tillräckliga för att avgöra vilket uttag som kan vara lämpligt
ur Rekhål 2 eller vilken påverkan som uppkommer på omgivningen. Därför behöver ytterligare
undersökningar genomföras innan man kan ta ställning till om det finns förutsättningar för en
permanent vattentäkt. Tanken är att ansöka om ett tidsbegränsat tillstånd för att under 3 år
utreda Rekhål 2 med olika flöden och under olika tider på året. I nuläget är det aktuellt att utreda
ett uttag om ca 4 l/s och 300 m 3/dygn.
Sweco frågade Länsstyrelsen om de har gjort några undersökningar i Natura 2000-området
Kvie källmyr. Länsstyrelsen informerade om att Bevarandeplanen för området har uppdaterats
och att beslutet är tänkt att tas den 20 december 2019. Det kan ha skett revideringar av
gränserna för naturtyperna vilket kommer att framgå av Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad
natur”. Enligt Länsstyrelsen har det skett inventeringar av Kalkkärrgrynsnäckan i den södra
delen av området. Länsstyrelsen har inte undersökt vattennivåer i Natura 2000-området. Vissa
naturtyper kommer sannolikt inte att nå gynnsamt bevarandestatus.
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Statusklassningen för grundvattenförekomsten och det faktum att förekomsten är mycket stor
diskuterades. Sweco menar att provpumpningarna inte kommer att leda till en försämring av
statusen eller att de försvårar uppnåendet av miljökvalitetsnormerna. Det diskuterades olika
påverkanskällor inom vattenförekomsten. Länsstyrelsen menade att vattenuttag för bevattning
förekom sparsamt, istället är det vattenuttag till djurbesättningar som dominerar. Länsstyrelsen
är medveten om att underlaget i VISS är bristfälligt och menade att det är viktigt för Region
Gotland att i ansökan föra ett resonemang kring påverkan på miljökvalitetsnormer.
Länsstyrelsen hade frågor kring kartan på sid 15 i samrådsunderlaget. Håkan förklarade att
kartan togs fram i samband med fältbesök under våren 2017, då olika utströmningsområden i
källområdet identifierades. Länsstyrelsen frågade varför det var 2 observationspunkter i Natura
2000-området då det var fler punkter som bedömts som lämpliga mätplatser. Sweco har bedömt
att de valda observationspunkterna ger en tillräcklig bra bild av eventuell påverkan. Sweco
informerade om att det sker en kontinuerlig mätning i observationsrören inom Natura 2000området. Antalet observationspunkter kommer att ses över i det fortsatta arbetet med
kontrollprogram för de planerade provpumpningarna. Sweco förde fram att det inte är helt
uteslutet att det finns täta jordlager inom Kvie källmyr som innebär att grundvattennivåerna inte
påverkas av vattenuttag i bergrunden.
Sweco informerade om att flera av källområdena i Kvie källmyr samt stora delar av vattendraget
var torra under sommaren, trots att det inte pågick något vattenuttag. Länsstyrelsen var
medvetna om det och de visste om andra områden med källområden som också hade varit
torra under sommaren.
Länsstyrelsen skickade med att Natura 2000-området Fride som finns ca 2 km ifrån det aktuella
området också innehåller rikkärr.
Länsstyrelsen undrade om det var aktuellt med grävningsarbeten för att lägga ned ledningar till
det befintliga ledningsnätet. Inledningsvis är det tänkt att de tillfälliga ledningarna läggs utmed
vägen, ”ovan jord”, och att nedgrävning endast sker där den tillfälliga ledningen ansluts till det
befintliga ledningsnätet. Beroende på omfattningen av arbetena menade Länsstyrelsen att det
ev kan krävas ett 12:6 samråd (miljöbalken).
Det diskuterades behovet, hos Region Gotland, att få tidiga ”signaler” från Länsstyrelsen om de
har för avsikt att avstyrka en ansökan om provpumpning när Region Gotland lämnar in en
ansökan till mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen menade att det är svåra avvägningar som
ska göras eftersom det är så nära ett Natura 2000-område, samtidigt som det i någon mån är
enklare då det är tillfälliga åtgärder. Därför är det viktigt att ha kontroller/uppföljningar samt
skyddsåtgärder som innebär att man kan avbryta provpumpningarna om det uppstår en
påverkan på området. Länsstyrelsen skickade med att att det även är värdefullt för
avvägningarna att det redovisas hur Region Gotland har tänkt kring olika alternativa lösningar.
Alternativ och avgränsningen av lokaliseringsprövningen diskuterades.
Länsstyrelsen menade att fokus för MKB:n bör ligga på att diskutera eventuell påverkan på
Natura 2000-området och enskilda intressen. Länsstyrelsen menade att det borde utredas
”varifrån” vattnet till Kvie kommer och belysa riskerna vid ett uttag. Sweco konstaterade att det
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kan vara svårt att exakt fastställa varifrån vattnet i berggrunden kommer och att den planerade
provpumpningen har till syfte att bland annat utreda detta.
Frågan om vegetationsuppföljning av Natura 2000-området diskuterades, men det
konstaterades att det kanske mer är en fråga i det fall man går vidare och söker ett permanent
tillstånd. I sådana fall är det kanske mossorna i källområdena som är aktuella att följa upp.
Sweco frågade om avgränsningen av Natura 2000- området hade utgått från någon
hydrogeologisk bedömning. Länsstyrelsen svarade att det sannolikt hade skett en avgränsning
utifrån fastighetsgränser och vad som har kunnat observerats på marken.
Region Gotland undrade om Länsstyrelsen hade några synpunkter på att övervakningskameror
sattes upp på utrustningen. Detta skulle göras för att lättare kunna övervaka driften och
snabbare kunna sätta in åtgärder vid oplanerade driftstopp. Länsstyrelsen skulle ta med sig
frågan och diskutera med kollegorna.
Länsstyrelsen informerade om att de fått information från någon fastighetsägare om att det hade
förekommit problem med brunnar under 1990-talet då det skett provpumpningar. Vidare hade
det framförts synpunkter att vattnet som släpptes ut i samband med provpumpningarna kunde
ha inneburit en positiv effekt på en närliggande brunn varför mätresultaten skulle kunna vara
felaktiga.
Sweco skulle skicka över presentationen från samrådsmötet.

Anders Skarstedt
Sweco
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Anteckningar Lojsta
Deltagare
Claudia Castillio (Region Gotland), Lars Westerlund (Region Gotland), Rickard Hulling
(Advokatfirma Stangdell & Wennerqvist), Håkan Wennerberg (Sweco), Anders Skarstedt
(Sweco).
Övriga deltagare – Bilaga 1

Presentation
Claudia hälsade välkommen och gick igenom dagordningen. Frågor tas i första hand efter
presentationen.
Deltagarna från Region Gotland och Sweco presenterade sig.
Lars presenterade bakgrunden till projektet. Vattenbristen på ön leder till att Region Gotland
undersöker alternativa vattentäkter. Det finns även ett behov av att ha grundvatten för att
återmineralisera vatten från avsaltningsanläggningen i Kvarnåkershamn.
Rickard gick igenom tillståndsprocessen enligt miljöbalken.
Håkan gick igenom den tänkta ansökan där Region Gotland har för avsikt att ansöka om ett
tidsbegränsat tillstånd (3 år) för att utföra undersökningar vid Lojsta. Länsstyrelsen har förelagt
Region Gotland att ansöka om tillstånd till provpumpningarna. Befintliga brunnar och
observationsrör/-brunnar kommer att användas.
Håkan gick igenom de geologiska förutsättningarna och tidigare undersökningar i området.
I bilaga 2 finns presentationen från samrådsmötet.

Frågor/Synpunkter
Kommer ansökan att innehålla hur mycket vatten som får pumpas och under vilka tider ? Ja
ansökan kommer att innehålla mängder och tider.
I samband med provpumpningarna under 1990-talet var att det många som fick nya brunnar
under 1990-talet. Varför gjorde man så, måste betyda att det finns problem med att provpumpa?
Måste finnas dokumenterat. (Lars svarade) Regionen Gotlands uppfattning är att dessa
provpumpningar gjordes i en annan brunn än den som är aktuell nu och att det inte finns några
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indikationer på att pumpningar i Rekhål 2 skulle ge upphov till samma effekter som de vid
provpumpningarna under 1990-talet.
Hur djupt är rekhål 2? 70-75 m.
Varför är det skillnad mellan olika borrhål? Sweco förklarade att det kan finnas olika
grundvattenmagasin och att det kan finnas skillnader på korta sträckor.
Vet ni hydrologiskt hur det här vattenmagasinet sträcker sig? Vet inte det just nu, det är bl a det
som ska utredas. Men det är mycket svårt att säga vad som sker i berggrunden. Vi har
uppskattat 1,5 km som influensområde.
Flera fastighetsägare ställde frågor kring torrläggning av brunnar och dokumentation av tidigare
undersökningar. Sweco och Region Gotland förklarade vilka data som finns tillgängliga. Sweco
uppmanade fastighetsägarna att komma fram och markera på vilken fastighet de har haft
problem. Sweco uppmanade fastighetsägarna att skicka in ev data/information om problem i
samband med provpumpningarna under 1990-talet.
Var räknas avsänkning, i ett observationsrör/-brunn, ifrån? Från ostörd vattennivå några meter
ned i observationsrör/-brunn
Kommer det att pumpas även om det inte är bra kvalité på vattnet? Kommer det att krävas
membranrening? Vattenkvalitén har testats och det är ett bra vatten. Lagkraven på
dricksvattenproducenter innebär att det kommer att behövas en vattenrening som bland annat
innebär en membranrening. Bedömningen är att den enklaste formen av membranrening
kommer att räcka.
Vilka parametrar i vattnet måste åtgärdas? COD, färg, bakteriell barriär. Salthalten är låg.
I samrådsunderlaget återkommer ordvalen ”känslig miljö” Är det endast Natura 2000 området
som avses? Sweco svarade att ordvalet ska ses över/förtydligas i arbetet med den kommande
MKB:n
En synpunkt var att det är mycket fokus på Natura 2000 området och inte lika mycket på
enskilda intressen och brunnar som kan påverkas. Sweco tar till sig den synpunkt till det
fortsatta arbetet med MKB:n.
Alternativredovisningen är bristfällig. Sweco kommer att skriva mer kring alternativ i den
kommande MKB:n.
Varför nyttiggjordes inte vattnet vid den senaste provpumpningen? Region Gotland redogjorde
för att man först fick ett positivt beslut från Länsstyrelsen. Strax efter fick man besked att
Länsstyrelsen behövde göra en förnyad bedömning som sedemera resulterade i ett nytt positivt
beslut. Dessa ”turer” innebar att Region Gotland inte hann med att koppla in vattnet på
ledningsnätet.
Vid de kommande provpumpningarna, ska vattnet anslutas till befintligt ledningsnät? Ja det ska
anslutas och utgångspunkten är att det sker via en ledning ovan jord som grävs ned vid
anslutningspunkten.
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Varör återupptogs inte provpumpningen 2018? Maskinhaveri, inte värt att laga och återuppta
provpumpningen eftersom det redan hade blivit ett avbrott vilket försvårar utvärderingen av vad
som händer vid en kontinuerlig pumpning.
I framtida utredningar finns det önskemål att ta del av resultaten löpande från de
undersökningar som genomförs. Regionen tar med sig den synpunkten.
Fastighetsägaren till Kvie 1:16 (sydväst om Kvie källmyr) beskrev att de har haft problem med
artesiskt vatten på fastigheten sista 2 åren och undrade vad det kunde bero på?. Sweco tar
med sig den informationen i det fortsatta arbetet.
Vilken ”organisation” kommer att göra ansökan till domstolen? Region Gotland.
Hur ser uppdraget ut, vilka beslutar inom Region Gotland att projektet ska genomföras?
Uppdraget att jobba med vattenförsörjningsfrågorna kommer från Tekniska nämnden (politiker).
Respektive förvaltning (tjänstemän) driver arbetet. Alla projekt går inte upp Tekniska nämnden
för beslut. Det har inte varit vanligt att provpumpningar ska tillståndsprövas därför vet vi i
nuläget inte om den Tekniska nämnden ska besluta om en framtida ansökan till
provpumpningen.
Vad händer om vi bearbetar politikerna och skriver insändare? Det står de enskilda fritt att
kontakta politikerna.
Lennart Nicklasson – jag har en känsla av att influensområdet är för litet. I den befintliga
allmänna vattentäkten i Lojsta ökade man under sommaren 2017 uttaget till 150 m3/dygn vilket
påverkade två brye och grävda brunnar. Nu sommaren 2018 pumpade man 90 m3/s och det
uppstod samma påverkan – kan det hänga ihop med en påverkan från pumpningarna vid
Rekhål 2? Sweco tar med sig information i det fortsatta arbetet.
Det finns ett grävt hål sydväst om Natura 2000-området som alltid har haft vatten, där det sjönk
drastiskt under sommaren. Samtidigt finns det ett ytterligare grävt hål som inte var tomt. Det gör
att man känner en osäkerhet kring det här med influensområde. Sweco tar med sig den
synpunkten i det fortsatta arbetet.
Referenshålet i södra delen av Natura 2000-området – hur vet man inte att det påverkas? Det
är en bedömning som har gjorts.
Kvarnåkershamn avsaltningsanläggning behöver inte använda grundvatten för att
återminalisera vattnet, så sa de när jag var där på ett studiebesök. Det går att återmineralisera
vattnet med hjälp av en speciell sorts kalk, men det är mer kostnadseffektivt att använda
grundvatten. Dessutom ökar ”säkerheten” eftersom man inte blir helt beroende av leveranser av
kalk (livsmedelsklassad) och kolsyra för att kunna producera ett dricksvatten..
Stämmer det att ett uttag på 300 m3/dygn är gränsen för att få ekonomi i ett projekt? Ja det
stämmer, men även vilken infrastruktur som finns för att få ut vattnet på ledningsnätet spelar roll
för bedömningen av ekonomin i ett projekt.
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LRF – Är det värt kostnaden för provpumpningen om man inte vet om man får tillstånd? Ja,
Regionen har bedömt att det är värt att göra utredningarna.
Har ni med er även tänket kring kostnaden för vattenskyddsområdet? Nej, Regionen tar ett steg
i taget. Det behöver först utreda om det ens är möjligt med vattenuttag i området.
Känslan är att man ”kokas långsamt” som lantbrukare i dessa processer. Det tas små steg i
taget och sedan är man ”fast”. Arbeten bedrivs oftast stegvis genom att man först gör
undersökningar och utvärderar resultat från undersökningar för att sedan ta beslut om ev
fortsatt arbete.
Det måste väl finnas vattenskyddsområde runt dricksvattentäkter? Ja det är krav att det ska
finnas vattenskyddsområden runt allmänna vattentäkter.
Simon Nicklasson – Från början sas det att det skulle pumpas 300 m3/dygn, men sedan blev
det bara 7 m3/timme varför det? Det var bl a intrimmning av reningsverket som gjorde att
uttaget blev lägre.
Klas Jakobsson - Vattnet kommer att gå via eternitledningar från 1960-talet. Finns det planer på
att byta ut dessa? Region Gotland tar med sig frågan tillbaka till de som sysslar med
ledningsnätet.
Mats Ekström - Förundras över att vissa delar av projektet är oseriöst, undermålig undersökning
(slöseri med pengar, retar upp oss enskilda). Samrådsunderlaget handlar om att övertyga
länsstyrelsen. Tycker att samrådsunderlaget har fel fokus och att de enskilda borde tas med
tydligare. Vi har en livsmedelsstrategi. Varför tas inte detta upp överhuvudtaget, dvs
vattenskyddsområdet. Det är viktig fråga för lantbrukarna, och planerna uppfattas som ett hot
mot deras verksamhet. Kommer att driva frågan gentemot våra politiker. Varför avbröts
pumpningarna 1993? Inte seriöst att de återkommer undersökningar. Ett medskick är att ta med
hur det kommer att påverka de enskilda intressena. Regionen och Sweco tar med sig
synpunkterna i det fortsatta arbetet.
Varför söker man inte ett nytt 7 kap-tillstånd? Länsstyrelsen har beslutat att det inte blir ett nytt 7
kap tillstånd.
Ulf Tyrefors - Kalkbrytningen skapar massa vatten som bara skickas ut i sjön, stämmer det?
Regionen håller på att utreda hur vattnet från kalbrytningen kan nyttigöras. Diskussioner pågår
med verksamhetsutövarna.
Vi vill att ni pausar och utreder Kalkbrotten istället!

Avslutning
Vid mötet beslutade Region Gotland att förlänga tidpunkten för att lämna synpunkter på
projektet till den 31 januari 2019.
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Deltagarna uppmanades att skicka in sina synpunkter enligt den kontaktinformation som finns i
inbjudan och på Region Gotlands hemsida.

Bilagor
1 Deltagarförteckning
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BILAGA 8
-----Ursprungligt meddelande----Från: charlotta.lundqvist@havochvatten.se
[mailto:charlotta.lundqvist@havochvatten.se]
Skickat: den 28 november 2018 12:59
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: TN 2018/1591 (HaVs dnr 03769-2018) Samråd angående provpumpning av
grundvatten
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat
ärende.
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte
att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.

Charlotta Lundqvist
Administratör
Havs- och vattenmyndigheten
079-0686118
www.havochvatten.se
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dinapersonuppgifter<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dinapersonuppgifter>
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data
Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dinapersonuppgifter<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dinapersonuppgifter>
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BILAGA 9

Från: Melin Ola [mailto:Ola.Melin@msb.se]
Skickat: den 28 november 2018 15:31
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: TN 2018/1591 - Inbjudan till avgränsningssamråd angående provpumpning av grundvatten på
fastigheten Lojsta Kvie 1:40 vid Lojsta, Gotland
Hej,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått möjlighet att delta i Region Gotlands
samråd inför ansökan om tidsbegränsat tillstånd för provpumpning av grundvatten på fastigheten Lojsta
Kvie 1:40 i området vid Stangsmyr i Lojsta. Diarienummer: TN 2018/1591
MSB avstår från att yttra sig i samrådet.
MSB dnr: 2018-12522
Med vänlig hälsning
Ola Melin
______________________________
Ola Melin
Handläggare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för utveckling av samhällsskydd (US)
Enheten för säker hantering av farliga ämnen (SÄF)
Postadress: 651 81 Karlstad
Besöksadress: Packhusallén 2, Karlstad
Tel växel: 0771-240 240
Tel direkt: +4610-240 52 74
Mobil: +4672-219 36 76
E-post ola.melin@msb.se
www.msb.se
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BILAGA 10
-----Ursprungligt meddelande----Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se
[mailto:naturvardsverket@naturvardsverket.se]
Skickat: den 30 november 2018 10:13
Till: Vattenskydd <vattenskydd@gotland.se>
Kopia: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: NV-08255-18: Diarienummer: TN 2018/1591 - Samråd om tidsbegränsat
tillstånd för provpumpning av grundvatten i närheten av Natura 2000-området
Kvie
Naturvårdsverket avstår från att delta i rubricerat samrådsärende.
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och
ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

Hälsningar Johanna

JOHANNA TORGILSMAN
------------------------------------------------------NATURVÅRDSVERKET
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet
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BILAGA 11
TN 2018/1591

Sid 1(2)

YTTRANDE
Vårt datum: 2018-12-17

Ert datum: 2018-11-19

Vårt diarienummer: 33-2686/2018 Er beteckning: TN 2018/1591

Handläggare
Mattias Gustafsson

registrator-tn@gotland.se

Samråd om tidsbegränsat tillstånd för provpumpning av
grundvatten i närheten av Natura 2000-området Kvie, Lojsta
hed, Gotland
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 20 november 2018 tagit emot ovanstående ärende för
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande.
Region Gotland avser att utföra provpumpningar i området vid Stangsmyr i Lojsta. Platsen ligger nära
den norra delen av Natura 2000-området Kvie (SE0340157) som består av ett långsträckt
våtmarksområde. Regionen kommer även att nyttiggöra det provpumpade vattnet. Region Gotland
genomförde provpumpningar under 2018 efter att Länsstyrelsen i Gotlands län (Länsstyrelsen) meddelat
ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000) för dessa. Region Gotland har bedömt att
ytterligare tid behövs för att genomföra provpumpningar och kontaktade Länsstyrelsen för en
förlängning av tillståndet. Om resultatet av provpumpningarna visar att det är möjligt att anlägga en
permanent vattentäkt kommer tillstånd att sökas hos mark- och miljödomstol. Vattnet kommer att
användas bl.a. till remineralisering av dricksvatten i den kommande avsaltningsanläggningen i
Kvarnåkershamn
Tidigare undersökningar (1993) i området har visat på goda möjligheter att ta ut grundvatten från
berggrunden i området, men att även grundvattnet i djupare jordlager påverkas i viss utsträckning.
Förnyade undersökningar utfördes under 2017 och 2018 men med lägre flöden.
De undersökningar som hittills utförs är utförda under ca 3 veckor, och stationära tillstånd uppnåddes
inte. Det nu sökta tillståndet är för att kunna få en tillräckligt lång provpumpning så att ett bättre
underlag kan erhållas för bedömning av en eventuell påverkan på Kvie källområde.
De förslag på mätpunkter och kontroll bedöms vara rimliga, SGU anser att mätningar av
grundvattennivåer tillsammans med utflöden och kemiska observationer i källor samt flödesmätningar
längs bäcken som avvattnar Kvie källområde kan bidra till en ökad förståelse för hydrogeologin i
området.
SGU har i samband med de SkyTEM- undersökningar som utfördes 2013 pekat på området kring Lojsta
som ett område med god vattenföring, se http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm136-rapport.pdf .
Området med bedömda goda uttagsmöjligheter stäcker sig från den nu aktuella platsen och mot nordost.

Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18

Tel: 018-17 90 00
Webb: sgu.se
E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2528

Sid 2(2)

Om region Gotland ser ett framtida utökat behov av grundvatten rekommenderar SGU att fortsatta
undersökningar sker i förlängningen av detta område, och att Regionen ser till att en påverkan av dessa
uttag inte interfererar med de nu planerade uttagen för att minimera en påverkan på N2000- områden.
SGU anser att tidsbegränsat tillstånd kan medges för de ansökta provpumpningarna.
Beslut i detta ärende har fattats av tf. avdelningschef Jakob Levén
I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeolog Mattias Gustafsson deltagit. Statsgeolog
Mattias Gustafsson har varit föredragande.

Jakob Levén
Mattias Gustafsson

BILAGA 12

Page 1 of 1

BILAGA 13

Från: Biritte Lund [mailto:biritte@telia.com]
Skickat: den 28 januari 2019 18:32
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: Synpunkter dnr TN 2018/1591

Till Region Gotland, Teknikförvaltningen
Synpunkter dnr TN 2018/1591 Samråd ang provpumpning grundvatten i närheten av Natura
2000-området Kvie, Lojsta hed, Gotland
Jag lämnar synpunkter som mark- och fastighetsägare till Lojsta Fride 1:48
På möte med repr från Region Gotland, Teknikförvaltningen m fl och berörda fastighetsägare i
Linde skola 2018-12-11 informerades om ovanstående projekt.
Hur stark påverkan tidigare pumpningar haft på fastigheternas vattentillgång hade
Teknikförvaltningen mycket dålig information om. Deltagande fastighetsägare hade dock starka
minnen av minskad vattentillgång i brunnar. Det är också mycket märkligt med den tänkta
provpumpningen i närheten av Natura 2000-område.
Fride 1:48 har haft påverkan till den grad att pump fått installeras, det var före min tid, jag är
fastighetsägare sen 1992.
Den vidare påverkan som sen kan följa med vattenuttag och ev vattenskyddsområde skulle bli en
katastrof för denna jord- och skogsbruksbygd.
Som ägare av näringsfastigheten Lojsta Fride 1:48 samt vattenbrunnar är jag ytterst negativ till
provpumpning.
Lojsta 2019-01-28
Biritte Lund
Vallgravsgatan 1A
621 40 VISBY
Lojsta Fride 510
623 59 Hemse
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BILAGA 14
Diarienummer TN 2018/1591, Synpunkter på tidsbegränsat tillstånd för provpumpning av
grundvatten i närheten av Natura 2000-området Kvie, Lojsta hed, Gotland
Synpunkter nertecknade av Mats Ekström, lantbrukare i Lojsta

29/1 2019

Bakgrund
Vår familj bedriver sedan generationer lantbruk inom Lojsta socken. Vi har idag en större
mjölkproduktion med ca 200 mjölkkor och en mindre slaktgrisproduktion med ca 2500
slaktgrisar årligen. Våra 60 ekologiska dikor och ytterligare ca 200 kvigor och ungdjur håller
ca 70 ha av Lojstas betesmarker öppna. Vi har renoverat hus och fastigheter som idag bebos
av ca 25 åretruntboende personer i alla åldrar. Vi brukar ca 200 ha åker och har även en del
skog för avsalu och egen flis. Vi är idag ca 10 personer som arbetar året om med detta.
Näringslivsfokus
I Lojsta är lantbruket den dominerade näringen. Vi är sett till antalet invånare en av de
socknarna med flest djur och därmed även intensivast odling på hela Gotland. Vi är flera
gårdar som satsat och som ser till att hålla bygden levande. Medan övriga socknar omkring
oss tappat invånare har Lojsta lyckats öka antalet invånare sista 10 åren. Lojsta är helt enkelt
en populär socken att leva och verka i. Det kommer inte av sig själv utan av oss som bor och
verkar i Lojsta. Ingenstans i samrådsunderlaget tas våra förutsättningar som lantbrukare
upp, vilket är både oseriöst och otidsenligt med vår nya livsmedelsstrategi.
Problemet med nya vattenskyddsområden
Målet med en provborrning är såklart att hitta grundvatten, vilket senare skall kunna bli en
grundvattentäkt och därmed ett vattenskyddsområde. Vi verkar redan inom vattenskyddsområdet för Asa träsk och vet vilka konsekvenser det får i form av omöjliggörande för odling
av vissa grödor, tex majs till våra djur. Förutom att ett framtida vattenskyddsområde
kommer begränsa våra möjligheter att fortsätta driva våra företag, så kommer det bli en
betydande kostnad för Region Gotland att betala för det skördetapp omöjliggörandet av
majsodling skulle innebär.
Alternativa vattentäkter
Vi vet om att det finns vatten i Lojsta, det är en av grundförutsättningarna för att bedriva
intensivt jordbruk med djurhållning. Omöjliggörs effektiv och ekonomisk djurhållning i vårt
område så sker den istället på annan plats, kanske utan eget dricksvatten. Effekten blir då att
Region Gotland driver bort utveckling av djurhållningen från en plats MED vatten till en plats
UTAN vatten och istället tvingas ta av vårt vatten och pumpa dit. Vi vet att det finns en
mängd alternativa lösningar där detta inte kommer inträffa, tex tillsättande av mineraler i
Kvarnåkershamn eller utveckling av vattenmagasin tillsammans med stenindustrin på norr.
Slutord
Vi trivs med att leva och verka i Lojsta. Lojsta socken utgör ett unikt bidrag till Hemsetrakten
och hela Gotland redan idag, även utan en ny vattentäkt och därmed ett nytt vattenskyddsområde. Vi är del av en klimatsmart och effektiv livsmedelsproduktion. Vi håller landskapet
öppet och möjliggör för fler att bosätta sig på landet. Vi engagerar oss i Lojsta Slott och
träsken i Lojsta. Låt oss få fortsätta med detta utan att ha risken för framtida vattenskyddsområden, sinande brunnar och sänkta fastighetsvärden hängandes över oss!
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Från: Nicklas Olofsson [mailto:nicklas.lojsta@gmail.com]
Skickat: den 30 januari 2019 17:49
Till: Registrator-TN <registrator-tn@gotland.se>
Ämne: Provpumpning Lojsta diarienr.TN2018/1591

Synpunkters samband med provpumpning av grundvatten i Lojsta, Gotland
Diarienr.TN2018/1592
Vi bor på en lantbruksfastighet i Lojsta som tidigare varit utsatta vid en provpumpning från
samma område som region Gotland tänker utföra sitt letande efter grundvatten.
Vid den tidigare pumpningen som ägde rum i början av 1990-talet sjönk vattennivån så drastiskt
och snabbt att både skyddsrör och berggrund fick sättningar och vattnet försvann, när detta
påtalades hos kommunen hände inte något utan vi fick själva ombesörja att en djupsug sattes ned
i borrhålet.
Då vatten hittades uppstod nästa problem, vattnet var inte tjänligt varken att duscha, dricka och
tvätta i det var ett gasigt vatten som nu skulle pumpas upp till brunnsringarna för luftning vilket
inte fungerade,nu började en kamp med Gotlands kommuns tekniska förvaltning för att få en
kompressor som kunde hjälpa till med luftningen.
När kompressorn monterades av en välvillig montör från förvaltningen tyckte han att vi kunde få
hjälp att fylla upp brunnen med vatten från en tankbil, vilket vi tyckte lät bra.
När sedan tankbilen kom och släppte ned vatten i brunnen gjordes det från sådan höjd att sten och
bottenslam åkte ned i borrhålet där den nya djupsugen sitter, vilket resulterade att den än idag
sitter där för nu har stenarna kilat fast sugens ventil i skyddsröret.
Resultatet blev att ännu en pump fick inköpas för att kunna pumpa vatten från brunnsringarna.
När sedan kommunen fick stopp av en anledning som alla på kommunen har förträngt eller glömt
bort så fick vi tillbaka vattnet på ett dygn, men fortfarande med en aning lukt och gasigt.
När det nu har provpumpats under sommaren 2018 så har mätningar i brunnen gjorts och det visar
att påverkan syns med sjunkande resultat i sambande med ökande uttag i provhålen.
Denna provpumpning har inte kommit upp i den mängd som region Gotland siktade på så tyvärr är
det missvisande resultat som nu skall utökas, vi är oroliga att utökningen resulterar i nya
torrläggningar av brunnar även långt från provhålen.
Regionen har inte på ett tillfredställande sätt anget vad som händer vid en sådan torrläggning,
efterlyser konsekvens och åtgärdsanalys innan ev fortsättning.
Regionen skall också erkänna sig ersättningsskyldig vid skada på privata brunnar.
Är också ägare i natura 2000 området Hässelby och det är förbluffande enkelt att säga, "ingen
påverkan kommer att ske", vi som bor i området ser påverkan med blotta ögat under den sommar
som nu gick,och det har varit torrsommrar förr men alltid funnits vatten där för tex allt vilt. Men
denna sommar var det torrt.
Nedtecknat av
Nicklas Olofsson
Lojsta Rovide 425
Rovide 1:10 1:11
Hässelby 1:24
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Till: TeknikfÖrvaltningen Region Gotland
Från: Lennart Niklasson

2019 -ÖV 30'
REGION GOTLAND

Samrådssynpunkter på provpumpning grundvatten Lojsta Kvie l :40
Som angränsande markägare i pumpområdet och som lantbrukare i Lojsta socken är jag berör på två
sätt och anser att ytterligare provpumpning inte ska tillåtas.
Skälen därför är många och jag kommer att utveckla detta i en längre skrivelse till Mark o
Miljödomstolen inför ärendets behandling där.
Det samrådsunderlag som Sweco har jobbat fram är undermåligt. Mycket stor omsorg har lagts på
att stryka Länsstyrelsen medhårs vad avser Kvie källmyr och Natura 2000 registreringen. Ingen som
helst möda har ägnats det faktum att vid tidigare provpumpningar i området har stora problem
uppstått i privata brunnar 2 till 3 km söder om borrhålen. Historien visar att den geografiska
avgränsningen som valts, omfattande en cirkel med 1,5 km i diameter från borrhålet, är alldeles för
snålt tilltagen.
Samrådshandlingarna saknar helt avvägningen mellan nyttan att pumpa grundvatten och
nackdelarna för privatpersoner och näringsliv i påverkansområdet.
Den misslyckade provpumpningen som genomfördes sommaren 2018 gav dock en tydlig indikation
på att även vid dessa måttliga uttag får man redan efter tre veckors pumpning en accelererande
avsänkning av grundvattnet i området. Den bäck som avvattnar Kvie källmyr sinade under
pumpningen och detta har inte hänt sedan 1993 då kommunen genomförde liknande
provpumpningar i området. Även pålitliga vattenhål i betesmark mer än en km söder om
pumpstället sinade och detta har aldrig hänt tidigare.
Om provpumpning tillåts på de nivåer som det ursprungligen var tänkt, 300 till 400 dygnskubik, är
risken för problem i privatbrunnar och skador i Kvie källmyr påtaglig.
Eftersom provpumpningens syfte är att längre fram söka tillstånd för ett permanent
grundvattenuttag bör man redan här ta hänsyn till det faktum att Kvie källmyr ligger alldeles intill
och med all säkerhet kommer att påverkas av att grundvatten pumpas bort, frågan är bara hur stor
påverkan blir.
Ansökan om tillstånd för provpumpning ska avslås.

Lojsta 30/1 2019
•\

Lennart Niklasson
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Gotlands Botaniska Förening
Ordförande: Jörgen Petersson
Humlegårdsvägen 18
621 46 Visby
tel.: 21 45 59

Till
Teknikförvaltningen
Region Gotland
Synpunkter från Gotlands Botaniska Förening på ”Samråd om tidsbegränsat tillstånd
för provpumpning av grundvatten i närheten av Natura 2000-området Kvie, Lojsta hed,
Gotland” (TN 2018/1591)

Gotlands Botaniska Förening (fortsättningsvis GBF) har tagit del av de översända samrådshandlingarna. GBF anser att platsen för provpumpningen är illa vald, då risken finns att den
nu rikt vattenförande källmyren vid Kvie kan påverkas genom minskad vattenföring. Detta
skulle i sin tur innebära att de i Kvie källbäck förekommande arterna påverkas negativt, eftersom vattnets mängd och kvalité är en grundförutsättning för arternas existens inom det skyddade området. Förutom en direkt brist på kalkrikt källvatten kan på sikt en minskad vattenföring påverka floran mot arter som gynnas av torrare förhållanden.
I det följande hänvisas ibland till Projekt Gotlands Flora (inventeringar 1983–2015; benämnd PGF), en omfattande inventering av den gotländska växtvärlden. Den databas som
skapades genom noteringarna inom PGF, har ännu inte anpassats för inmatning i Artportalens
databas. Därför saknas de flesta av uppgifterna från PGF i offentliga källor (läs Artportalen
för kärlväxter). Materialet har publicerats i Gotlands flora (Johansson, B. G., Petersson, J. &
Ingmansson, G. 2016. Gotlands flora band 2. – SBF förlag, Uppsala), varifrån sammanfattande uppgifter hämtats till nedanstående fakta.

Kommentarer, frågetecken och kompletteringar till samrådshandlingarnas texter
Sid. 4.
2.5 Naturvärden i anslutning till borrhålen
Här anges borrhålen, men vad GBF kan se anges inte i samrådshandlingarna specifikt i vilket
eller vilka borrhål som provpumpningarna verkligen skall ske. Enligt uppgifter på sidorna 15–
16 gjordes år 1993 och 2018 provpumpningar i Rekhål 2. Är det detta hål som även skall användas för den kommande perioden med provpumpningar eller kommer fler eller andra
brunnar/hål att användas?
I databasen för PGF finns en notering för luddvedel Oxytropis pilosa (rödlistad EN samt
fridlyst) i grustagen vid Stangsmyr. Växtplatsen är belägen ca 350 m nordost om Rekhål 2.
Denna art bedöms dock inte påverkas av den nu föreslagna provpumpningen, då den är anpassad till torra förhållanden.
Sid 11.
4.3.2 Kalktuffkällor

Här anges förekomst i Kviebäcken av kalkkällmossa Philonotis calcarea (rödlistad NT).
Sid. 12.
4.3.2 Kalktuffkällor
I texten anges att källnate Potamogeton coloratus (rödlistad VU) numera endast finns på Gotland och att den på ön har 65 ”växtplatser”. Att arten enbart finns på Gotland avser förekomster inom Sverige. Enligt Gotlands flora finns källnate registrerad inom 122 km2-rutor i samband med PGF. Arten finns förutom i källor även i vattendrag som rinner från källorna, så
också på flera ställen längs Kviebäcken.
Sid. 12.
4.3.3 Rikkärr
Här anges för brun ögontröst Euphrasia salisburgensis ssp. schoenicola (rödlistad NT samt
fridlyst) följande: ”Den är känd från ett fyrtiotal lokaler och förefaller att hålla sig konstant.”
Inom Projekt Gotlands Flora, där inventeringarna utfördes mer noga än vid tidigare tillfällen,
hittades arten på flera nya växtplatser. Gotlands flora anger därför att brun ögontröst förekommer inom 59 km2-rutor. Att arten är konstant är däremot felaktigt då växten i fråga har försvunnit från en rad tidigare kända lokaler, där den eftersöktes under PGF. Försvinnandet beror
främst på utdikning men också på igenväxning av lokalerna p.g.a. minskat bete eller en kombination av dessa orsaker. Även grustäkt i närområdet och i ett fall genom anläggning av en
badsjö har lett till att bestånd har utraderats. I det senare fallet försvann växten från sin ”Prima
loca” dvs. första kända växtplats.
Sid. 12.
4.3.3 Rikkärr
Här anges att luktsporre Gymnadenia odoratissima (rödlistad NT samt fridlyst) förekommer i
källmyren.
Enligt PGF och länsstyrelsens Våtmarksinventering finns även följande rödlistade arter i
Kviebäcken: Carex hostiana ängsstarr NT, Carex pulicaris loppstarr VU, Primula farinosa
majviva NT
liksom förutom den ovan nämnda arten luktsporre även följande fridlysta orkidéer:
Dactylorhiza incarnata ängsnycklar, Dactylorhiza majalis ssp. lapponica sumpnycklar,
Epipactis palustris kärrknipprot, Gymnadenia conopsea ssp. densiflora praktsporre
De fridlysta arterna brun ögontröst samt orkidéerna ingår i Artskyddsförordningen, varför
de har högre skyddsklass än andra kärlväxtarter med förekomst vid Kviebäcken.
Sid. 13.
4.3.5 Kalkkärr[s]grynsnäcka
Kalkkärrsgrynsnäcka Vertigo geyeri (rödlistad NT samt medtagen i EUs Art- och
habitatdirektiv, annex 2) har i samrådshandlingarna fått felstavat svenskt namn (enligt
Dyntaxa). Arten är upptagen i Artskyddsförordningen.
Sid. 14.
6.1 Lokalisering av källor och källkärr
Här anges att lokalisering av källor vid källbäcken utfördes under april 2017. Det är allmänt
känt att det på Gotland vid denna tidpunkt rådde mycket låga grundvattenförhållanden. Detta
kan ha påverkat de resultat som framkom vid undersökningen av områdets källflöden.
Uppenbarligen fanns vid denna tidpunkt de mest vattenförande källorna i den västra kanten
av källbäcken.
6.2 Lokalisering av lämpliga platser för grundvattenmätningar

Enligt kartan på sidan 15 är huvuddelen av mätplatserna (alla?) placerade i den östra kanten
av bäcken. Enligt den utförda inventeringen i april fanns ju källorna med högst flöde i västra
kanten av bäcken. Även om de nu utlagda mätpunkterna ligger närmast området för den tänkta provpumpningen är det inte omöjligt att provpumpningen även kan påverka källorna i västra kanten t.ex. via spricksystem i kalkberggrunden som via kanaler artesiskt mynnar i denna
del. Några ytterligare mätpunkter måste därför placeras även vid de mest vattenförande källorna väster om bäcken.
Sid. 16.
6.3 Tidigare provpumpningar
Här anges att provpumpningar genomfördes under juli 2018. Detta skedde vid ett extremt
torrår åtminstone vad gäller vattentillgången för växterna i de övre jord- och berglagren.
Resultaten av påverkan på Natura 2000 kan ha påverkats av den extremt torra sommaren.

Sammanfattning
GBF är oroad över denna provpumpning och i än högre grad avseende ett framtida mer kontinuerligt uttag av vatten i området. De höga naturvärdena inom de skyddade miljöerna vid
Kviebäcken, vilka är helt beroende av oförändrad vattenföring, gör att GBF är tveksam till
exploatering av vattentillgångarna i närområdet. Om en provpumpningsperiod ändå tillåts
måste även några av de västra källflödena övervakas genom mätpunkter (jfr ovan).

För Gotlands Botaniska Förening
Visby den 8 januari 2019

Jörgen Petersson, ordf. GBF

Region Gotland
Reception Visborg
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Teknikförvaltningen
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621 81 Visby

Yttrande- Avgränsningssamråd, Tillstånd enligt miljöbalken för provpumpning
av grundvatten vid Lojsta, Gotland. TN 2018/1591

LRF Gotland vill till att börja med påpeka att det gröna näringslivet och lantbruket är
Gotlands viktigaste näringsgren när det kommer till tillväxt, landsbygdsutveckling och
sysselsättning. För betydelsen i det lokala perspektivet är dessa företag om möjligt ännu
större. Varje lantbruksföretag besitter också ovärderlig kunskap om sitt geografiska
närområde (deras arbetsplats) efter att i många fall genom generationer, brukat- och skött
om sina marker. Den lokala förankringen är avgörande för en säker och framgångsrik
process. LRF Gotland vill därför börja med att ifrågasätta hur detta samrådsunderlag i princip
kan undvika att kommentera enskilda intresset och helt utelämna näringslivsperspektivet.
LRF Gotland anser därför att risker och konsekvenser för enskilda, liksom företag ska belysas
på samma gedigna sätt som man låtit beskriva diverse naturvärden. Avsaknaden av denna
beskrivning skapar inte tilltro till processen och då det även tidigare utlovats dialog och
regelbunden återkoppling som sedan uteblivit, är det nu än viktigare att berörda markägares
intressen lyftes fram.
Markägarna har med sig kunskap och erfarenheter som sträcker sig förbi den tid som i detta
samrådsdokument belyser. De beskriver hur tidigare provpumpningar- och försök fått
brunnar att sina, att det skett längre ut än inom det influensområde som samrådsunderlaget
föreslår och att det uppstått tydliga torkeffekter i bäckar som normalt rinner över deras
marker.
Vid ett möte med LRFs lokalavdelning Fardhem-Linde-Lojsta framkom det också att det råder
tveksamhet i om alla sakägare fått underlaget för påseende och möjlighet att yttra sig. Enligt
LRF Gotland är det av yttersta vikt att samtliga berörda får yttra sig och allrahelst när det
handlar om ett ärende som i förlängningen kan få mycket allvarliga konsekvenser för deras
verksamhet.
Berörda markägare i området vill framför allt att Region Gotland försäkrar sig om:
1. Att ett ökat vattenuttag i området inte påverkar enskilda brunnar. Tidigare
erfarenheter har visat på ovälkomna problem. Lantbrukare är av självklara skäl
mycket medvetna om vattnets betydelse för sin verksamhet.

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

2. Att en tilltänkt vattentäkt är placerad i samstämmighet med miljöbalkens
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Mark- och
vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Region
Gotland måste med andra ord ta hänsyn till de verksamheter som finns i närheten
av en tilltänkt vattentäkt, hur de kan påverka den kommande vattenverksamheten
och hur vattenverksamheten kan komma att kräva anpassningar av verksamheterna
i form av vattenskyddsområden m.m.
Utöver den livsmedelsstrategi som även Region Gotland ska beakta i sin samhällsplanering
vill LRF Gotland även uppmärksamma de ekonomiska konsekvenser som kan komma av
placeringen av vattenverksamhet. En inventering av pågående markanvändning i det
tilltänkta området är därför av vikt även inför en provpumpning.
LRF Gotland vill helt enkelt peka på vikten av att redan i ett tidigt skede uppskatta de
ekonomiska konsekvenserna. Vi menar att räkna samman allt från att förbereda
provpumpningar, genomföra dem, miljökonsekvensbeskrivningar, vattendom, samt (om det
kommer så långt) ersättningsanspråk från markägare. Detta måste ju vägas av mot den nytta
detta vatten härför att mineralisera Kvarnåkershamnvattnet.
En utmärkt fördel av att låta Östersjön stå för en större del av vårt dricksvattenbehov är att
det medger oss att undvika ytterligare restriktioner på ett redan pressat lantbruk. En del av
vinsterna med investeringen i avsaltningsverket uteblir om det ska borras nya
brunnar/anläggas nya VSO p.g.a verket.
LRF vill också peka på att den ökade belastningen på grundvattnet till största delen beror på
ökat uttag som till som i sin tur beror på ökat sommarboende i fritidshus etc. LRF har inget
emot denna utveckling men investeringar i/och ökat vattenuttag för att möta denna
efterfrågeökning ska inte leda till begränsningar och restriktioner för de lantbruksföretag
som varit etablerade i generationer.
LRF Gotland menar att Region Gotland behöver beakta alla ovan beskrivna fakta och menar
att ingen provpumpning ska tillåtas utan att ovan nämnda aspekter är utredda och dess
eventuella problem är lösta.

Anna Törnfelt
Ordförande LRF Gotland

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
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LRF Avdelning

Yttrande Avgränsningssamråd
Tilstånd för provpumpning av grundvatten på Lojstahed
Fardhem-Linde-Lojsta LRF Avdelning verkar för en levande landsbygd där vi kan leva och bo. Bygder,
präglas av ett aktivt Jord och Skogsbruk och en omfattande djurhållning. Därför skapar planerna på
provpumpning, och i förlängningen en eventuell vattentäkt, oro bland våra medlemmar, l det
samrådsunderlag som vi tagit del av så finns inte ett ord om lantbruket, skogsbruket eller om
Lojstaborna.
Erfarenheterna från de tidigare provpumpningar som skett i området föranleder oro. Vid tidigare
pumpningar har enskilda vattentäkter 3 km från takten påverkats. Även den pumpning som
genomfördes 2018 föranledde påverkan på en brunn i området, l samrådsunderlaget finns ett
:
nfluensområde angivet, 1,5 km. Vi menar att pumpningarna påverkar ett mycket större område.
Bygden har en omfattande djurhållning och är helt beroende av vatten till djuren.

Djurhållningen har även påverkats nedströms Kvie källmyr då den bäck (Kvei rännu) som leder
vattenflödet vidare till träsken i Lojsta. Där har djuren alltid tillgång till vatten, även en riktigt torr
sommar. Men sommaren 2018 var bäcken torr. Det har ett samband med pumpningarna.

Provpumpning av grundvatten i Lojsta kommer att leda till problem och besvär för oss som lever och
verkar i området. Att det skulle kunna leda till en vattentäkt bedömer vi som osannolikt. Låt oss
slippa oro och merarbete. Låt oss slippa provpumpningen.

ijstaJ-RF avdelning

Sören Sandqvist Ordförande
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Region Gotland
Teknikförvaltningen
621 81 Visby
registrator-tn@gotland.se

Samråd om tidsbegränsat tillstånd för provpumpning av grundvatten i närheten av Natura 2000-området Kvie i Lojsta, Gotland
Ert dnr TN 2018/1591
Naturskyddsföreningen Gotland har fått samrådsunderlag om planerad provpumpning i Lojsta - TN
2018/1591.
Föreningen anser att provpumpningen inte bör genomföras och att därför ansökan om tillstånd hos
Mark- och miljödomstolen inte ska sökas.
Provpumpning sker i syfte att hitta grundvatten för kommersiellt bruk. Behovet av vatten är stort på
Gotland speciellt i situationer med lågt grundvatten och torra somrar. Ett uttag på den aktuella lokalen
i sådana situationer riskerar att påverka vattentillgången inom större områden till exempel det närliggande Natura 2000-området Kvie.
Anncatrin Hjernquist
ordförande

Naturskyddsföreningen Gotlands län
Sproge Snoder 808, 623 44 KLINTEHAMN

Org. nr.
83 40 01 - 1579

Plusgiro
18 67 55 - 5

Telefon
070-441 68 48

PM
Uppdrag

Uppdragsledare

Datum

Lojstahed

Håkan Wennerberg

2019-02-22

Uppdragsnummer

Upprättad av

Granskad av

13001947-400

Håkan Wennerberg

SENKKA

Lojsta – Tidig bedömning av vattenskyddsområde
Bakgrund
Region Gotland avser att utföra provpumpningar i ett område vid Stangsmyr i Lojsta. För att
utföra dessa avses tillstånd att sökas för tidsbegränsad grundvattenbortledning. I samband med
tillståndsprocessen har samråd genomförts med Länsstyrelsen, övriga myndigheter och
intresseorganisationer samt enskilda fastighetsägare i närområdet.
I samband med samråden har synpunkter framförts om att inrättandet av en permanent
vattentäkt riskerar att äventyra verksamheten för markägare, då man är rädd för inskränkningar
i markanvändningen till följd av ett kommande vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. En
sammanfattning av inkomna synpunkter återfinns i samrådsredogörelsen (Sweco, 2019).
Syftet med detta PM är att belysa hypotetisk utformning av ett eventuellt vattenskyddsområde
utifrån rådande kunskapsläge och baserat på ett framtida grundvattenuttag på ca 300 m 3/dygn.
Det ska redan här påpekas att de provpumpningar som Region Gotland avser att genomföra
och söka tillstånd för har som syfte att ge underlag för bedömning av ett eventuellt framtida
vattenskyddsområde. Diskussioner i detta PM ska därför ses endast, och endast, som
indikationer.

Resultat från genomförda undersökningar
Tidigare hydrogeologiska utredningar i det aktuella området har visat att förhållandevis stora
vattenuttag är möjliga från berggrunden i området vid Stangsmyr. Detta beror på att
berggrunden sannolikt fylls på med vatten från grundvattenmagasinet i jordlagren vid
vattenuttag från berget. Under tre månaders tid, år 1993, kunde det från en brunn i det aktuella
området (”Rekhål 2”) uttas 8 l/s (ca 700 m 3/d). Någon slutrapportering av provpumpningen
skedde aldrig. Utifrån tillgängliga mätprotokoll och sammanställningar från denna provpumpning
konstateras att en uppmätt påverkan på grundvattennivåer endast kunde noteras på ett avstånd
om ca 200 m i övergångszonen jordlager-berg (djupa jordlager) och ca 250 m i berg.
Under 2017 utförde Region Gotland kompletterande kart- och arkivstudier, inventering av
brunnar och grundvattenrör samt platsbesök (brunns-/rörinventering, utsättning av lägen för
undersökningsborrning och lokalisering av känsliga naturmiljöer och lämpliga
observationspunkter i Natura 2000-området Kvie, installation av mätutrustning för
grundvattennivåmätning).
Region Gotland genomförde sedan under 2018 korttidsprovpumpningar av Rekhål 2, sedan
Länsstyrelsen i Gotlands län (Länsstyrelsen) meddelat ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken (Natura 2000) för dessa. Provpumpningarna avslutades dock innan stationära
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förhållanden uppnåddes, varför det inte på ett tillfredsställande sätt kunde dras slutsatser kring
de hydrogeologiska förhållandena. Provpumpning behöver utföras under längre tid för att
slutsatser ska kunna dras kring påverkan av exempelvis nederbörd.

Beräkningar, möjligt vattenskyddsområde

Bakgrund
I det underlag som legat till grund för de samrådsmöten som har genomförts framfördes
följande:
-

För att avgränsa samrådskretsen och vilka som skulle kunna tänkas bli sakägare i en
kommande tillståndsprocess togs ett preliminärt influensavstånd fram. För att ha en
säkerhetsmarginal gjordes influensavståndet för samrådet större än vad som förväntas
och vad som har visats vid hittills utförda undersökningar.

-

Influensavståndet i berg bedömdes då till ca 1,5 km från uttagsområdet. Då påverkan
på grundvattenmagasinet i jord är mindre ingick detta i det som togs fram för
grundvattenmagasinet i berg.

Det övergripande målet med ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är att
preventivt skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Ett vattenskyddsområde bör
omfatta hela tillrinningsområdet, men i praktiken begränsas ofta området. Vidare delas
vattenskyddsområdet upp i olika skyddszoner med olika restriktionsnivåer. Skyddszonerna
fastställs bland annat utifrån vattnets uppehållstid i marken från skyddszonens yttre gräns till
vattentäkten. Kortare uppehållstid innebär en större skyddszon och därmed större
restriktionsgrad. I detta PM görs en ansats till, fortsatt enbart utifrån de utredningar som hittills
har utförts, en mer ingående bedömning av grundvattentillrinningen och erforderliga
skyddsavstånd kopplat till ett eventuellt framtida vattenskyddsområde. Avståndet mellan
vattentäkt och vattenskyddsområdets yttre gräns benämns nedan för skyddsavstånd.
Naturlig grundvattenströmning och tillrinning
Den ostörda naturliga grundvattenströmningen till den undersökta platsen bedöms vara styrd av
topografin och därmed huvudsakligen härstamma från den relativt sett högre belägna heden,
och då framförallt de högre liggande områdena i nord och nordost där berget överlagras av
grus- och sandavlagringar. Även från nordväst kan det föreligga en grundvattentillrinning, som
kan antas förse Kvie källmyr med vatten. Grundvattenflödet kring undersökningsområdet
bedöms därför vara riktat mot syd och/eller sydost – det vill säga i riktning mot lågområdena
kring Lojsta. Det bedöms i det här läget inte föreligga någon tillrinning söderifrån. Baserat på
nivåmätningar på 1970-talet har grundvattenströmningens gradient uppskattats till maximalt 1%.
Denna gradient bedöms som hög, men motsvarar markytans gradient söderut mot Lojsta och
Fride.
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Resultat från beräkningar
Grundvattenmagasin i berggrunden på Gotland kännetecknas av låg s.k. porositet men hög
hydraulisk konduktivitet. Grundvattnets strömningshastighet kan därför vara hög. Vid ett
grundvattenuttag kan en trycksänkning nå långt bort utan att det innebär en förändring i
grundvattnets strömningsriktning.
De utifrån utförda provpumpningar beräknade värdena på hydraulisk konduktivitet i kalkberget
överstiger värden för regional hydraulisk konduktivitet enligt SGU. Detta beror sannolikt på att
vatten tillförs berget från de ovanliggande, genomsläppliga jordlagren, vilket ger en skenbart
hög genomsläpplighet i berget. Beräknade värden beskriver alltså det totala systemet som
består både av kalkberget och de överlagrande jordlagren.
Vattenskyddsområdets area kan översiktligt uppskattas genom vattenbalansberäkning förutsatt
att grundvattenbildningen är känd. Grundvattenbildningen vid ett kontinuerligt uttag måste
motsvara eller överstiga grundvattenuttaget. Grundvattenbildningen i Lojstaområdet bedöms
huvudsakligen ske genom infiltration av nederbördsvatten genom de sand- och gruslager som
överlagrar kalkberget. Grundvattenbildningen har tidigare bedömts uppgå till 100-250 mm/år
(VIAK, 1973). Om grundvattenbildningen tillåts variera mellan 100 och 200 mm/år erfordras, för
ett planerat vattenuttag om 300 m 3/dygn, ett nybildningsområde med en area på mellan 0,5 och
1 km2, vilket motsvarar en cirkel med radien ca 400-600 meter. Eftersom grundvattenytan har
en naturlig gradient mot sydost är den realistiska bilden av tillrinningsområdet inte en cirkel,
utan snarare en ellips utdragen uppströms vattentäkten.
En analys av avsänkningen i observationspunkter på olika avstånd från uttagspunkten vid
utförda provpumpningar ger också en grov uppskattning av påverkansområdet. Beräkningar
baserat på mätresultat från provpumpningen 1993 indikerar ett påverkansavstånd i kalkberget
på maximalt 1 000 meter vid uttag av ca 700 m 3/dygn. Det ska dock påpekas att det inte finns
uppgifter om någon uppmätt påverkan i enskilda brunnar på detta avstånd under
provpumpningen. Motsvarande analys vid korttidsprovpumpningen 2018 indikerade en möjlig
påverkan på ett avstånd om ca 500-600 meter vid uttag av knappt 300 m 3/dygn.
En beräkning av grundvattnets medelhastighet i jord- och berglager vid ett uttag av grundvatten
kan också ge en översiktlig uppfattning om storleken på de grundvattenvolymer som måste
skyddas vid olika vattenuttag och olika krav på uppehållstid i marken. Baserat på ett rent uttag
från kalkberget erfordras ett skyddsavstånd på ca 900 meter. Även här är en cirkel ej en rimlig
modell, d.v.s. behövligt skyddsavstånd är sannolikt större uppströms vattentäkten samt kortare
nedströms vattentäkten.

Sammanfattande diskussion
Ett grundvattenuttag från berg orsakar en sänkning av grundvattentrycket i berggrunden som är
störst närmast uttagsbrunnarna och som sedan avtar med ökat avstånd från brunnarna. Att
exakt bedöma influensavstånd- och influensområde samt tillrinningsområde vid
grundvattenuttag ur berg är i praktiken omöjligt. De beräkningar som har utförts är även
behäftade med osäkerheter. För att erhålla en indikation på troliga skyddsavstånd så har flera
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olika beräkningsmetoder nyttjats. Resultat antyder att ett vattenskyddsområde sannolikt skulle
kunna rymmas inom de gränser som anges i Bilaga 1.
Bedömningen bygger på antagandet att den naturliga ostörda grundvattenströmningen
huvudsakligen sker från nord eller nordost och vidare söderut. Bedömningen bygger även på att
det sker en grundvattenbildning till kalkberget från överliggande jordlager samt att ett uttag av
grundvatten kan anses ske från både kalkberget och överlagrande jordlager.
En översiktlig analys ger att markanvändningen inom det område som preliminärt hamnar inom
ett vattenskyddsområde huvudsakligen består av skogsbruk, men även pågående eller f.d.
grustäktsverksamhet.
Det ska i sammanhanget betonas att inrättande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter
bara är ett (1) möjligt sätt att skydda en vattentäkt. Det är nämligen inte möjligt att reducera eller
styra undan alla risker med hjälp av skyddsföreskrifter utan det krävs även andra åtgärder för att
reducera risker. Exempel på övriga riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk
planering, tillsyn och information. Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i
anslutning till hårt trafikerade vägar.
Att utföra en tidsbegränsad grundvattenbortledning som Region Gotland avser att söka tillstånd
för är en förutsättning för att:
-

Om möjligt verifiera de beräkningar som utförts utifrån hittills utförda undersökningar
och kunna utesluta att ett grundvattenuttag har en negativ påverkan på allmänna eller
enskilda intressen.

-

På ett säkrare sätt bedöma storleken på ett framtida vattenskyddsområde.

Bilagor
1

Preliminära gränser för skyddsavstånd, skala 1:10 000, 2019-02-20

Källor
Viak, (1973). Gotlands kommun. Geohydrologiska undersökningar inom Lojstahedområdet
1970-1972. Uppdragsnummer 36.6241. Viak AB, Visby och Malmö, 1973-05-10.
Sweco, (2019). Samrådsredogörelse – provpumpning vid Lojsta, Gotland. Sweco, 2019-02-20
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Bilaga 1 Preliminära gränser för skyddsavstånd, skala 1:10 000

2019-02-20

Rekhål 2

Teckenförklaring
Preliminär gräns skyddsavstånd vid uttag av 300 m3/dygn
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2017/2865
4 mars 2019

Lars Westerlund

Tekniska nämnden

Ansökan om tillstånd för kommunal vattentäkt på Fårö
Förslag till beslut

Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att ansöka om att permanenta
täkten i Ava, för den dricksvattenvolym som man vet finns tillgänglig på Ava, Fårö
idag. Tillgänglig årlig dricksvattenvolym, ca 3500 m3, från Ava motsvarar volymen av
dricksvatten som transporteras till Fårö varje år.

Sammanfattning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) utförde under 2013 mätningar med
SkyTEM-metoden inom fyra geografiska områden på Gotland, i syfte att studera de
hydrogeologiska förutsättningarna för grundvattenuttag. Ett av dessa områden var
Fårö. En av de brunnar som SGU borrade på Fårö, bedömdes ha goda
förutsättningar för grundvattenuttag.
Region Gotland har därefter fortsatt att utreda möjligheten att nyttja grundvatten
från kalkstensberggrunden vid Ava på Fårö, för den kommunala vattenförsörjningen.
Vattnet från täkten har som syfte att fungera som ersättning eller komplement till
den befintliga vattentäkten i Ulla Hau. I båda fall så ska inga transporter behövas av
dricksvatten till Fårö om täkten tas i bruk. Det årliga dricksvattenbehovet uppgår
idag till ca 10 000 m3, varav ca 70% åtgår under juni-augusti, eller 1,1 m3/h som
årsmedeluttag.
I VA-plan 2018 (antagen i TN 2018-11-21) finns följande åtgärder för ökat
grundvattenuttag på Fårö(Delområde 1):
VSP 13b Fårö vattentäkt (Ava): Utreda förutsättningarna för ökat uttag av vatten för
dricksvattenförsörjning lokalt på Fårö för Ava vattentäkt.
VSP 14a Fårö vattentäkt (Ava): Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten i
enlighet med Miljöbalken.
VSP 15b Fårö vattentäkt: Fastställ vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter
för Ava vattentäkt.
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Bakgrund

Förundersökningarna har bland annat omfattat stegprovpumpning av SGU:s brunn,
borrning av ytterligare tre brunnar samt flera observationsrör i jordlager.
Kapacitetstest och provpumpningar av en av de nya brunnarna har utförts under tre
sommarperioder (2016-2018):
- Långtidsprovpumpning 2016 utfördes under 75 dygn med pumpstart den 22 juni
och pumpstopp den 31 augusti 2016. Provpumpningen skedde med ett konstant
flöde om ca 1,7 l/s (6 m3/h). Totalt pumpades ca 10 000 m3, dvs hela årsbehovet
uttogs under ca 2 månader. Under provpumpningen mättes grundvattennivåer i ett
flertal privata brunnar runt uttagsområdet.
- Långtidsprovpumpning 2017 utfördes av två brunnar. En brunn pumpades mellan
3 maj och 24 november och den andra mellan 29 maj och 17 juli. Pumpflödet
anpassades i takt med att vattenbehovet ökade och minskade baserat på
vattenåtgången under 2016. Mellan flödesändringarna hölls uttaget konstant.
- Långtidsprovpumpning 2018 utfördes mellan 12 juni och 4 september. Huvudsyftet
med provpumpningen var att hydrauliskt testa driftfallet då denna brunn blir ett
komplement till befintlig vattentäkt i Ulla Hau. Samt att hitta en uttagsnivå som
håller kloridhalten i uttaget vatten på en godtagbar nivå. Pumpflödet anpassades
enligt ett på förhand fastställt schema i takt med att vattenbehovet ökade och
minskade. Volymen som pumpades upp var 3200 m3 och är i nivå med vad som
normalt transporteras till Fårö varje sommar. Vid samtliga provpumpningar har
dricksvattnet tagits tillvara
Kommunikation

Under hela arbetet på Fårö har en bra respons funnits från de flesta personer som
bor i närheten av täkten. Täkten ligger i ett skogsområde, långt från
jordbruksverksamhet eller annan verksamhet. Den mesta av kommunikationen har
bestått av brevutskick till berörda fastighetsägare.
Resultat

Resultat från utförda undersökningar visar på att det finns kapacitet för ett
kontinuerligt vattenuttag från brunnsområdet på Ava, Fårö.
Den hydrauliska påverkan från grundvattenuttaget är i absoluta tal mycket liten i de
omkringliggande brunnar som använts som observationsbrunnar. Detta trots att
provpumpningar har utförts under en period med extremt liten nederbörd (och
därmed mycket låg grundvattenbildning) samt med ett totalt uttag som motsvarar
hela årsbehovet. Utförda utredningar har även visat att grundvattennivåer i jordlager,
och därmed även våtmarker och sumpskogar, inte påverkas av ett vattenuttag från
kalkstensberggrunden.
Bedömning

Nästa steg i arbetet med en ny vattentäkt på Ava, Fårö är att Region Gotland
fastställer de uttagsflöden som man bedömer är hållbara över tid. Härefter återupptas
samrådsprocessen, där samråd hålls med Länsstyrelsen och enskilda berörda. Efter
samrådsprocessen upprättas en ansökan om bortledning av grundvatten som skickas
till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Arbete med att få till ett
vattenskyddsområde behöver också genomföras. Ett framtida tillståndsgivet uttag
bedöms kräva ett kontrollprogram, vilket är normalt för vattentäkter. Detta program
bedöms behöva omfatta:
- Uppföljning av vattnets kemi i uttags- och observationsbrunnar, särskilt med
avseende på vattnets innehåll av klorid.
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- Påverkan på grundvattennivåer i berg.
- Avstämning av grundvattennivåer och nederbörd jämfört med uttagna
grundvattenmängder så att uttaget inte överstiger bedömd grundvattenbildning och
att grundvattennivåerna inte understiger kritiska nivåer som riskerar att man drar på
sig salt vatten. Detta skulle kunna ställa krav på att en nederbördsstation installeras i
området intill täkten.
Konsekvensbeskrivning:

Om man beslutar att ansöka om att permanenta vattentäkten och använda den volym
grundvatten som man idag vet kan hämtas från täkten, så kan permanent vatten
sannolikt finnas på plats till sommaren 2020. Transporter behöver dock utföras
sommaren 2019. Vill man i ett senare skede utöka vattenuttaget ur täkten för att
kunna tillgodose hela behovet av dricksvatten inom verksamhetsområdet på Fårö, så
måste en ny ansökan om utökad vattendom arbetas fram och drivas igenom.
Om man inte går vidare med täkten på Ava, så kommer inte situationen se
annorlunda ut mot vad den gjorde innan 2016. Fårö var då helt beroende av en
vattentäkt och sommartid i behov av transporter med dricksvatten, via lastbil till
vattenverket på Fårö.
Barn- och genusperspektivet:

Att förstärka vattenförsörjningen från grundvatten säkrar tillgången av
råvatten(vatten som pumpas in till vattenverket) med hög kvalitet som ligger till
grund för stabila, robusta och långsiktigt hållbara vattenreningstekniska lösningar
även för våra kommande generationer.
Landsortperspektivet:

Finns ingen verksamhet eller naturintressen i närheten av täkten som påverkas av en
framtida vattentäkt.
Ekonomisk konsekvensanalys:

De alternativa lösningar som finns att tillgå utöver grundvattentäkten är avsaltning av
Östersjövatten eller en salt brunn, infiltration av ytvatten för att förstärka befintlig
grundvattentäkt i Ula Hau eller ledning ifrån Fårösunds VV. Vattenbehovet på Fårö
är väldigt kort sett över året. De alternativa lösningarna är dyrare än att upprätta
denna täkt, som kan försörja Fårö med vatten för lång tid framöver. Skulle det finnas
ett utökat behov i framtiden så kan man förstärka med någon av de alternativa
lösningarna.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse Fårö vatten 2019-03-04
SGU:s SkyTEM rapport
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Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tekniska nämnden

RS Remiss - Antagande av informationssäkerhetspolicy samt
riktlinje
Förslag till beslut

•
•

Förslaget till Informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för
informationssäkerhet tillstyrks.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås ta fram förvaltningsövergripande rutiner
för lämpliga delar av riktlinjerna.

Sammanfattning

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av
regionfullmäktige det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som
fastställs av regionstyrelsen. Dessa dokument har remitterats till nämnderna.
För att uppfylla policy och riktlinje finns ett framtaget Ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS). Regionens LIS följer den standard som finns på området
ISO 27001 vilket ofta är en förutsättning för att kunna utbyta information med andra
myndigheter och aktörer på strukturerat och automatiserat sätt.
Riktlinjen ger anvisning till den IT-säkerhet som regionen behöver ha för att skydda
informationstillgångarna på ett adekvat sätt. Vidare fullföljs ett långsiktigt arbete att
få en matchande IT-arkitektur för att skydda tillgångarna.
Regionens LIS har bland annat varit en avgörande faktor i att kunna leva upp till EUs
nya dataskyddsförordning (GDPR).
Informationssäkerhet är en naturlig del av regionens alla verksamheter. Externa
myndigheter och lagstiftningar förväntar sig att regionen aktivt arbetar med sina
informationstillgångar.
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Bedömning

Teknikförvaltningen delar regionstyrelseförvaltningens bedömning att för att kunna
arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från lagstiftare,
myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att ange
inriktning på arbetet. Det krävs mycket av nämnderna och förvaltningarna enligt det
ansvar som åläggs enligt framtagen policy och riktlinjer. Förvaltningen bedömer
därför att regionstyrelseförvaltningens stöd kan behövas för att skapa nödvändiga
rutiner på förvaltningsnivå, ett antal rutiner torde kunna vara
förvaltningsövergripande.

Beslutsunderlag

Missiv informationssäkerhet RS 2018 -1222
Rs § 386
Riktlinjer för Informationssäkerhet
Informationssäkerhetspolicy
Tjänsteskrivelse 2019-02-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Ärende RS 2018/1222
30 november 2018

Johan Kallum

Regionstyrelsen

Antagande av informationssäkerhetspolicy samt riktlinje
Förslag till regionstyrelsen


att remittera policy och riktlinje till nämnderna.

Sammanfattning

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av
regionfullmäktige det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som
fastställs av regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Policy och riktlinjer kommer, när de senare antas, att ersätta motsvarande dokument
från 2014 (RS2014/453).
Inom regionen hanteras information och informationssystem som en nyckeltillgång
och långsiktig resurs som bidrar till de gemensamma värderingarna, Omtanke,
Förtroende och Delaktighet. För att detta ska kunna uppnås krävs ett strukturerat
helhetsperspektiv avseende arbete med informationssäkerhet i hela regionen.
För att uppfylla policy och riktlinje finns ett framtaget Ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS). Genom den kontrollkatalog som finns i LIS så får
informationsmängderna rätt skydd beroende på den klassning som verksamheterna
gjort. Regionens LIS följer den standard som finns på området ISO 27001 vilket ofta
är en förutsättning för att kunna utbyta information med andra myndigheter och
aktörer på strukturerat och automatiserat sätt.
Riktlinjen ger även anvisning till den IT-säkerhet som regionen behöver ha för att
skydda informationstillgångarna på ett adekvat sätt. Vidare fullföljs ett långsiktigt
arbete att få en matchande IT-arkitektur för att skydda tillgångarna.
Regionens LIS har bland annat varit en avgörande faktor i att kunna leva upp till EUs
nya dataskyddsförordning (GDPR).
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Informationssäkerhet är en naturlig del av regionens alla verksamheter. Externa
myndigheter och lagstiftningar förväntar sig att regionen aktivt arbetar med sina
informationstillgångar. Informationssäkerhet behandlas regelbundet inom nätverket
AG InfoSäk med representanter från förvaltningarna och dokumenten har beretts
där.
Exempel på nya lagstiftningar som kräver ett aktivt informationssäkerhetsarbete är




Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning

Eftersom vissa verksamheter har en stor mängd skyddsvärda informationsmängder
så finns även författningar som är mer riktade till vissa verksamheter, t ex



Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Bedömning

För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Eftersom EUs dataskyddsförordning särskilt skyddar barns personuppgifter så
erhåller dessa uppgifter ett högre skydd i övrigt är informationssäkerhet neutralt i
jämställdhet- och genusperspektiv.
Beslutsunderlag

Informationssäkerhetspolicy
Riktlinje för informationssäkerhet

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Remiss till övriga nämnder till AG InfoSäk via handläggare.

2 (2)

POLICY

Informationssäkerhetspolicy
Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr RS 2018/1222
Version [1.0]

Informationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetspolicyn fastställs av regionfullmäktige och anger Region Gotlands
grundläggande synsätt och viljeinriktning på en övergripande nivå gällande arbete med
informationssäkerhet i regionen.
Bakgrund och syfte

Medborgarna ska stå i centrum för Region Gotlands verksamhet och de gemensamma
värderingarna Omtanke, Förtroende och Delaktighet ska genomsyra arbetet. Region
Gotland har i huvudsak tre uppdrag: kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och det
regionala utvecklingsansvaret.
I uppdragen hanteras viktiga samhällstjänster och regionens information är därför en
kritisk del i samhällets informationssäkerhet. För att säkerställa en robust, flexibel och
uthållig verksamhet som har allmänhetens förtroende är det av stor betydelse att
informationssäkerhetsarbetet är prioriterat och bedrivs metodiskt och långsiktigt.
Definition

Informationssäkerhet handlar om att ge Region Gotlands informationstillgångar rätt skydd
över tid och omfattar säkerhetsaspekterna:


Tillgänglighet - att information är tillgänglig i förväntad utsträckning
och inom önskad tid



Riktighet - att information skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller
förstörelse



Konfidentialitet - att information inte i strid med lagkrav eller lokala
överenskommelser/riktlinjer tillgängliggörs eller delges obehörig



Spårbarhet - att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser
till ett identifierat objekt eller användare (vem, vad, när)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Informationssäkerheten omfattar Region Gotlands alla informationstillgångar.
Omfattning

Information är en av Region Gotlands viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en
mycket viktig del i arbetet. Med informationstillgångar avses all information som ägs av
Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller digitalt och oberoende av dess
form eller miljön den förekommer i.
Informationssäkerhetspolicyn gäller såväl interna som externa utförare.
Relaterade dokument

I detta dokument, Informationssäkerhetspolicy, fastställs synen på informationssäkerhet,
övergripande mål och organisationens intention med informationssäkerhetsarbetet. I
dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet beskrivs vad som måste etableras för att
uppfylla informationssäkerhetspolicyn. Sammantaget är detta Region Gotlands
styrdokument för informationssäkerhetsarbete på en strategisk nivå. Utifrån dessa styrande
dokument skapas rutiner på nämnder och förvaltningar som på en taktisk och operativnivå
beskriver hur och av vem.
Ansvar

Ansvaret för Region Gotlands informationssäkerhetsarbete ska följa det normala
delegerade verksamhetsansvaret på alla nivåer.

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2018/1222 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Regionfullmäktige uttrycker principer och viljeinriktning genom att fastställa Region
Gotlands informationssäkerhetspolicy.
Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för Region Gotlands
informationssäkerhetsarbete och fastställer Riktlinje för informationssäkerhet. Regionstyrelsen
äger och ansvarar för regiongemensam infrastruktur, tjänster, system och applikationer
samt tillsätter informations- och systemägare för dessa.
Informationssäkerhetschefen arbetar på uppdrag av regiondirektören, som i sin tur
arbetar på uppdrag av regionstyrelsen. Informationssäkerhetschefen har det övergripande
och strategiska ansvaret att leda, utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet i
regionen.
Nämnder och förvaltningar äger och ansvarar för egen verksamhetsspecifik infrastruktur,
tjänster, system och applikationer och tillsätter informations- och systemägare för dessa.
Alla medarbetare har ett ansvar för att informationssäkerheten upprätthålls samt att
rapportera incidenter.

Inriktning

Informationssäkerhetsarbete i Region Gotland kännetecknas av:


att kunskap finns om hur informationssäkerheten säkerställs,



att krishanteringsförmågan fortlöpande analyseras och upprätthålls,



att alla informationstillgångar klassificeras efter den modell som finns,
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]



att hotbilden mot informationstillgångar fortlöpande analyseras,



att händelser som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs, och



att arbete med informationssäkerhet är en naturlig del i verksamheten.

Informationssäkerhetspolicyns giltighet

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2018/1222 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Informationssäkerhetspolicyn fastställdes av regionfullmäktige den 2018-XX-XX §XX och
gäller till och med 2022-12-31.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/367
13 mars 2019

Tekniska nämnden

RS Remiss Förslag till Program Klintehamn 2030, Region
Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden tillstyrker samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
Program Klintehamn 2030.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram ett
förslag till Program Klintehamn 2030. Arbetet föregicks av en förstudie och dialog.
Program Klintehamn 2030 syftar till att stärka Klintehamns identitet som en plats att
leva och bo på, som en plats att regelbundet besöka för serviceutbudet i samhället
och som ett besöksmål för de unika naturupplevelser som bara Klintehamn kan
erbjuda. Program Klintehamn 2030 vill lyfta fram och utveckla redan befintliga
värden och därtill skapa nya platser som präglas av tillgänglighet och attraktivitet.
Samrådsförslaget innehåller tio stycken utvecklingsområden av olika karaktär samt ett
antal förslag till åtgärder för att förbättra infrastrukturen för främst gång och cykel.
Bedömning

Teknikförvaltningen har samarbetat med samhällsbyggnadsförvaltningen i projektet.
Tjänstepersoner från hamn, VA, trafik och markingenjörer har varit delaktiga i
framtagandet av materialet och har inget att invända mot det förslag som nu är på
remiss.
Förslaget i sig innebär inte några kostnader för tekniska nämnden. I framtiden kan
kostnader uppkomma i samband med att programmet förverkligas.
Programmet är i linje med Region Gotlands styrkort gällande barn- och ungdomar,
samhälle och landsbygd.
Kommentarer från hamnavdelningen:

Programmet lyfter på ett bra sätt fram Klintehamns hamns betydelse för Gotland
och den gotländska näringen samt det faktum att hamnen utgör ett riksintresse. Vid
fortsatt arbete med olika planer är det viktigt att hamnens verksamhet och utveckling
inte begränsas. Statens och regionens stora satsningar på hamnen i Klintehamn måste
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Tjänsteskrivelse
TN 2019/367

vårdas. Som programmet beskriver pågår ett arbete lett av Trafikverket med att
precisera riksintressena för hamnen i Klintehamn men vilka konsekvenser det får är
för närvarande inte känt utan kommer få beaktas i framtida planläggningar. Det finns
dock stora möjligheter till utveckling i samklang med hamnverksamheten i
Klintehamn. Programmet föreslår att det beslutas om planläggning av hela
Klintehamns aktiva hamnområde för att säkra pågående och ny markanvändning
vilket bör ske skyndsamt.
Det skall noteras att sedan samrådsunderlaget för programmet blev klart har hamnen
erhållit beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden att inom befintligt miljötillstånd,
375 000 ton, hantera kalksten i Klintehamns hamn.
Kommentarer från Region Gotlands markingenjörer:

Vid en utbyggnad av industriområde Robbjäns (utvecklingsområde 10) kan Region
Gotland med dagens fastighetspriser inte räkna med att få igen sina investeringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-13
Remiss Program Klintehamn 2030 – Samrådsförslag 2019-02-04
Missiv 2019-02-04
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Registrator-RS ref RS 2017/797
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr: RS 2017/797
Handlingstyp Missiv
Datum 2019-02-04

Förslag till Program Klintehamn 2030, Region Gotland
Regionstyrelsen har uppdragit åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med
ett förslag till Program Klintehamn 2030.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar ett program
samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med
samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap
och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter
som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Samrådsförslaget finns tillgängligt på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/klintehamn2030 samt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby
och i Klintehamns Bibliotek, Norra Kustvägen i Klintehamn.
Samrådstiden är mellan 4 februari och 4 mars 2019. Den som har synpunkter på
förslaget kan framföra dessa via e-tjänst på www.gotland.se/klintehamn2030 där
det även finns möjlighet att lämna synpunkter direkt på plankartan, skriftligen till
Regionstyrelsen, 621 81 VISBY, eller via e-post registrator-rs@gotland.se, senast
den 4 mars 2019. Märk skrivelsen med ärendenummer RS 2017/797.
När samrådstiden har gått ut kommer inkomna synpunkter att redovisas i en samrådsredogörelse. Regionstyrelsen beslutar därefter om fortsatt hantering av ärendet.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta:
Frida Brunner: frida.brunner@gotland.se, telefon 0498-26 93 74
Jenny Sandberg: jenny.sandberg@gotland.se, telefon 0498-26 96 39
Annie Lovén: annie.loven@gotland.se, telefon 0498-26 96 85
Helena Andersson: helena.andersson@gotland.se, telefon 0498-26 92 12
Med vänliga hälsningar
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Handlingar

Samtliga nedan listade handlingar finns att ladda ner som pdf på www.gotland.se/klintehamn2030. Där finns samrådsförslaget också som digital version.
-

Samrådsförslag Program Klintehamn 2030
Samrådsförslag Plankarta med utvecklingsområden och åtgärdsförslag
Bilaga 1 Rapport Dialog Klintehamn 2030
Bilaga 2 Dagvattenutredning för Program Klintehamn 2030
Bilaga 3 Trafikräkning Donnersgatan dec 2017 sammanställning
Bilaga 4 PM Bullerutredning Klintehamn 2018-06-25
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/129
22 februari 2019

Roger Möller

Tekniska nämnden

BN Remiss - Begäran om samrådsyttrande över förslag till
detaljplan för Visby Pilhagen 1:2, Region Gotland.
Standardförfarande.
Förslag till beslut

Teknikförvaltningen anser att följande sakfrågor ska beaktas i samband med
upprättandet av berörd detaljplan.
- Planområdet ska utökas i norra delen för att ta bort befintlig angöring som sker på
gång- och cykel (gc-väg). Markanvändningen inom den utökade delen ändras till park/natur-mark och gc-väg.
- Den nya angöringsvägen ska ingå planområdet, dock inte som allmän platsmark med
regionen som huvudman.
- Ange i planförslaget att de schaktarbeten som ska utföras kommer att fordra anmälan
för schaktarbeten eftersom att marken ligger inom sekundärt vattenskyddsområde
- Redovisa i genomförandebeskrivningen de s k kompenserande åtgärderna i och med
att de är kopplade till genomförandet och innehållet i det avtal som ska upprättas
- Ändra genomförandetiden till 5 år för att uppnå ökad flexibilitet.
- Ange i förslaget att alla fastighetsrättsliga åtgärder som berör genomförandet med
fördel bör göras i ett sammanhang i samband med marken regleras över till Gotland
Visby Pilhagen 1:2.
Teknikförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna och överlämna yttrandet
till byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Planförslaget syftar till att möjliggöra för Gotland Elnät AB (GEAB) att utöka och
framtidssäkra transformatoranläggningen för att säkerställa elförsörjningen för befintliga
bostäder i södra Visby och för planerad bostadsbebyggelse mm inom Visborgsområdet.
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Översiktlig redovisning av planområdet
kv. Bogen 2
Pilhagen

Gångtunnel
till Terra Nova

Jungmansgatan
Visbyleden
Bakgrund

Gällande detaljplan för området från 1982 (09-VIS-392) anger i sin helhet dels
markanvändning specialområden för transformatorstation och gatutrafik (Visby-leden)
och dels allmän platsmark (gata, park eller plantering med gångväg) . Den fördjupade
översiktsplanen för Visbyområdet - Hela Visby – antagen 2009 anger Natur eller
Parkmark med stor lokal betydelse. Översiktskartan får tolkas som att den speglar
befintlig markanvändning där transformatoranläggningen ligger ”inbäddad” i
park/naturområdet. I och med att den fördjupade översiktsplanen inte anger något
specifikt för transformatoranläggningen får syftet med gällande detaljplan, eftersom det är
att säkerställa mark för en el-teknisk anläggning av stort allmänt intresse, tolkas som att
planförslaget inte sker i strid med den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby 2025.
Bedömning

Följande bedömning utgår från teknikförvaltningens och tekniska nämndens
ansvarsområden inom samhällsplaneringen, dess roll och huvuduppgifter.
Förvaltningen anser att den delen av det befintliga planområdet norr om fastigheten
Gotland Visby Pilhagen 1:2 (nuvarande transformatoranläggning) och som omfattar bl. a.
angöringen till transformatoranläggningen även ska ingå i planförslagets plan-område.
Skälet till det är dels att någon egentlig angöring inte har byggts eftersom den gc-väg som
byggts och som leder vidare till gångtunneln under Visbyleden används som angöring.
Dels att det är direkt olämpligt att använda gc-vägen som angöringsväg och av det skälet
ska ändring ske så att den delen istället ska utgör parkmark och gc-väg. Angöringen ska
istället ske från Jungmansgatan enligt planförslaget.
Gällande regler medger egentligen inte servitutsupplåtelser inom allmän platsmark och av
det skälet ska den planerade nya infartsvägen ingå i detaljplaneområdet, dock inte såsom
allmän platsmark med regionen som huvudman. Eftersom den nya infartsvägen kommer
att gå genom allmän platsmark (park eller plantering) som används som strövområde ska
det tydligt redovisas i detaljplanen att möjlighet att inhägna den nya vägen inte kommer
att medges. Det måste framgå för att säkerställa att allmänheten inte hindras från att röra
sig inom området.
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Av planförslaget gör förvaltningen tolkningen m h t omfattningen på de schaktarbeten
som ska utföras att det kommer att fordra anmälan för schaktarbeten eftersom att marken
ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Planförslaget ska därför ändras i den delen.
Eftersom krav ställs på att s k riktade kompenserade åtgärder i form av sådd av
vårdväxter och återplantering av träd såväl inom som utanför planområdet, vilket ska
regleras i exploateringsavtal (genomförandeavtal), bör det även framgå av
genomförandebeskrivningen i och med att de är kopplade till genomförandet och
innehållet i det avtal som ska upprättas.
Genomförandetiden har satts till 15 år. Även om ett genomförande är en process över lite
längre tid kan en så lång genomförandetid som 15 år minska flexibiliteten för eventuella
framtida förändringar. Fastställd detaljplan gäller även efter det att genomförandetiden
har gått ut. Om genomförandetiden sätts till 15 år kan i princip inga förändringar ske
under den tiden. Normalt sett tillämpar Region Gotland 5 års genomförandetid vilket
förvaltningen anser bör tillämpas även i det här fallet.
Eftersom förslaget inte kan tolkas på annat sätt än att området kommer att byggas ut och
förändras under en utsträckt period och eftersom genomförandet fordrar förändringar
inte enbart vad gäller fastighetsindelningen utan även påverkan på såväl servitut som
ledningsrätt bör det med fördel ske i ett sammanhang. Detta för att på så sätt säkerställa
ett genomförande enligt förslaget i dessa delar och för att undvika att hanteringen av
befintliga rättigheter glöms bort för det fall att det sker över längre tid.
Beslutsunderlag

Samrådsförslag för detaljplan för Visby Pilhagen 1:2 och 1:3, BN 2017/734. Inkom
2019-01-11.
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Förslag till detaljplan för

Visby Pilhagen 1:2
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2017/734
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-12-19

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2017/734
Visby Pilhagen 1:2
2018-12-19
____________________________________________________________________________________________

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen
styr hur marken får användas t.ex. placering, höjder och storlek på byggnader, dragning av gång- och
cykelvägar, ledningars placeringar mm. Detaljplanering används för att pröva och reglera kommunens
mark- och vattenanvändning, till exempel när ny bebyggelse ska uppföras eller vilka funktioner som
föreslås finnas på platsen t.ex. handel eller kontor. En detaljplan ska redovisa allmänna platser,
kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är till exempel gator, cykelvägar och parkområden.
Kvartersmark är platser som ska ha en specifik användning som inte är allmän, till exempel
bostadsbebyggelse eller industrimark. En detaljplan medför en rätt att bygga enligt planens
bestämmelser under en angiven tid som ska vara mellan 5 och 15 år. Detaljplanen består av flera
planhandlingar. Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och är det som främst utgör grunden för
kommande prövningar om bygg- eller marklov. Planbeskrivningen beskriver planens syfte, tidigare
ställningstaganden, platsens förutsättningar och de förändringar som planen möjliggör. Den är ett stöd i
tolkningen av plankartan. Till det kan diverse utredningsmaterial behöva bifogas.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat
förfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
• Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
• Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
• Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den
10 juni 2017, § 130.
Detaljplanens bakgrundskarta utgörs av ett urval av grundkartans information
i syfte att uppnå en hög läsbarhet. Grundkartan är upprättad 2017-12-14 och
uppdaterad 2018-12-11 (koordinatsystem SWEREF 991845, höjdsystem RH
2000). Planförslaget är upprättat med planbestämmelser enligt Boverkets
nationella standard.
Planens syfte och
huvuddrag

Planförslaget syftar till att ge Gotlands Elnät AB (GEAB) möjligheter att
utveckla och framtidssäkra det befintliga transformatorsstationsområdet på
fastigheten Visby Pilhagen 1:2, beläget mellan Terra Nova, Pilhagen och Gråbo,
alldeles intill länsväg 148 – Visbyleden. Planförslaget ger fastighetsägaren
möjlighet att ytmässigt utöka transformatoranläggningen i syfte att försörja
befintliga och planerade bostäder i södra Visby och Visborgsområdet.
Transformatorstationen är ett säkerhetsklassat objekt och skyddas enligt
Säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Det befintliga transformatorstationsområdet är planlagt som
transformatorstation. Omgivande markytor på fastigheten Visby Pilhagen 1:3
ägs av Region Gotland och utgörs av allmän platsmark med användningen
ledningsgata eller park eller plantering (med gångväg). Planändringen syftar
till att upphäva det allmänna parkändamålet på en mindre del av fastigheten
Visby Pilhagen 1:3. Ny markanvändning inom planområdet ska vara E –
Tekniska anläggningar på kvartersmark. Efter att planen vunnit laga kraft kan
det avsedda området förvärvas av fastighetsägaren till Visby Pilhagen 1:2.
Planförslaget medger att nya ytor norr och väster tas i anspråk för framtida
utbyggnad av anläggningen i takt med att planerad bostadsbebyggelse på
Visborgsområdet uppförs enligt intentionerna i Strukturplan Visborg – direktiv
för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2016-2025 (godkänd RF
2016-04-25 §61). Ett utökat planområde medför att befintlig mast om 36
meter för telekommunikation måste flyttas. Masten är idag uppförd på allmän
platsmark, utanför planområdet. Det nya läget för masten ska vara inom
anläggningens nya område.
Anläggningen kan idag angöras från Jungmansgatan från två håll. Det nya läget
för masten medför att den södra angöringen måste flyttas. Angöringsvägen
föreslås säkras med nya servitutslösningar för anläggningens aktörer.
Anläggningens utökande och mastens nya läge medför en risk för att det
visuella intrycket förstärks varför de träd som måste tas ner i samband med
utbyggnad ska återplanteras på parkmarken utanför planområdet. Åtgärden
säkras genom exploateringsavtal.
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Planens genomförande innebär att ca 0,35 ha mark planlagd för park eller
parkering (med gångväg) i anslutning till den befintliga stationen måste tas i
anspråk. Som enskilda ytor betraktat finns här inga högre naturvärden.
Sammantaget utgör dock området ett lättillgängligt naturområde för de
närboende. Området är även habitat för två rödlistade fjärilsarter. Förslaget
har därför utformats med hänsyn till befintliga stig-system till gagn för det
rörliga friluftslivet. Inom planområdets nya avgränsning bedöms
förutsättningarna goda för riktade kompenserande åtgärder. Främst avses en
eller flera ytor som inte i omedelbar framtid kommer att nyttjas av tekniska
anläggningar och som inte riskerar att påverka anläggningens driftsäkerhet. En
sådan åtgärd kan vara sådd av lämpliga värdväxter till arter som missgynnas av
anläggningens intrång i naturmiljön. Åtgärden säkras i exploateringsavtal
mellan parterna.
Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning skall därför göras
enligt 6 kap 11 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Denna så kallade
behovsbedömning ska göras med hjälp av de kriterier som anges i bilaga 4 till
MKB-förordningen och samrådas med Länsstyrelsen. Kriterierna i bilaga 4
handlar bland annat om riskerna för människors hälsa eller för miljö, det
berörda områdets sårbarhet på grund av t.ex. överskridande av
miljökvalitetsnormer eller påverkan på skyddad natur eller kulturarv.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i behovsbedömning 2018-04-12 bedömt
att ett genomförande av planen inte medför någon risk för betydande
miljöpåverkan på de nu kända förhållandena för området.
Länsstyrelsen har i Yttrande om Samråd om behovsbedömning vid
upprättande av detaljplan 2018-05-17 (dnr 402-1344-2018) instämt i Region
Gotlands bedömning att planen inte kan anses föranleda betydande
miljöpåverkan varför en MKB inte krävs. Länsstyrelsen konstaterar dock att
utöver vilken typ av transformatorstation/ställverk som avses inrymmas inom
planområdet bör planprocessen även hantera följande frågor:
-

Påverkan på områdets naturvärden
Behovet av klimatanpassningsåtgärder
Planens potentiella påverkan på människors hälsa och säkerhet
Planens potentiella risker för miljön, främst genom utsläpp av
kemikalier/oljor och växthusgaser som t.ex. svavelhexafluorid (SF6)
Planens förenlighet med vattenskyddsområdets föreskrifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samrådsskedet för avsikt att besvara
Länsstyrelsens synpunkter.
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PLANDATA
Lägesbestämning

Det befintliga planområdet Visby Pilhagen 1:2 omfattar ca 1,6 ha och är
beläget mellan Terra Nova och Pilhagen/Gråbo i södra Visby. Efter
fastighetsreglering från Visby Pilhagen 1:3 beräknas det nya planområdet
uppgå till ca 0,5 ha.
Areal

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark/byggrätt
Ändamål

Yta

Kvartersmark

Markägoförhållanden

ca 5000 m2

Bruttoarea
ca 1000 m2

Visby Pilhagen 1:2 ägs av Gotlands Elnät AB. Visby Pilhagen 1:3 ägs av Region
Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämte 4 kap 1
§ MB vilket innebär inskränkningar i markutnyttjande. Åtgärder får inte
innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas och
därmed begränsar främst det rörliga friluftslivet.
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet,
beslut av Naturvårdsverket 21 december 1987 enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.

Översiktliga planer

Översiktsplan för Gotland Bygg Gotland 2025, antagen av Kommunfullmäktige
den 14 juni 2010 §79, laga kraftvunnen den 15 juli 2010, aktualitetsförklarad
av Regionfullmäktige den 26 juni 2014 §97, anger befintliga fördjupade
översiktsplaner.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14 § 172,
anger Natur eller Parkmark med stor lokal betydelse. Översiktskartan ska läsas
som en schematiskt grov avspegling av olika områden och dess
markanvändning. Inbäddad i ”parkområdet” ligger transformatorstationen.
Det befintliga detaljplaneområdet från 1982, vars syfte kan tolkas som en elteknisk anläggning med stort allmänintresse, är ej utmärkt i den fördjupade
översiktsplanens kartmaterial eller i beskrivningen över området som helhet.
Den fördjupade översiktsplanen pekar inte ut något, eller resonerar inte kring
några ersättningsområden för en ny transformatoranläggning.
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Eftersom planförslaget beaktar platsens natur- och friluftsvärden är den
sammantagna bedömningen att ett utökat transformatorsstationsområde inte
står i strid med den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby 2025.
Detaljplaner

Området omfattas av detaljplan 09-VIS-392, Visby inom Gråboområdet (STG
1665 FMM), Laga kraft 1982-11-23. Detaljplanen anger transformatorstation,
park eller plantering (med gångväg) samt ledningsområde. Planområdet som
helhet innefattar också specialområde gatutrafik för Visbyleden, länsväg 148.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur & ekologi
Mark och vegetation

De delar av området som innefattas av transformatorstationens föreslagna
utbyggnad består i dagsläget av gräsbeklädd mark med sly samt enstaka tallar,
asp och björk. En del av dessa träd kommer sannolikt behöva tas ned när
planområdet exploateras fullt ut. Övriga markytor i planområdets öppna
närhet domineras av ormbunkar och olika typer av opportunistiska växter som
ungbjörk och ene. Den befintliga trädvegetationen skapar ett visst insynsskydd
från Jungmansgatan och Visbyleden. Markförutsättningarna består av
sandjord med ett tunt lager matjord.
I kraftledningsgatan finns ett stig-system vilket nyttjas för rekreation samt som
genväg som mellan Terra Nova-rondellen och Gråbo-området. Ledningsgatan
röjs av GEAB utifrån behov vilket medför omväxlande vegetation som följer
växtsuccessionen. Växtligheten utanför stigen är tät och något
ogenomtränglig. Ledningsgatan har relativt nyligen (2015) gallrats från
högväxande träd som hotat att falla ner på kraftledningarna vilket medfört att
anläggningen delvis synliggjorts från Visbyledens södergående trafik.
Terrängen inom området, borttaget den träd- och buskbeklädda bullervall som
löper längs Visbyleden, är förhållandevis flack och utan lågpunkter där vatten
riskerar bli stående vid häftiga skyfall. Infiltrationen inom området bedöms
som mycket god. Mellan Visbyleden och anläggningen finns ett mindre
vattenfyllt dike som inte bedöms omfattas av det generella biotopskyddet för
vattendrag och småvatten i jordbruksmark.

Transformatorstationen, ledningsgatan och Terra Novarondellen. Vy från öst 2016-07-22
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Ekologiska samband

Inom fastigheten Pilhagen 1:3, strax utanför planområdet har Mindre Blåvinge
och Ängsnätfjäril skådats. Båda fjärilsarterna är rödlistade och bedöms enligt
Artdatabanken som NT - nära hotade med sjunkande bestånd. Båda arterna är
knutna till torra gräsängar på tunna jordlager men påträffas också i kalkhaltiga
grustäkter eller vägskärningar.
Markförutsättningarna med sandjord tillsammans med planområdets
befintliga kalkstensmakadamm bedöms utgöra gynnsamma förutsättningar för
att kunna bidra till stärkta fjärils- och insektshabitat. De hotade fjärilsarternas
habitat är deras värdväxter Getväppling - Anthyllis vulneraria, Fjällvdel –
Asragalus alpinus och Axveronika - Veronica spicata, Gulkämpar - Plantago
maritima och Svartkämpar - Plantago lanceolata). Dessa växer i varma
solexponerade och vindskyddade lägen, fria från beskuggande träd. De
föredrar nakna sand-, grus- eller bergytor eller av kortväxt gräs- och
örtvegetation. Gärna i sluttning mot söder eller väster. Larvkolonier påträffas
oftast på samma fläckar år efter år. I odlingslandskapet påträffas de främst på
ytor med tunt jordlager på en basisk markhäll. Blomrika baljväxter är även
viktiga för andra fjärilar och övriga insekter.

Blåvinge och Getväppling.

Gulkämpar.

Fjällvedel.

På en eller flera ytor inom planområdet, där det inte förefaller någon risk för
anläggningens driftsäkerhet, kan riktade åtgärder för lokal biodiversitet
utföras. En sådan åtgärd kan vara sådd av lämpliga värdväxter till arter som
missgynnas av anläggningens ytmässiga utökning eller att byggnader förses
med vegetationstak med lämpligt substrat.
Geotekniska
förhållanden

Markförutsättningarna inom området består av ett tunt lager matjord som
följs av sandjord som enligt anläggningsarbeten vid den befintliga
anläggningen har en mäktighet om minst 1,5 meter. Området bedöms som
lämpligt för uppförande av tyngre anläggningar. Utifrån nyligen beviljat
bygglov (2018) inom det befintliga stationsområdet kan byggnad uppföras
med egenkontroll på gjuten platta på mark. Projektering av anläggningens
ytmässiga utökning ska vid behov föregås av konsultation av sakkunnig för att
säkra lämplig grundläggning.
Fastighetens läge inom sekundärt vattenskyddsområde medför krav om
anmälan för större schaktarbeten. Schaktningsarbeten i samband med
ledningsarbete anses inte utgöra större schaktningsarbeten. Markarbeten på
platsen ska ske med allmän uppmärksamhet på eventuella föroreningar. En
förorening på fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön ska Miljö- och Byggnadsnämnden underrättas
enligt kap 10 § 11 Miljöbalken.

Fornlämningar

Planområdet innehåller inga på förhand kända fornlämningar. Generellt gäller
att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbete
omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med
Kulturmiljölagen.
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Bebyggelseområden
Transformatorstationen

Transformatorstationen är ett säkerhetsklassat objekt och skyddas enligt
Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Utbyggnaden av transformatorstationen
utgår från olika om- och utbyggnadsscenarier där det framtida behovet av
elförsörjning avgör hur planområdet slutligen disponeras. Den exakta
utformningen av anläggningen fastställs därför i samband med fortsatt
projektering i takt med att södra Visby förtätas och Visborgsområdet byggs ut.
Om Visborgsområdet byggs ut enligt intentionerna i Strukturplan Visborg –
direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2016-2025
innebär det att transformatorstationen ska försörja fler bostäder och
verksamheter än idag.

Nuläge

Den befintliga transformatorstationen på Visby Pilhagen 1:2 har idag ställverk,
ställverkshus och transformatorbås med splitter- och bullerskydd som dämpar
ljudnivån till minst 60 dB på en meters avstånd. Anläggningen försörjer stora
delar av södra Visby med elektricitet. Transformatorerna innehåller
transformatorolja och är konstruerade för att hålla minst hela dess livslängd
om ca 40 år utan läckage. De är placerade på täta transformatorgropar
konstruerade för att klara hela oljemängden vid ett osannolikt
transformatorhaveri. Groparna är gjutna och ska förbli täta minst hela
transformatorns livslängd.

Förändringar i framtiden

Anläggningen kommer sannolikt byggas ut stegvis allt eftersom
Visborgsområdet växer fram. Nya byggnader inom anläggningsområdet får ej
förses med fönster, vatten eller avlopp. En utbyggnad av anläggningsområdet
medför att befintlig telekommunikationsmast uppförd 2005, som ägs och
förvaltas av en privat mobiloperatör måste flyttas. Ett nytt läge föreslås inom
planområdets nya avgränsning, ca 30 meter norrut från dagens placering. Nya
byggnadsverk måste placeras minst 23 meter från telekommunikationsmasten
för att klara mastens fallradie.
Angöring
Anläggningen kan idag angöras från två håll. I befintlig plan är den primära
angöringen ifrån norr på allmän gata. Den södra angöringen till mast och
anläggning regleras genom servitut. När anläggningen byggs ut till full skala
och telekommunikationsmasten placeras på ett nytt läge i områdets
nordvästra hörn, behöver den södra angöringsvägen flyttas och servitutet
ändras.
Byggnaders utformning och planområdets disponering
På fastigheten finns idag en byggnad, ett ställverkshus. Byggnaden och övriga
lovpliktiga byggnadsverk som buller- och splitterskydd för diverse el-tekniska
anläggningar följer gällande utformningsbestämmelser. Befintliga
utformningsbestämmelser föreslås gälla för hela anläggningen.
– Byggnads högsta totalhöjd får vara 5,5 meter.
– Största takvinkel får vara 30 grader.
– Marken får ej förses med byggnad.
__________________________________________________________________________________
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Området kompletteras med bestämmelser om maximal byggnadshöjd om 36
meter för telekommunikationsmasten. Bestämmelsen gäller såväl inom det
befintliga, som det framtida läget. Masten kräver ett minsta säkerhetsavstånd
om 23 meter till närmaste byggnadsverk.
p1 – Byggnadsverk ska placeras minst 23 meter från mast.
m1 – Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån
understiger 60 dB(A) 1 meter ifrån störningskällan.
l1 – Markreservat för luftburna ledningar säkras i anläggningsområdets södra
del.
Markbeläggning
b1 – Endast 20 % av fastigheten får hårdgöras för att bibehålla markens
infiltrationsegenskaper.
Befintlig markbeläggning är i huvudsak kalkstensmakadam som är
genomsläpplig för dagvatten och förenlig med vattenskyddets föreskrifter.
Framför ställverksbyggnader är gruset mer packat med högre bärighet.
Beläggningen medger dock fortfarande viss infiltration. På ytor inom
planområdet, där det inte förefaller någon risk för anläggningens
driftsäkerhet, kan främjande åtgärder för lokal biodiversitet utföras t.ex. sådd
av lämpliga värdväxter till arter som missgynnas av anläggningens ytmässiga
utökning.
Mast för
telekommunikation

Ca 10 meter utanför det befintliga
transformatorsområdet står en mast om
36 meters höjd, avsedd för
telekommunikation. I närtid kan masten
bibehållas i sitt befintliga läge men när
transformatorstationen byggs ut till fullo
måste masten flyttas. Syftet är för att klara
säkerhetsföreskrifterna för mastens
fallradie (AFS 2000:6). Föreskrifterna anger
att närheten till befintlig anläggning inte
får överskrida 2/3 av mastens totala höjd,
dvs ca 23 meter. Masten och tillhörande
teknikbyggnader föreslås få ett nytt läge i
planområdets nordvästra hörn.
Byggnadsverk får inte uppföras inom
mastens fallradie.

Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Transformatorstationen utgör ingen permanent arbetsplats utan ronderas en
gång/månad. Vid arbete på transformatorstationen ska alltid
Arbetsmiljöverkets skyddsföreskrifter följas (AFS 1997:7). GEAB har fastställda
rutiner för montering, demontering och övrigt arbete inom anläggningen.

Offentlig och
kommersiell service

GEABs personal färdas vanligtvis med företagsbil men vid behov nås
anläggningen även med kollektivtrafik via busshållplats Jungmansgatan samt
Terra Nova-vägen. I Gråbo Centrum ca 800 meter norrut finns restaurang och
dagligvaruhandel.
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Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse

På Gotland finns ett rikt kulturarv i form av fornlämningar, byggnader och
kulturmiljöer. Många höga värden är också knutna till kulturlandskapet och
förändringar i detta kan påverka kulturvärden på ett negativt sätt.
Inom planområdet eller i dess närhet finns idag inga högre värden utifrån
kulturmiljösynpunkt. Transformatorstationen är idag synlig från länsväg 148.
Det utökade området förstärker synintrycket från Visbyleden, särskilt i
södergående riktning. I områdets omgivningar finns dock inga kulturmiljöer
som bedöms vara särskilt känsliga för den förändrade landskapsbilden.
Området kan mot både Jungmansgatan och Visbyleden med fördel döljas
bakom en växtridå. Skötsel av den befintliga ledningsgatan medför dock att
växtligheten vid behov kommer tas ned för anläggningens säkerhet.

Friytor
Rekreation

Den befintliga ledningsgatan nyttjas som promenadstråk, för hundrastning och
som genväg av kringboende i området. Stigen går i dagsläget strax norr om
den instängslade anläggningen och ansluter till gång- och cykelbanan som
förbinder Terra Nova med Gråbo/Pilhagen. Ytorna för det föreslagna
planområdet utgör ingen särskild plats för rekreation utan det är området som
helhet tillsammans stigen som torde utgöra dess huvudsakliga friluftsvärde.
Området är vid en bedömning inte vara särskilt välbesökt. Området har inte
omfattats av någon sociotopkartering.
Området kring stationen kommer av säkerhetsmässiga skäl att stängslas in.
Planområdets nya avgränsning medför att den befintliga stigen kommer skäras
av. Sannolikt kommer över tid en ny stigdragning att uppstå naturligt
gentemot gång- och cykelvägen mot Terra Nova/Gråbo.

Transformatorstationen och stig i ledningsgata. Vy från söder 2018-08-20

Naturmiljö

Inom fastigheten Visby Pilhagen 1:3 har två rödlistade fjärilsarter skådats.
Arterna Mindre Blåvinge och Ängsnätfjäril bedöms enligt Artdatabanken som
NT - nära hotade med sjunkande bestånd. De är knutna till det öppna
gräsängslandskapet på tunna jordlager men påträffas också i kalkhaltiga
grustäkter och vägskärningar. Den befintliga markbeläggningen som är
kalkstensmakadamm bedöms relativ lika med iakttagna arters habitat.
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Inom planområdet bedöms det finnas goda förutsättningar att på outnyttjade
ytor inom planområdet rikta naturfrämjande åtgärder som t.ex. sådd av
värdväxter och habitat till de hotade fjärilsarterna. Lämpliga värdväxter är
Getväppling (Anthyllis vulneraria), Fjällvedel (Asragalus alpinus) och
Axveronika (Veronica spicata), Gulkämpar (Plantago maritima) och
Svartkämpar (Plantago lanceolata). Dessa växter trivs mycket varmt, gärna i
tunna jordlager på kalkklippor eller skalgrus. Miljön bör helst vara helt fri från
beskuggande träd och gärna i sluttning mot söder eller väster. Den kan utgöras
av kortväxt gräs- och örtvegetation eller av nakna sand-, grus- eller bergytor.
Larvkolonier påträffas oftast på samma fläckar år efter år. I odlingslandskapet
påträffas de främst på ytor med tunt jordlager på en basisk markhäll.
Ledningsgatan regleras ej i planförslaget men kommer fortsatt att vara
allemansrättsligt tillgänglig. Buskvegetationen återkommer relativt snabbt
efter underhållsgallring, varför denna periodvis kan vara svårforcerad utanför
den upptrampade stigen. I skogsområdet växer främst opportunistiska arter
som ormbunke, olika grästyper, tall, björk och asp.
Vattenområden

Vattenskyddsområde

Söder om, mellan
transformatorstationen och
Visbyleden finns ett mindre
vattenfyllt dike. Diket bedöms
inte omfattas av det generella
biotopskyddet för småvatten och
våtmarker i jordbruksmark. Diket
påverkas ej av områdets nya
utbredning men utgör likväl
habitat för en rad arter och
åtgärder inom planområdet ska
därför hanteras med hänsyn till
de värden som är knutna till diket.

Dike öster om anläggningen. 2018-08-20

Fastigheten ligger inom Visbys sekundära vattenskyddsområde. Grundvatten
försörjer de allra flesta av Visbys hushåll och måste därför enligt lag skyddas
mot skadliga ämnen som petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra
föroreningskällor.
För vattenskyddsområdet gäller Vattenskyddsföreskrifter för Visbys
grundvattentäkter, antagna av Regionfullmäktige 2015-03-30. Föreskrifterna
innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som
omfattas av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare
och innehavare av särskild rätt till fastigheter i området. Föreskrifterna ställer
krav om anmälansplikt för bland annat större schaktningsarbeten, hantering
av brandfarliga ämnen och kemiska bekämpningsmedel.
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om
tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till
Räddningstjänsten, tel. 112, Miljö- och Byggnämnden samt vattentäktens
huvudman, Teknikförvaltningen Region Gotland.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Sydost om transformatiostationen löper väg 148, Visbyleden, för vilken
Trafikverket är väghållare. Nordväst löper Jungmansgatan, för vilken Region
Gotland är väghållare. Längs med Jungmansgatan och i angränsande
bostadsområden finns ett gent och sammanlänkat gång & cykelvägnät som
förbinder Gråbo, Pilhagen och Terra Nova.

Kollektivtrafik

Jungmansgatan trafikeras av stadstrafiken, linje 1. En väderskyddad hållplats
finns i nära anslutning från planområdet. Ytterligare hållplats för linje 2 finns
längs med Terra Novaleden på andra sidan länsvägen.

Parkering, angöring
och utfart

Parkering för anläggningens behov anordnas inom området.
Angöring till anläggningen sker primärt från infarten till kv Bogen 2 och i andra
hand via befintligt servitut från Jungmansgatan. När befintlig
telekommunikationsmast flyttas måste befintligt servitut till anläggningen
ändras. Tillgången till en nya angöring säkras genom servitut likt nuvarande.

Störningar
Buller

Elektromagnetisk
strålning

Inom planområdet gäller bestämmelse m1 som anger att buller från
verksamheten ska begränsas så at den ekvivalenta ljudnivån understiger 60
dB(A) 1 meter från störningskällan. Detta torde medföra att buller från
anläggningen inte överskrider 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid
närmaste bostad.
Den elektriska spänningen från anläggningen och inkommande ledningar
genererar ett elektromagnetiskt fält. Långvarig exponering för
elektromagnetism kan vara skadligt och leda till kroniska sjukdomstillstånd.
Den genomsnittliga exponeringen för magnetfält i hemmet är vanligtvis låg.
Det genomsnittliga magnetfältet i bostäder uppgår till ungefär 0,1 µT
(mikrotesla).
Den elektromagnetiska strålningen från ställverket och tillhörande
installationen ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska
fält (AFS 2016:2) och inte överstiga Strålskyddsmyndighetens
rekommendationer i rapporten Magnetfält i bostäder 2012:69 och allmänna
råd SSMFS 2008:18. Gränsvärdet som ska klaras är 0,2 µT. Detta medför ett
minsta avstånd om 50 meter till närmaste bostad.
Avståndet till närmaste bostadshus uppgår idag till över 65 meter.
Anläggningens utbyggnad och nya disponering medför inte att avståndet till
närmaste bostadshus understiger gränsvärdet.

Markföroreningar

Ställverket ska utformas så att transformatorerna står invallande i en helt tät
invallning som täcker hela volymen transformatorolja. Oljehanteringen medför
risk för läckage och markförorening. Arbeten på platsen ska ske med allmän
uppmärksamhet på eventuella föroreningar. En förorening på fastigheten som
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska Miljöoch Byggnadsnämnden underrättas enligt kap 10 § 11 Miljöbalken.
För fastigheter inom sekundärt vattenskyddsområde kräver hantering av mer
än 250 liter petroleumprodukter en anmälan till Region Gotland.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Anläggningen är inte ansluten till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Dagvatten

Region Gotland förordar lokalt omhändertagande av dagvatten.
Huvudprincipen är att varje fastighet/kvarter/område ska klara sin egen
fördröjning av dagvatten för att avlasta det allmänna ledningsnätet.
Transformatoranläggningen är inte ansluten till Region Gotlands
spillvattenledningsnät. Befintlig markbeläggning är kalkstensmakadam som är
genomsläpplig för dagvatten men som samtidigt inte medför något behov av
ogräsbekämpning. Markförutsättningarna inom och utom planområdet
bedöms därför lämpliga för infiltration av dagvatten. Lokal fördröjning kan
stärkas genom frösådd av växter som ökar vattenupptaget. Det kan även ske
genom att nya byggnader förses med vegetationstak med lämpligt substrat.
All användning och spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Visbys
sekundära vattenskyddsområde är tillståndspliktigt enligt förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om
biocidprodukter.

Uppvärmning

Byggnader kommer att värmas upp av luft-luft värmepump.

Tele

I anslutning till planområdet finns en befintlig mast för telekommunikation
som ingår i den övergripande IT-försörjningen av Visby/Gotland.

Avfall

Anläggningen har inget behov av avfallshämtning.

Vy från söder 2018-08-20
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs genom standardförfarande, vilket innebär att planen
efter planprocessens samråd- och granskningsskede ska antas av
Byggnadsnämnden i Region Gotland.
Den preliminära tidsplanen har planförslaget för
Samråd
Januari 2019
Granskning
Mars/April 2019
Antagande
Maj/Juni 2019

Ansvarsfördelning

All mark inom planområdet utgörs av kvartersmark. Det innebär att
fastighetsägaren är ansvarig för anläggandet, för skötseln och underhållet av
samtliga ytor inom fastigheten Visby Pilhagen 1:2. Exploatören ansvarar också
för och bekostar all fastighetsbildning, bildande av eventuella
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt och servitut.
I samband med byggnationen ska exploatören vid behov utföra erforderliga
geotekniska undersökningar samt övriga för exploateringen nödvändiga
undersökningar. Exploatören ansvarar för eventuella arkeologiska
undersökningar, marksaneringsundersökningar och marksanering.
Exploatören har hela kostnadsansvaret för hela exploateringen och står
därmed för alla kostnader inklusive kostnaderna för samtliga regionala
åtaganden, förutom det som reglerats i tidigare avtal.

Avtal
Plankostnadsavtal

Plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och Region Gotland
om respektive parts skyldigheter och rättigheter vid upprättande av detaljplan.
Avtalet fastställer ansvarsfördelning mellan parterna, det vill säga Region
Gotland och Gotlands Elnät AB.

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska ha upprättats mellan markinnehavaren och exploatören
innan antagandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet ska bl.a. reglera
villkoren för marköverlåtelse, angöring, servitut och ledningsrätt mm. För rätta
fullgörandet av sina åtaganden ska villkoren enligt exploateringsavtalet vara
uppfyllt för att bygglov ska ges.

Överlåtelseavtal

Överenskommelse om fastighetsreglering alternativt köpeavtal ska upprättas
mellan Region Gotland och exploatören.

Markupplåtelse

Avtal som reglerar markupplåtelse och kostnader för flytt av telemast ska
upprättas mellan exploatören och TELE2.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Fastigheter som berörs av planarbetet är Visby Pilhagen 1:2 och 1:3.
Del av Visby Pilhagen 1:3 ska genom fastighetsreglering överföras till Pilhagen
1:2.
Exploatören ansvarar för all fastighetsbildning, bildande av eventuella
gemensamhetsanläggningar och servitut.

Fastighetsplan
Inga fastighetsindelningsbestämmelser föreslås.
__________________________________________________________________________________
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Rättigheter

Tele2:s mast står med ledningsrätt på Pilhagen 1:3 (09-VIS-824). Ny placering
av masten medför ombildning alternativt dödning av ledningsrätten.
För Pilhagen 1:2 finns ett tillfälligt servitut för utfart (09-VIS-339) avsett att
nyttjas tills utfart kan ske över planväg, dvs angöring norrifrån befintlig gata.
Servitutet ska dödas när i och med att området kan angöras i enlighet med
detaljplan.
Inom anläggningsområdet bedöms det med föreslagen markanvändning inte
föreligga något behov av ledningsrätt, med undantag av luftburna ledningar.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra,
d v s att planvinst uppkommer.
Anläggningen är av stort allmänintresse och genomförandet av planen medför
kostnader för byggande av olika anläggningar m.m. Kostnaderna för planens
genomförande bedöms täckas av intäkter för anläggningens ökade kapacitet
varför detaljplanen kan anses ekonomiskt lönsam.

Inlösen, ersättning

Tekniska frågor

Ersättningsfrågan för allmän platsmark har reglerats i avtal, se under rubriken
”Avtal”.

Brandsäkerhet

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

Inga tekniska utredningar har genomförts under framtagandet av
samrådsförslaget.
Projektering ska vid behov föregås av konsultation av sakkunnig för att säkra
lämplig grundläggning.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Planförslaget möjliggör för en utökning av transformatorstationsområdet i
syfte att framtidssäkra elförsörjningen för verksamheter samt befintliga och
planerade bostäder i södra Visby och Visborgsområdet,.

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur‐ och kulturvärden påtagligt
skadas.
Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter.

På Gotland finns ett rikt kulturarv i form av fornlämningar, byggnader och
kulturmiljöer. Många höga värden är också knutna till kulturlandskapet och
förändringar i detta kan påverka kulturvärden på ett negativt sätt.
__________________________________________________________________________________
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Inom planområdet finns inga högre värden utifrån kulturmiljösynpunkt.
Transformatorstationen är idag synlig från länsväg 148. Området utökas i
nordvästlig riktning vilket kan förstärka synintrycket från Visbyleden. Särskilt
för södergående trafik. I områdets omgivningar finns dock inga kulturmiljöer
som bedöms vara särskilt känsliga för den förändrade landskapsbilden och
anläggningen kommer med tid att döljas bakom en trädridå. Skötsel av den
kraftledningsgatan medför dock att växtligheten vid behov kommer tas ned för
drift och säkerhet.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Förenta Nationernas Barnkonvention är närvarande under ett planarbete, då
de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionen
beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Anläggningsområdet ingår i en integrerad stadsstruktur där etableringen delvis
föregått omkringliggande exploatering. De omgivande parkmarkerna medför
tillgång till ett gent stigsystem och lekytor i en relativt vild naturmiljö.
Omkringliggande gång & cykelvägar ingår i ett större sammanhängande nät.
Anläggningen säkerställer försörjning av el och telekommunikation till en
betydande del av södra Visby och är viktig för den planerade utbyggnaden av
Visborgsområdet.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Planområdet syftar till att möjliggöra till Visborgsområdets utbyggnad, vars
exploatering fortfarande är i ett tidigt skede. Av Regionfullmäktige antagen
Strukturplan för Visborg lägger ramarna för en hållbar exploateringsgrad som
med en god närhet till natur, GC,‐vägar, kollektivtrafik, mataffär, arbetsplatser
samt kommande förskola och skola borgar för en ny stadsdel i högre samklang
med antagna hållbarhetsmål än tidigare på Gotland.
I dagsläget finns ännu inga bostäder inom Visborgsområdet men det pågår
byggande av ett vårdboende och planering för ytterligare flera hundra nya
bostäder. I Visborgsområdet har stor vikt lagts på en struktur som kan skapa
omsorgsfulla tydliga och trygga stråk där fokus är på gång- och cykel framför
bil. Ovanstående ger förutsättningar för en god grund för ett tryggt och
jämställt boende.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Anläggningens placering i ett större sammanhang sammanfaller väl
med redan befintlig bebyggelsestruktur. Området är redan i anspråkstaget för
distribuering av elektricitet och telekommunikation och anläggningens
etablering har delvis föregått omkringliggande bostadsexploateringar.
Anläggningen är inte allmänt tillgänglig och kan utgöra ett visuellt påträngande
intryck i den omgivande naturmiljön. Anläggningsområdet ingår dock i en
större integrerad stadsstruktur där områdets utökning ska ske i syfte att
framtidssäkra tillgången till elektricitet och kommunikation för
nytillkommande bostadsområden. Åtgärden bedöms därför, utifrån
förutsättningarna, passa väl in i den byggda miljön.

__________________________________________________________________________________
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande
miljöpåverkan. De miljörisker som har identifierats har hanterats okomplicerat
i planprocessen utan att planen har behövt en separat
miljökonsekvensbeskrivning.

Klimatanpassning

Klimatförändringar medför en högre medvetenhet vid ingrepp i den bebyggda
miljön som t.ex. planläggning eller bygglov. Framför allt handlar det om höjda
temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd. De handlar också om
en ökad frekvens av extrema väderhändelser som värmeböljor och skyfall.
Dessa väderfenomen riskerar att få stor påverkan på livsbetingelser hos alla
levande arter och kan också medföra ekonomiska konsekvenser vid olämpliga
exploateringar.
Den klimatfaktor som främst bedöms påverka planområdet i framtiden är
ökad nederbörd. Nederbörden som faller över Sverige förväntas under
det närmaste seklet öka med mellan 10-20 procent. Nederbörden kommer
sannolikt att visa stora variationer mellan olika år och olika decennier.
Nederbördsökningen blir som störst under vinterhalvåret. Under sommaren
kommer det i Sydsverige att regna totalt sett mindre mängd och inte så ofta,
men i gengäld kraftigare skurar. Extremnederbörden, uttryckt som mängden
nederbörd under ett dygn, förväntas öka. Avrinningen kommer att öka med 525 procent i Sverige, men med stora regionala skillnader.
Planområdet bedöms inte vara särskilt känsligt utifrån ett klimatperspektiv.
Infiltrationen bedöms som god och de geotekniska förhållandena inom och
angränsande till området gör att detta inte riskerar att drabbas av
översvämningar, ras, skred och erosion. Några särskilda skyddsåtgärder
bedöms inte erfordras.

Buller

Byggnadsverk inom anläggningen ska vid behov förses med ett fullt
omgärdande buller- och splitterskydd med ett krav om att klara 60 dB buller
på 1 meters avstånd. Bullernivåerna bedöms därmed inte medföra några
risker för närliggande bostadsfastigheter. Den befintliga anläggningen utökas
åt nordväst vilket är bort från befintliga bostäder och gång & cykelbanan.

Gaser

Ställverk om 70 kV brytare kommer att innehålla komprimerad
Svavelhexafluorid, SF6 som är en inert, färglös, luktfri gas som räknas till
gruppen f-gaser. SF6-gas är en industriellt framställd gas vars främsta
användningsområde är som isolations- och brytmedium inom elektronisk
industri, t.ex. i högspänningsställverk. Gasen är den enda som klarar av att
isolera på högre spänningsnivåer.
Gasen har en betydande växthuseffekt med en mycket lång medeluppehållstid
i atmosfären, uppskattningsvis 3200 år. Exponering för höga koncentrationer
av svavelhexaflourid kan orsaka kvävning då gasen är luftbortträngande.
Kraftig exponering av svavelhexaflourid kan ge upphov till yrsel, trötthet,
huvudvärk, illamående, andnöd och medvetandepåverkan. Ställverken är inte
förlagda i stängda byggnader vilket kraftigt minskar risken för gasförgiftning
vid arbete vid ställverken. Vid arbete med de gaser som hanteras på
transformatorstationen ska alltid Arbetsmiljöverkets skyddsföreskrifter för
gaser (AFS 1997:7) och användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS
207:3) följas. GEAB har fastställda rutiner för montage och demontage av SF6gas.
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Elektromagnetiska fält

De inkommande kraftledningarna har en mycket hög spänning. Tillsammans
med transformatorstationen bildar de ett elektromagnetiskt fält. Anläggningen
är belägen mellan tre stycken större bostadsområden som alla förbinds genom
såväl bil och gång- & cykelvägar.
Ur allmän hälsosynpunkt kan långvarig exponering för elektromagnetisk
strålning medföra förhöjd sjukdomsrisk. Den genomsnittliga exponeringen för
magnetfält i hemmet är vanligtvis låg. Det genomsnittliga magnetfältet i
bostäder uppgår till ungefär 0,1 µT (mikrotesla). Den elektromagnetiska
strålningen från ställverket och tillhörande installationen ska följa
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält (AFS 2016:2) och
inte överstiga Strålskyddsmyndighetens rekommendationer i rapporten
Magnetfält i bostäder 2012:69 och allmänna råd SSMFS 2008:18. Gränsvärdet
som ska klaras är 0,2 µT. Detta medför ett minsta avstånd om 50 meter till
närmaste bostad.
Allmänheten som passerar området gör det på Jungmansgatan och på
Visbyleden i bil eller längs gång- & cykelvägen på ett avstånd om ca 10 – 75
meter. Avståndet till närmaste bostadshus uppgår till över 65 meter.
Avståndet till bostäder kommer inte påverkas av anläggningens utbyggnad.
Kvartersmarken inom planområdet kommer av säkerhetssynpunkt vara
inhägnat med ett 2,2 meter högt stängsel för att hindra obehörigt tillträde. I
anslutning till transformatorstationen finns inga andra målpunkter förutom
naturstigen längs kraftledningsgatan, vilket medför att allmänheten endast
vistas i området tillfälligt och därmed begränsas från exponering av
elektromagnetiska fält.

Transformatorstationen och gång & cykelväg till/från Terra Nova. Vy från väster 2018-08-20
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Övrigt

Säkerhetsbestämmelser för kraftledningar återfinns i ellagen (1997:857),
starkströmsförordningen (1957:601) och elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 1999:5). Lagstiftningen anger att en
anläggning skall vara så dimensionerad och utförd, att den med hänsyn till
anläggningens art och rådande förhållanden ger betryggande säkerhet för
personer, husdjur och egendom mot skada till följd av el. Den fysiska och
tekniska säkerheten skall erbjuda ett väl avvägt skydd. Skyddet skall utformas
på ett sätt som försvårar för obehöriga att få tillträde till skyddade delar och
som skall försvåra eller förhindra brottslig verksamhet. Ett väl avvägt fysiskt
och tekniskt skydd uppnås bl. a. genom:
• Värdering av hot och risker
• Prioritering av anläggningar som skall skyddas
• Förebyggande och skadebegränsande skyddsåtgärder
• Detekterande åtgärder (inbrotts-, brand- och driftlarm)
• Bevakning (teknisk och personell)
Risken för intrång i anläggningen bedöms liten men ändå relevant. Förutom
kostnaden för skada och åverkan på anläggning kan i olyckliga fall även tredje
man komma till skada. Stängsel som inhägnar elkraftanläggningar ska förutom
att hindra oavsiktlig beröring av spänningsförande delar även ha mekanisk
hållfasthet för att hindra forcering av stängslet. Stängsel byggs runt
ställverksområdet av förstärkt svetsad typ med betongfundament med två
eller tre taggtrådar till en höjd om 2,2 meter likt befintlig anläggning i enlighet
med GEABs tekniska riktlinjer.

Miljökvalitetsnormer

Planförslaget bedöms inte medföra någon påverkan på miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte att överskridas då buller hanteras
i planprocessen.
Miljökvalitetsnorm för luft kommer ej överskridas.
Detaljplanen berör en klassad vattenförekomst, grundvattentäkten Mellersta
Gotland – Visby. Grundvattentäkten utgör Visbys primära vattenförsörjning
och planområdet ingår i det sekundära vattenskyddsområdet. Enligt
vattendatabasen VISS (2018-12-06) bedöms den kvalitativa statusen som god.
Rörande kemiska föroreningar bedöms statusen otillfredställande på grund av
förorenade områden inom vattenskyddsområdet.
En exploatering enligt planförslaget bedöms inte innebära någon ökad risk för
negativ påverkan för grundvattnet, jämfört med nuläget. Infiltrationen är god
och föroreningskällorna inom planområdet få. Transformatorerna är invallade
i transformatorolja som vid haveri skulle kunna medföra risk för påverkan på
miljökvalitetsnormen. Transformatorerna är därför placerade i täta, gjutna
transformatorsgropar som ska klara av att hålla hela mängden olja.
Transformatorerna har en livslängd om ca 40 år och byts kontinuerligt ut efter
de tjänat ut sin rätt. Nyare ställverk använder vacuum som isolermedium
istället för olja.
Inga miljöfarliga verksamheter planeras i planförslaget.

__________________________________________________________________________________
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år. Genomförandettiden räknas från det datum som
planens antagande vunnit laga kraft. Motivet till en genomförandetid på 15 år
är att utbyggnaden av södra Visby och Visborgsområdet troligtvis kommer att
ske etappvis under en längre tid.
Under genomförandetiden får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot
berörda fastighetsägares vilja. Undantaget är om en ändring är nödvändig på
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla men
fastighetsägaren har inte längre rätt till ersättning av kommunen för den skada
som uppkommer för dem i det fall planen skulle ändras, ersättas eller
upphävas.

Medverkande
tjänstemän

Planbeskrivning och plankarta har författats av Christian Björkman, Fysisk
planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen Region Gotland.
Genomförandebeskrivning har författats av Per Seigerlund, Markingenjör,
Teknikförvaltningen Region Gotland.
I planarbetet har tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet
för Miljö- och Hälsoskydd, Planenhet och Tekniska förvaltningens enhet för
Mark & Stadsmiljö medverkat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-12-19

Anders Rahnberg
Planchef

Christian Björkman
Fysisk Planerare
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
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57,21

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Placering
57,18

56,53

Byggnadsverk ska placeras minst 23 meter från mast, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1

Störningsskydd

m1

57,2

Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån understiger 60 dB(A) 1
meter från störningskällan, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Utformning
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@

G

Största takvinkel är angivet värde i grader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

0

57,26

57,81

Utförande

55,04

Endast 20 % av fastighetsarean får hårdgöras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

sga
tan

b1
gm a
n

Omfattning

Jun

)
)
0,0

Högsta totalhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan

Detaljplan för

Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Visby Pilhagen 1:2
Detaljplanens bakgrundskarta utgörs av
ett urval av grundkartans information.

GRUNDKARTAN UTGÖRS AV EN SEPARAT HANDLING
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SAMRÅDSHANDLING

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-12-19

Antagande
xx-xx-xx
Laga kraft
xx-xx-xx

Anders Rahnberg
Planchef

Christian Björkman
Fysisk planerare
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TN 2019/505
28 februari 2019

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Beslut om allmän trafikplikt
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
och i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastställa allmän
trafikplikt för busstrafik inom Gotlands län under perioden från tidtabellskifte
juni 2020 till tidtabellskifte juni 2024 i enlighet med vad som framgår av detta
ärende.

Sammanfattning

De två gällande trafikavtalen för busstrafik på Gotland upphör vid tidtabellskiftet
juni 2020. För att få ingå ett nytt trafikavtal kräver lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän
trafikplikt. Beslutet är verkställandet av det regionala trafikförsörjningsprogrammet
och säkerställer den framtida kollektivtrafikförsörjningen på Gotland. Trafikplikten
omfattar all busstrafik inom Gotlands län med det nuvarande linjenätet i landsbygdsoch stadstrafiken som utgångspunkt. Under avtalsperioden kommer ändringar av
linjenätet och turtätheten att genomföras för att uppnå de mål som är definierade i
trafikförsörjningsprogrammet.
Ärendebeskrivning

Allmän trafik är avtalsreglerad kollektivtrafik som den regionala
kollektivtrafikmyndigheten tar ansvar för genom tecknat avtal med trafikföretag.
Regional kollektivtrafik är kollektivtrafik som äger rum inom ett län (1 kap. 6 §),
därmed är hela den kollektivtrafik som bedrivs på Gotland regional kollektivtrafik
och lagen (2010:1065) om kollektivtrafik (kollektivtrafiklagen) behöver tillämpas.
De två gällande trafikavtalen för busstrafik på Gotland upphör vid tidtabellskiftet i
juni 2020. Enligt 3 kap. 3 § i kollektivtrafiklagen krävs det ett beslut om allmän
trafikplikt för att få ingå ett nytt avtal om allmän trafik. Tekniska nämnden behöver
därför besluta om allmän trafikplikt innan det nya avtalet ska tecknas.
Bedömning

Regionfullmäktige fastslog Gotlands regionala trafikförsörjningsprogram den 25
februari 2019. Uppfyllandet av målen om ökad nåbarhet och större attraktivitet
kräver ett sammanhållet och robust kollektivtrafiksystem. Därutöver ska
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kollektivtrafikens miljöpåverkan minskas genom att 70 % av bussarna ska drivas med
biogas. Under SIU-mötena (samråd inför upphandling) med flera trafikföretag under
hösten 2018 framkom att det inte finns något intresse att bedriva trafiken som
kommersiell trafik. För att säkerställa den framtida kollektivtrafikförsörjningen är
därför ett beslut om allmän trafikplikt nödvändigt. Oavsett beslutet är det alltid
tillåtet att även bedriva trafik på kommersiell basis.
Den allmänna trafikplikten omfattar all busstrafik i Gotlands län som utförs under
trafikavtalet tecknat mellan Region Gotland och trafikföretaget. Trafikens nuvarande
omfattning beskrivs i följande tabell. För att uppfylla målen i trafikförsörjningsprogrammet och därmed bättre anpassa utbudet till resenärernas behov är det under
avtalsperioden nödvändigt att införa nya linjer, ändra befintliga linjedragningar och
anpassa turtätheten.
Li.
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
20
22
24
27
32
41
51
61
62

Stråk
Visby stadstrafik:
Gråbo – Östercentrum – Lasarettet
Terra Nova – Östercentrum
Visby busstation – Österby/Skarphäll
Visby busstation – Snäck
Ringlinje
Visby busstation – Hamnterminalen – Almedalen
Landsbygdstrafik:
Burgsvik – Hemse – Klintehamn – Visby
(Storsudret –) Burgsvik – Hemse – Roma – Visby
Burgsvik – Hemse – Hejde – Visby
(Hemse –) Garda – Ljugarn – Roma
(Fårö –) Fårösund – Slite – Tingstäde – Visby
Lärbro – Slite – Bäl – Visby
Åminne – Gothem – Bäl (skollinje)
Väskinde skola – Bro – Visby (skollinje)
Havdhem – Klintehamn
(Sandviken –) Katthammarsvik – Dalhem – Visby
Klintehamn – Eskelhem – Visby
Slite – Lärbro – Kappelshamn – Stenkyrka – Visby
Väskinde – Visby (skollinje)

Resor (2018)
198 000
147 300
16 100
3 000
2 800
23 000
5 800
732 300
192 400
166 500
48 000
5 800
157 900
53 100
2 400
2 900
3 400
28 100
26 900
39 400
5 500

Tidtabellskilometer (2018)
240 000
115 000
39 000
9 000
12 000
54 000
11 000
2 198 000
414 000
489 000
124 000
38 000
458 000
163 000
7 000
13 000
17 000
190 000
56 000
215 000
14 000

Med ovanstående bakgrund föreslås att tekniska nämnden fastställer allmän
trafikplikt inom hela Gotlands län under perioden från tidtabellskifte juni 2020 till
tidtabellskifte juni 2024.
Beslutet är verkställandet av intentionerna i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Genom trafikplikten åtar sig Region Gotland att
tillhandahålla länets invånare och besökare en attraktiv och sammanhållen busstrafik
på Gotland.
Barn- och genusperspektiv

Skolungdomar är idag den största resenärsgruppen inom kollektivtrafiken på
Gotland. Om de upplever kollektivtrafiken som användbar, pålitlig och trygg idag
kommer de att välja kollektivtrafiken i större utsträckning även som vuxna.
En förbättrad kollektivtrafik bidrar till ett mer jämställt samhälle genom att öka
mobiliteten för människor som inte har körkort eller inte kan eller vill köra bil.
Landsbygdsperspektiv

Flera mål i trafikförsörjningsprogrammet syftar på omfattande förbättringar i
trafikutbudet. Med ökad turtäthet, bra anslutningar och utbyggda hållplatser och
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bytespunkter förbättras kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet. Det
underlättar såväl resor mellan landsbygd och stad som resor på landsbygden och
bidrar därmed till ett minskat bilberoende.
Ekonomisk konsekvensanalys

Det åsyftade, betydligt större utbudet och drivmedelskraven leder till en högre
kostnad för trafikutförandet. Enligt regionfullmäktiges beslut ska tekniska nämnden
redovisa kostnaderna för åtgärder i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet i budgetarbetet inför strategisk plan och budget 2020-2023.
Genom ett förbättrat utbud kommer resandet att öka. Därmed ökar även intäkterna
från biljettförsäljningen som kompenserar en viss andel av kostnadsökningen.
Beslutsunderlag

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2019-2030
Allmän trafikplikt – En vägledning
Tjänsteskrivelse 2019-02-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges. Tex Regionstyrelsen
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Allmän trafikplikt
En vägledning
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Vägledning allmän trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt är en av hörnstenarna när den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft
den 1 januari 2012. För de nya regionala kollektivtrafikmyndigheter som då bildas i varje län
blir beslut om allmän trafikplikt ett strategiskt verktyg för att utveckla kollektivtrafiken i enlighet
med den nya kollektivtrafiklagen, branschens mål att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel och den gemensamma visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i
ett hållbart samhälle.
Syftet med den här vägledningen är att den ska ge stöd till regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKTM) i arbetet med att processa fram och besluta om allmän trafikplikt för den
trafik som RKTM avser ta ansvar för och upprätta avtal om. Alla sådana beslut ska kunna
härledas till det regionala trafikförsörjningsprogram som RKTM ska ha tagit fram senast den
1 oktober 2012.
Ett syfte är också att övriga berörda parter i arbetet, bl.a. kommuner och trafikföretag, ska
ha god kännedom om den arbetsprocess som RKTM använder sig av för att processa fram
beslut om allmän trafikplikt.
Vägledningen har tagits fram av en branschgemensam arbetsgrupp inom ramen för
Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. Den ska ses som en vidareutveckling och
fördjupning av den vägledning för Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling
som Sveriges Kommuner och Landsting och Svensk Kollektivtrafik i samverkan med Trafikverket presenterade i oktober 2010. Den senare kan laddas ner på www.fördubbling.se.
Branschens upphandlings- och avtalsprocess med dess arbetsprocess, avtalsmallar och
standardiseringsdokument, kan också laddas ner på www.fördubbling.se
Stockholm i juli 2011

5

Bakgrund
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKTM, har som ett av sina huvuduppdrag enligt den
nya kollektivtrafiklagen att med utgångspunkt från det regionala trafikförsörjningsprogrammet,
fatta beslut om allmän trafikplikt för sådan regional kollektivtrafik som samhället avser att ta
ansvar för och teckna avtal om.
Alla beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Beslut om allmän trafikplikt är ett särskilt beslut som endast får fattas av RKTM
och får bara avse regional kollektivtrafik.
En RKTM får, efter överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, även
fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område.
Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen (1370/2007) om kollektivtrafik, de
krav som en behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av
allmänt intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse
av att bedriva utan att få ersättning eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma
villkor.
I vägledningen för regionala trafikförsörjningsprogram (Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling – en vägledning och ett verktyg) ställs en rad öppna frågor som
kan ge RKTM stöd i arbetet med att besluta om allmän trafikplikt.
Frågor som trafikförsörjningsprogrammet bör ha gett svar på är till exempel

• Hur bör avvägningen se ut mellan den trafik som samhället ska ta ansvar för och den
kommersiella trafiken som inte regleras genom avtal?
• Vilka krav ställs på trafiken?
• När ska beslut fattas om allmän trafikplikt?

FÖRKLARINGAR TILL VISSA BEGREPP
I vägledningen används vissa begrepp. Innebörden av begreppen förklaras nedan.
Trafik: med trafik avses kollektivtrafik.
Allmän trafik: avtalsreglerad trafik som RKTM tar ansvar för genom tecknat avtal med trafik-

företag eller utför i egen regi och som står till allmänhetens förfogande med gällande färdbevis.
Lönsam trafik: trafik vars kostnader täcks av trafikens egna biljettintäkter.
Olönsam trafik: trafik vars kostnader inte täcks av trafikens egna biljettintäkter.
Kommersiell trafik: trafik som inte regleras genom avtal med offentliga organ. Kommersiell
trafik bedrivs av ett trafikföretag utifrån rent marknadsmässiga bedömningar.
Avtalsreglerad trafik: trafik som RKTM tar ansvar för genom avtal med ett eller flera trafikföretag. Efter den 1 januari 2012 har avtalsupprättandet föregåtts av RKTMs beslut om allmän
trafikplikt. Se dock övergångsbestämmelserna på sid 10. Avtalsreglerad trafik kan vara både
lönsam och olönsam.
Regional trafik: kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller om den sträcker sig över flera
län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov
av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande
tillgodoser ett sådant behov.
För andra begrepp såsom allmän trafikplikt och allmänna bestämmelser gäller de definitioner
som framgår av EU-förordningen.
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Syfte och mål
Syftet med denna vägledning är att stödja RKTM i processen att fatta beslut om allmän
trafikplikt för den trafik som RKTM avser ta ansvar för och upprätta avtal om, så att RKTM kan
utveckla kollektivtrafiken i enlighet med den nya kollektivtrafiklagen och den gemensamma
visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.
Vidare är målet att alla berörda parter känner till och accepterar den arbetsprocess som
RKTM använder sig av för att processa fram beslut om allmän trafikplikt.
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Övergripande process
I god tid innan ett trafikavtal löper ut ska RKTM överväga om beslut om allmän trafikplikt ska
tas. Detta gäller också vid stora förändringar som inte ryms inom gällande trafikavtal och som
medför att nytt avtalsförhållande måste komma till stånd.
Ändringar av villkoren i ett löpande avtal omfattas inte av kravet på ett nytt beslut om
allmän trafikplikt.
ÖVERGRIPANDE PROCESS FRÅN 1 JANUARI 2012

Trafikförsörjningsprogram

Allmän
trafikplikt

Avtal

Årlig
rapport

Öppet marknadstillträde

Den övergripande processen från trafikförsörjningsprogram till årlig rapport innehåller fyra
steg. Stegen visas här ovan med fokus på ”Allmän trafikplikt”. Från 1 januari 2012 står det
trafikföretag fritt att etablera kommersiell trafik genom anmälan till RKTM. Detta oberoende
om RKTM fattat beslut om allmän trafikplikt eller ej. Krav på trafikföretag definieras i 4 kap
kollektivtrafiklagen.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET
Alla allmänna trafikplikter ska gå att härleda ur trafikförsörjningsprogrammet.
Trafiken som beslutet om allmän trafikplikt avser, finns alltså beskriven i trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet ska också ge stöd för RKTM vid motivering
av beslut om allmän trafikplikt för en viss trafik. Det kan gälla till exempel omfattningen av
trafiken, miljö- och/eller tillgänglighetskrav eller andra fordonskrav. Det vill säga krav som en
kommersiellt driven trafik inte bedöms kunna uppfylla i den aktuella trafiken.

ALLMÄN TRAFIKPLIKT
Beslutet innebär ett verkställande av trafikförsörjningsprogrammet

Beslutet om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av intentionerna i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet. På engelska heter allmän trafikplikt ”Public Service
Obligation”. En direkt översättning blir ”offentligt serviceåtagande”. Det innebär alltså att
myndigheten genom sitt beslut om allmän trafikplikt också tar ansvar gentemot sina invånare
för att tillhandahålla den beslutade tjänsten.
Det innebär bland annat att ett beslut om allmän trafikplikt inte bör ”ligga vilande”. RKTM
eller den som myndigheten överlämnat befogenheten till ska tillhandahålla eller genom avtal
se till att trafiken kommer till stånd så snart som möjligt efter beslutet. Om myndigheten av

8

NÄR BÖR BESLUT TAS AVSEENDE ALLMÄN TRAFIKPLIKT?
Rekommenderad
tidpunkt för
beslut avseende
allmän trafikplikt

Annonsering

SIU

Senaste
tidpunkt för
beslut avseende
allmän trafikplikt

Förfrågningsunderlag
skickas ut

Tilldelningsbeslut/avtal

Trafikstart

1 år lagkrav
Ca 1 år

Ca 1 år

Ca 3 år

någon anledning inte längre anser att avtal behöver upprättas för att trafiken ska komma till
stånd enligt de ambitioner och mål som ställs av trafikförsörjningsprogrammet, ska beslutet
om allmän trafikplikt upphävas genom ett nytt beslut.
RKTM skall annonsera före upphandling

Senast ett år innan ett anbudsförfarande inleds ska RKTM avisera sin avsikt att ingå avtal i
Europeiska unionens officiella tidning. Myndigheten skall vid avisering bland annat ange planerad
tilldelningsmetod samt tjänster och geografiska områden som kan omfattas av avtalet.
Samråd inför upphandling

Samråd mellan RKTM och trafikföretagen genomförs som SIU (samråd inför upphandling) enligt
”Avtalsprocessen, från plan till avtal för att fördubbla resandet i kollektivtrafiken”. Samrådet ger
svar på trafikföretagens intresse av att utföra trafiken som kommersiell trafik eller ej.
RKTM tar ställning till kommersiell eller upphandlad trafik

Efter SIU tar RKTM ställning till om samhället genom att teckna avtal med ett eller flera trafikföretag ska ta ansvar för trafiken eller ej. Beslutar RKTM att samhället ska avtala om trafiken
tas ett beslutsunderlag fram för beslut om allmän trafikplikt. Detta underlag utgörs av en
karta som redovisar det geografiska området eller linjen/linjerna som beslutet avser. Trafiken
beskrivs med eventuella undantag. Vidare innehåller beslutsunderlaget alla de uppgifter som
RKTM åberopar för att motivera att trafiken utgör regional kollektivtrafik, om inte detta är
uppenbart.
När bör RKTM ta beslut?

Beslut om allmän trafikplikt bör tas innan nytt anbudsförfarande påbörjas. I praktiken innebär
detta att RKTM måste inleda sitt arbete med att överväga beslut om allmän trafikplikt cirka
3 år före ny trafikstart beroende på omfattning och komplexitet. Beslut om allmän trafikplikt
ska finnas innan avtal tecknas.
Beslut om allmän trafikplikt tas alltså successivt, efterhand som behov av nya trafikavtal
påkallas.
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Beslutets innehåll

RKTM:s beslut om allmän trafikplikt får endast avse regional kollektivtrafik.
Det geografiska området samt den trafik som avses inom området ska redovisas. Beslutet
kan innefatta enskilda linjer eller nät av kollektivtrafik. Det kan även innehålla undantag såsom
del av området, linje, stråk eller viss trafik. Redovisningen sker lämpligen på karta.
I de fall beslutet innefattar en linje som sträcker sig mellan två ändpunkter som finns inom
två olika län och som innebär att linjen korsar en eller flera länsgränser bör beslutet utöver en
karta som redovisar linjen, innehålla alla de uppgifter som motiverar att trafiken utgör regional
kollektivtrafik. RKTM inom de berörda länen måste i detta fall ha kommit överens om att besluta
om allmän trafikplikt för linjen och ha dokumenterat denna överenskommelse i form av ett
protokoll, avtal e d. En av de berörda myndigheterna beslutar om allmän trafikplikt för linjen.
Redovisningen kan komma att se olika ut för olika typer av trafik beroende på om det kan
ifrågasättas om trafiken utgör regional kollektivtrafik eller ej.
Trafiken kan vara antingen buss-, bil- och/eller spårbunden trafik. Trafikslag behöver inte
beslutas eftersom detta kanske inte står klart förrän avtal om allmän trafik tecknas.
Befogenhet och överklagande

Endast RKTM får besluta om allmän trafikplikt. Myndigheten upprättar en handling och fattar
beslut. Beslutet om allmän trafikplikt ska delges av RKTM och åtföljas av en besvärshänvisning.
Beslut om allmän trafikplikt kan överklagas hos förvaltningsdomstol inom 3 veckor.
Genom att beslutet om allmän trafikplikt delges får allmänheten och trafikföretagen kunskap
om vilken trafik RKTM tänker avtala om.
Beslutet ska ge möjlighet att bedöma om myndigheten agerar inom sin befogenhet. Trafikföretagen kommer också att utgå från beslutet som underlag för sin egen planering.
Övergångsbestämmelser

Ett avtal om allmän trafik får ingås utan att grunda sig på ett beslut om allmän trafikplikt om
tilldelningsbeslut har fattats före den 1 juli 2012 och om upphandlingen inleddes innan lagen
trädde i kraft. Innebörden av detta är bland annat att det inte krävs något beslut om allmän
trafikplikt för de avtal som gäller vid lagens ikraftträdande eftersom upphandlingen av dessa
avtal har inletts innan årsskiftet och tilldelningsbeslut fattats före den 1 juli 2012.
För att undvika otillåtna trafikupphandlingar uppmanas dagens trafikhuvudmän att kontrollera vilka trafikavtal som kommer att löpa ut utan möjlighet till förlängning fram till och med
första kvartalet 2015.
Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser är ett begrepp i EU-förordningen. Det handlar om åtgärder som
utan diskriminering tillämpas på alla kollektivtrafiktjänster av samma slag inom ett geografiskt
område som en myndighet ansvarar för. Allmänna bestämmelser är en slags allmän trafikplikt
och kan därmed bara beslutas av RKTM och endast avse regional kollektivtrafik. Till skillnad
från avtal riktar de sig mot flera företag och kan tillämpas som ett alternativ till avtal när RKTM
vill fastställa taxenivåer som ska gälla generellt inom behörighetsområdet. RKTM torde kunna
besluta om allmänna bestämmelser som även omfattar kommersiell trafik inom det fastlagda
området.
Allmänna bestämmelser berättigar trafikföretagen till ersättning för intäktsbortfall. All
ersättning knuten till en allmän bestämmelse måste stämma överens med bilagan i EUförordningen (1370/2007) om regler för beviljande av ersättning.
Beslut om allmänna bestämmelser aktualiserar inte upphandling.
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Öppet marknadstillträde

Oavsett om beslut träffats om allmän trafikplikt och avtal träffats om allmän trafik så står det
trafikföretag fritt att genom anmälan till RKTM etablera kommersiell trafik inom eller genom
samma område. I 4 kap kollektivtrafiklagen finns bestämmelser om krav på trafikföretag.
Regeringen avser att noggrant följa och utvärdera utvecklingen, och vid behov vidta
ytterligare åtgärder för att säkerställa att kommersiell kollektivtrafik inte otillbörligt trängs
undan av offentligt initierad trafik.
Avtal

Ett beslut om allmän trafikplikt verkställs genom att RKTM, eller det organ som givits befogenhet
till det, i nästa skede ingår avtal om allmän trafik. RKTM avgör om befogenheten att ingå avtal
ska överlåtas till aktiebolag eller kommuner.
Inför upprättande av avtal rekommenderas att följa det branschgemensamma upphandlingsverktyget ”Avtalsprocessen, från plan till avtal för att fördubbla resandet i kollektivtrafiken”.
I syfte att ständigt förbättra processen rekommenderas att avsteg från rekommendationerna i
Avtalsprocessen rapporteras till avtalsgruppen i Fördubblingsprojektet (www.fördubbling.se).
Årlig rapport

Enligt EU-förordningen ska RKTM en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den
allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde. Rapporten ska innehålla en redovisning
av de utvalda trafikföretagen samt de ersättningar som dessa beviljats som kompensation.
Offentliggörandet görs exempelvis på den egna hemsidan.
Det ska noteras att enligt svensk lagstiftning får ensamrätt ej medges som motprestation
för fullgörande av allmän trafikplikt i Sverige.
Rapporten ska skilja mellan busstrafik och spårbunden trafik och möjliggöra kontroll och
utvärdering av kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering.
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Mer information

PARTNERSAMVERKAN FÖR EN FÖRDUBBLAD KOLLEKTIVTRAFIK
I början av 2008 presenterade kollektivtrafikbranschen sitt mål att fördubbla
kollektivtrafikens marknadsandel på lite sikt. Detta som steg på vägen mot den
gemensamma visionen ”kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett
hållbart samhälle”.
I Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik ingår Svensk Kollektivtrafik,
Svenska Bussbranschens Riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna,
Svenska Taxiförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Trafikverket.
På www.fördubbling.se hittar du bl a följande publikationer och rapporter:
• Affärsmodell för en fördubblad kollektivtrafik
• Avtalsprocessen - branschgemensamma avtalsrekommendationer inklusive
mallavtal, branschgemensamma standards för buss (Buss 2010) samt
branschgemensamt miljöprogram
• Regionala trafikförsörjningsprogram – en vägledning och ett verktyg
Affärsmodellen konkretiseras steg för steg genom branschens fortsatta utvecklingsarbete och i arbetet med att ta fram och genomföra de regionala trafkförsörjningsprogrammen. Vidare ordnas nationella och regionala tankesmedjor, workshops,
utbildningar och liknande.
Läs mer på www.fördubbling.se

LÄNKAR
EU-förordningen (1370/2007) om kollektivtrafik
http://europa.eu
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
www.riksdagen.se
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LAG (2010:1065) OM KOLLEKTIVTRAFIK:
4 KAP. KRAV PÅ KOLLEKTIVTRAFIKFÖRETAG
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

1 § Ett kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva
kollektivtrafik ska anmäla detta till berörd regional kollektivtrafikmyndighet.
Detsamma gäller när ett kollektivtrafikföretag avser att upphöra med att
bedriva sådan trafik.
			 Om anmälan berör trafik i fler än ett län, ska den mottagande kollektivtrafikmyndigheten informera övriga berörda myndigheter.
GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFIKANTINFORMATION

2 § Ett kollektivtrafikföretag ska lämna information om sitt trafikutbud till ett
gemensamt system för trafikantinformation.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

3 § Ett kollektivtrafikföretag ska till den myndighet regeringen bestämmer lämna
de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna följa och utvärdera
utvecklingen av marknaden för kollektivtrafik.
BEMYNDIGANDE M.M.

4 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
			 1. skyldighet att lämna information enligt 2 § och
			 2. uppgiftsskyldighet enligt 3 §.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om anmälningsskyldighet enligt 1 §.
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www.skl.se
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www.svenskkollektivtrafik.se

www.trafikverket.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/516
22 februari 2019

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Inhyrning av kontorslokal
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna hyreskontraktet med Stenvalvet 241
Visby Infanteristerna AB, avseende inhyrning av kontorsarbetsplatser i Visby
Infanteristen 3.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen(SBF) har behov av fler kontorsarbetsplatser för sin
bygglovsenhet. Fastighetsförvaltningsavdelning(FFA) har fått i uppdrag hitta att
lämpliga lokaler för deras behov. Region Gotland hyr idag lokaler på fastigheten
Visby Skenet 1(även kallat hus 124) av fastighetsbolaget Stenvalvet 241 Visby
Infanteristerna AB. Idag står dessa lokaler tomma då tidigare
hyresgäster/verksamheter flyttat till andra lokaler inom Region Gotland.
Hyresavtalet löper ut 2024-04-30. Denna lokal skulle kunna anpassas för SBF:s
behov men för att kunna fungerar som kontorsarbetsplatser behöver det göras
omfattande anpassningar i byggnaden, bl.a. förändrad ventilation samt
ombyggnationer. Då anpassningen ändå inte skulle bli optimal och dessutom
kostsam har FFA sökt andra alternativ. En förhandling påbörjades med
fastighetsbolaget Stenvalvet 241 Visby Infanteristerna AB om att tidigare flytta ut ur
lokalen Skenet 1 för att möjliggöra alternativa lokaler. Förutsättningen att lämna
Skenet 1 i förtid var att byta lokal inom fastighetsägarens bestånd. Det alternativ
som förhandlades fram var ett hyresavtal på Visby Infanteristen 3. En lokal som
tidigare har diskuterats men ej varit aktuell då Region Gotland inte ska utöka
lokalytorna. Detta byte innebär dock en minskning med Region Gotlands inhyrda
yta på 300 m². Avtalstiden är på 10 år med en förlängning om 3 år. Årshyran för
lokalen blir 1 648 000 kr/år. Tillkommer gör media, fastighetsskatt mm. med ca
300 000 kr/år. Planerat tillträde 2019-11-01.
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Ärendebeskrivning

När Region Gotland flyttade till Visborgsområdet 2009/2010, anpassades lokalerna i
byggnaderna Rådhuset, Gute, Graip och Gunnfjaun för Regionens behov. Samtidigt
hyrdes lokaler i Visby Skenet 1 in för Barn- och utbildningsförvaltningen samt för
Stadsarkitektkontoret behov. Behovet av dessa lokaler finns inte längre eftersom de
tidigare nyttjande verksamheterna antingen avvecklats eller har flyttat till andra
lokaler inom Region Gotlands fastighetsbestånd. Region Gotland har ett pågående
hyresavtal med Fastighetsbolaget Stenvalvet 241 Visby Infanteristerna AB som
sträcker sig fram till 2024-04-30.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett utökat behov av ca 45 st. kontorsarbetsplatser på Visborgsområdet vilket inte ryms inom befintliga lokaler. Planen har
varit att anpassa lokalen i Visby Skenet 1 för SBF:S behov. De anpassningar som
behövs göras har visat sig vara omfattande samt kostnadsdrivande vilket skulle
medfört en hög hyra. I förhandling med fastighetsbolaget Stenvalvet 241 Visby
Infanteristerna AB har en alternativ lokal i Visby Infanteristen 3 erbjudits. Denna
passar in på Samhällsbyggnadsförvaltningens behov. En del i förhandlingen har
också varit att hyresavtalet på Visby Skenet 1 ska upphör i samband med inflyttning i
Infanteristen 3, vilket också blir fallet om kontraktet tecknas. Fördelar med detta är
att Region Gotland minskar den inhyrda lokalytan med 300 m²samt, får en bättre
anpassad lokal till en lägre kostnad än vad anpassningen av Skenet 1 skulle ha
inneburit.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att bristen
på kontorslokaler i Region Gotlands egna lokaler innebär att förhyrning av externa
lokaler krävs för att tillgodose Samhällsbyggnadsförvaltningens behov.
Barn- och genusperspektiv - N/A
Landsbygdsperspektiv – Samhällsbyggnadsförvaltningens

önskemål är att dessa
kontorsarbetsplatser skall finnas på Visborgsområdet. De har många besök från
kunder, medborgare och entreprenörer, där merparten verkar och bor i Visby. Det
finns också fördelar med att förvaltningens övriga enheter finns i anslutning till de
nya kontorsarbetsplatserna. Behovet av de 45 kontorsarbetsplatserna finns inte inom
Region Gotlands fastighetsbestånd, vare sig på landsbygden eller i Visby.
Lokalförsörjningsstrateg Kristoffer Strehlenert har varit delaktig i process och beslut.
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Ekonomisk konsekvensanalys – Samhällsbyggnadsförvaltningen

på ca 1 948 000 kr.

har godkänt årshyra

Beslutsunderlag

Hyreskontrakt från Stenvalvet 241 Visby Infanteristerna AB
Tjänsteskrivelse 2019-02-22

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Region Gotland
Till behörig tjänsteman eller politiker

Stockholm 2019-02-14

Formellt godkännande av världsunik elväg byggs på Gotland
Bygget av en elväg med induktiv laddning planeras mellan Visby och Visby flygplats.
Detta projekt är helt världsunikt, då det är det första projektet i världen där induktiv teknik
används på allmän väg.
Projektet är en del i en stor satsning från Trafikverket i ett program för elvägar, i syfte att
skapa klimatsmarta tunga transporter. Men tekniken är också ett första steg i att alla
sorters elektriska fordon kan klara sig med mycket små batterier. Batterierna är som
bekant den enda begränsande faktorn för elfordon. På elvägar är räckvidden inget
problem. Fordonet behöver aldrig stanna för att laddas Systemet blir mycket eﬀektivare,
eftersom man inte behöver föra med sig ett tungt batteri, som dessutom har begränsad
kapacitet och hållbarhet.
Projektet på Gotland planeras att starta i april 2019. Vägarbetena påbörjas hösten 2019. I
juni 2020 skall en elbuss börja använda elvägen för transporter mellan Visby och
flygbussen. Projektet pågår sedan med en mängd tester fram till våren 2022, då det
avslutas och avvecklas eller lämnas över till annan part.
I bilaga beskrivs den fysiska påverkan på vägen.
Vid avveckling av projektet, så kommer de elektriska delarna vid sidan av vägen att tala
bort, medan den tunna infrastrukturen som ligger under 8 cm asfalt kommer att lämnas
kvar.
Konsortiet Electroad söker nu formellt godkännande från kommunen för de arbeten vi
kommer att genomföra i kommunens väg, samt för att vi kommer att genomföra tester på
vägen under projektperioden.
Vänlig hälsning,

Niclas Ihrén
VD, Matters Group
Projektledare för konsortiet Electroad
niclas.ihren@mattersgroup.se
+46704911499

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/43
22 februari 2019

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Göra om Romabadet till en sporthall
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren föreslår
att Regionfullmäktige ska uppdra åt ansvarig nämnd att göra om Romabadet till
sporthall.
Region Gotland måste vidare utreda om behovet finns att ”täcka över badet med
golv” för ändrad användning till idrotts-, aktivitets-, samlingssal för Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens samt för Kultur- och fritidsavdelningens verksamheter.
Ärendebeskrivning

Förslagsställaren anser att det är ont om sporthallar på mellersta Gotland och därför
föreslår han att man ska lägga in ett sportgolv över bassängområdet i Romabadet.
Detta skulle innebära att man kan få en sporthall för idrotter som inte kräver en stor
fullstor plan. Han menar också att det i Romabadet finns färdiga omklädningsrum,
duschar samt en mindre läktare och därmed bör inte anpassningen bli så dyr.
Aktiviteter som kampsporter, dans, gymnastik, bordtennis med flera skulle passa
utmärkt i anläggningen.
Teknikförvaltningen fick under hösten 2017 av Regionstyrelseförvaltningens(RSF)
lokalstrateg Per-Erik Edlund i uppdrag att göra en förstudie som visar möjligheter
för ombyggnation och vilka åtgärder som krävs för ändrad användning av
Romabadet till en idrotts-, aktivitets-, samlingssal med beskrivningen att ”täcka över
bad med ett golv”.
Förstudien visar att det är möjligt att täcka över badet med ett golv som möjliggör en
användning av Romabadet enligt ovan. En grov kostnadsuppskattning för
genomförande av det ovan beskrivna åtgärderna uppgår till ca 6,5 mkr.
Bedömning

Förvaltningens bedömning av medborgarförslaget är att det är fullt möjligt att
genomföra åtgärderna som gör att man kan ändra användningen av Romabadet. För
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att utföra förändringen behöves ett ställningstagande i Regionfullmäktige samt att
medel för ombyggnaden avsätts.
Beslutsunderlag

§ 84 Medborgarförslag - Göra om Romabadet till en sporthall.
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
BUN
RSF/KFA
Förslagsställaren
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Datum
2018-11-29 20:40

Ärendenummer
#8396

Sida
1(1)

Inskickat av: MATTIAS BENGT GÖRAN AHLGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Gör om Romabadet till en sporthall
Beskrivning och motivering
På mellersta Gotland är det ont om sporthallar. I Dalhem finns en mindre och i Roma en ännu mindre. Ute i socknarna finns det några
mindre hallar också. De närmaste större hallarna finns i Visby, Slite, Garda eller Hemse. Därför att mitt förslag att man lägger in ett
sportgolv i bassängområdet i Romabadet. Omklädningsrum, duschar o sånt finns ju redan så denna anpassning bör inte bli så dyr.
Eftersom det finns en liten läktare skulle denna anläggning vara perfekt för aktiviteter där det inte behövs fullstor plan. Aktiviteter som
kampsporter, dans, gymnastik bordtennis med flera skulle passa utmärkt i den här anläggningen.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
MATTIAS BENGT GÖRAN AHLGREN
Adress
IRISDALSGATAN 109

Postnummer och ort
62142 VISBY

E-postadress
mattiasahlgren@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2770
15 februari 2019

Henrik Fahlbeck

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Pensionärer vid 65 års ålder och uppåt ska
få åka buss gratis
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att pensionärer vid
65 års ålder och uppåt ska få åka buss gratis i Gotlands kollektivtrafik. Motiveringen
är att många pensionärer har låg pension eller kan inte köra bil. Att få gratis bussresor
skulle bryta isoleringen för dessa personer och låta dem ta del av en social
gemenskap.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att förslaget inte är genomförbart på grund av det
ekonomiska bortfallet förändringen skulle innebära. Nedskärningar i
kollektivtrafikens utbud hade kunnat bli en konsekvens av ett sådant inkomstbortfall
förutsatt att bortfallet inte kompenseras med skattefinansierade bidrag
Slutsatsen av tekniska nämndens beslut är att Pensionärer vid 65 års ålder och uppåt
även framgent behöver betala för sina resor. I dagsläget får resenärer som är över 65
år reducerat pris, och personer över 80 år reser gratis i kollektivtrafiken på Gotland.
Pensionärer har idag följande rabatter jämfört med fullpris:
100 kr rabatt på Länskort
60 kr rabatt på Förortskort
70 kr rabatt på Visbykort
1000 kr rabatt på Årskort
30 kr rabatt på 24 timmars kort
60 kr rabatt på 72 timmars kort
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-08-24.
Tjänsteskrivelse 2019-02-15.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3347
22 februari 2019

Henrik Fahlbeck

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Gratis kollektivtrafik inom Region Gotland
för pensionärer
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår gratis kollektivtrafik
för pensionärer från 65 års ålder. Motivationen är att bussarna ofta körs med tomma
säten och då kan pensionärer erbjudas att åka med gratis.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att förslaget inte är genomförbart på grund av det
ekonomiska bortfallet förändringen skulle innebära.
Nedskärningar i kollektivtrafikens utbud hade kunnat bli en konsekvens av ett sådant
inkomstbortfall förutsatt att bortfallet inte kompenseras med skattefinansierade
bidrag.
Slutsatsen av tekniska nämndens beslut är att Pensionärer vid 65 års ålder och uppåt
även framgent behöver betala för sina resor. I dagsläget får resenärer som är över 65
år reducerat pris, och personer över 80 år reser gratis i kollektivtrafiken på Gotland.
Pensionärer har idag följande rabatter jämfört med fullpris:
100 kr rabatt på Länskort
60 kr rabatt på Förortskort
70 kr rabatt på Visbykort
1000 kr rabatt på Årskort
30 kr rabatt på 24 timmars kort
60 kr rabatt på 72 timmars kort.
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-22
Tjänsteskrivelse 2019-02-22

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, Förslagsställaren
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REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Gratis kollektivtrafik inom region Gotland för
pensionärer från 65 år.
Alternativ att de betalar max 10 kr/resa oavsett
längden på resan.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Regionens kollektvitrafik kör ofta med tomma säten
och kan då erbjuda pensionärer att åka med gratis.
Bränslepriserna begränsar landsbygdsbornas
resande och tätortsboende kan lockas att ta bussen
istället för att köra själv. Kan Malmö och Göteborg
bjuda pensionärer på gratis resor så kan även
Gotlandr
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fxj
fi

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2018-10-19

Namntecknim^O//

f KJC&
Namniortydiigande

f

'N

Vsit/yrzJe-*^

Britt-Inger Thomsson
OthemSpillings618
624 46 Slite
biatho49(o)outlook.com

Adress

Postadress

E-postadress

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3348
Datum

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Bygg en badbrygga i området utanför
paviljongsplan - Strandgärdet, nedanför Paviljongsplan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket en ny badbrygga nedanför Paviljongsplan
föreslås då de två närliggande bryggorna, Kallis och Norderstrand, anses för publika.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en nyanläggning av brygga på denna plats blir
särskilt kostsam då platsens förutsättningar med vågor, kraftiga strömmar och
utsatthet under storm kräver en starkare konstruktion. En sådan investering ryms ej
inom befintlig investeringsbudget på 500 tkr för samtliga badplatser. För att anlägga
en ny brygga krävs även ansökan om dispens från strandskydd.
Vidare ser Teknikförvaltningen att även föreslagen placering kan komma att upplevas
som publik på grund av dess närhet till målpunkter som strandpromenaden och
Botaniska trädgården samt att den ligger inom nära gångavstånd från både Kallis och
Nordestrand.
Teknikförvaltningen anser att en utökad årlig budget för drift måste antas vid
anläggning av en ny brygga då en sådan kräver underhåll såsom borttagande av alger,
upp- och nedsättning av trappa eller stege samt återkommande renoveringar. Vågor
och kraftiga strömmar vid denna plats gör att särskild hänsyn måste tas vid
anläggning av en brygga samt även att behov av underhåll ökar på grund av erodering
och slitage.
Teknikförvaltningen planerar att använda investeringsbudgeten för badplatser under
kommande säsonger till pågående arbete med renovering, utbyggnad och
tillgänglighetsanpassning av befintliga bryggorna Kallis och Gustavsvik för att fler
ska få tillgång till bryggorna och möjlighet att bada. Ansökningar om bidrag har
gjorts för att investeringsbudget ska räcka till projekten.
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-23
Tjänsteskrivelse 2019-03-01

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren
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2018 -10- 23
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

l

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

av fry

-tro

ock.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*]
||

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnt

ing

Namnfbrtydligande
Adress

k
Postadress
E-postadress
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/42
22 februari 2019

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Ta bort faktura avgiften för fakturorna för
sjukresa/färdtjänst
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
faktureringsavgiften för sjukresa/färdtjänst tas bort.
Bedömning

Vid varje resa betalar resenären en egenavgift i bilen. Om resenären väljer att inte
betala egenavgiften kan förvaltningen fakturera den samlade avgiften per månad till
resenären. Vid fakturering tillkommer en faktureringsavgift om 50 kronor per
faktura. I Regionstyrelsens beslut § 194 2014-06-19 går det att läsa: ”Vid fakturering
tillkommer faktureringsavgift enligt tekniska nämndens beslut.”.
För 2018 utgjorde faktureringsavgiften en intäkt på 81 600 kronor till
kollektivtrafikenheten.
Kostnaderna för förvaltningen beräknas till cirka tre arbetsdagar per månad.
Förvaltningen anser att faktureringsavgiften är skälig med anledning av den ökade
administrationen som uppstår vid fakturering samt det ekonomiska läge som råder
för kollektivtrafiken på Gotland.
Konsekvensanalys

Beslutet påverkar endast de resenärer som väljer att betala egenavgiften via faktura.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-11-23
Tjänsteskrivelse 2019-02-22
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Förslaget

REGION GOTLAND

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Ta bort fakturaavgiften på fakturorna för sjukresa/
färdtjänst.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Den som av nägon anledning inte kan hantera
kontanter eller betalkort blir "bestraffad" genom
denna avgift. Nu kan man ju också äntligen få efaktura eller autogiro, vilket inte var möjligt tidigare.
Vad jag vet finns inga andra tillfällen där man måste
betala fakturaavgifter för e-faktura eller autogiro.
Se även bifogad information/historik i ärendet.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna Mlgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*]
l l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum

2018-11-21

Namnteckning

/

x?

Eva Gustafsson
Grötlingbo, Rums 557
623 38 Havdhem
gustafssoneva52@gmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

/

/?&fr. d&Å^&^
Namnfortydligande
^
/

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/653
13 februari 2019

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Bussar för dyra i staden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
sänker kollektivtrafiktaxan i stadstrafiken. Teknikförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget avslås eftersom priserna i Visby stadstrafik redan är låga och ett
eventuellt intäktsbortfall inte kan kompenseras tillräckligt.
Bedömning

I det inkomna medborgarförslaget föreslås lägre priser inom Visby stadstrafik.
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget skall avslås med följande motivering.
Kollektivtrafikens verksamhet finansieras huvudsakligen genom två intäktskällor:
skattemedel och biljettintäkter. De sistnämnda säkerställer en dryg fjärdedel av
kollektivtrafikens finansiering. Lägre biljettpriser kan visserligen ge upphov till ett
ökat resande, men resandeökningen bedöms inte utjämna intäktsbortfallet. En
sänkning av biljettpriserna med exempelvis 20 % (t.ex. enkelbiljett vuxen för 20 kr
istället för 25 kr) skulle kräva en ökning av resandet med hela 25 % för att kunna
behålla det nuvarande intäktsbeloppet. Minskade biljettintäkter innebär därmed
antingen ett höjt behov av skattemedel eller en utbudsreduktion, som i sin tur skulle
leda till färre resor och färre intäkter.
Priset för enkelbiljetter i Visby stadstrafik hör till de lägsta i hela landet och
månadskortet, kallat Visbykort, har lägst pris av alla månadskort inom tätortstrafiken
i Sverige. Visbykortet amorteras om man reser mer än ca 20 gånger (enkelresor)
under en sammanhängande period av 30 dagar. För sällanresenärer rekommenderas
att använda Reskassa som ger 30 % rabatt på ordinarie priset för enkelbiljetter.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-03-20
Tjänsteskrivelse 2019-02-13
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Förslaget
6NULYKlUNRUWIDWWDWYDGGXDQVHUDWWUHJLRQIXOOPlNWLJHVNDOOEHVOXWDRP7H[WDW\GOLJW

Jag
     såväl som mina kamrater anser att bussarna
inom
      stan kostar aldeles för mycket.
p.s
layout fungerar knapt på datorer, fixa det
    Denna



Motivering
6NULYKlUYDUI|UGXDQVHUDWWUHJLRQIXOOPlNWLJHE|UIDWWDGHWEHVOXWVRPGXRYDQI|UHVODJLW5lFNHULQWH
XWU\PPHWIRUWVlWWHUGXSnHWWHOOHUIOHUDIULVWnHQGHDUNVRPIRJDVWLOOGHWWD7H[WDW\GOLJW

Föritiden
brukade jag åka buss till skolan när jag på

något
      sätt inte kunde cykla. Jag bor en liten bit
utanför
staden och att gå till skolan är inget alternativ

då
tar aldeles för lång tid. Nuförtiden kostar dock
    det

bussen
inom stan aldeles för mycket. Jag säväl som

många
av mina kamrater har inte råd att ta bussen


längre.
(forts nästa sida)
Information om behandling av personuppgifter
)|UDWWNXQQDIXOOJ|UDXSSJLIWHQDWWKDQGOlJJDGLWWPHGERUJDUI|UVODJNRPPHUGLQD
SHUVRQXSSJLIWHUDWWODJUDVRFKUHJLVWUHUDVLGLDULXPLQRP5HJLRQ*RWODQG2PGX
VDPW\FNHUKlUWLOONDQGLWWQDPQNRPPDDWWSXEOLFHUDVSnLQWHUQHWLSURWRNROONDOOHOVHU
RFKKDQGOLQJDUVRPEHKDQGODUGHWWDPHGERUJDUI|UVODJ
-DJVDPW\FNHUWLOOLQWHUQHWSXEOLFHULQJ
-DJVDPW\FNHUinteWLOOLQWHUQHWSXEOLFHULQJ




Förslagsställare m.m.
'XNDQLQWHYDUDDQRQ\PXWDQGHWPnVWHJnDWWXWUHGDRPGXlUIRONERNI|UGSn*RWODQG
2IXOOVWlQGLJDXSSJLIWHUNDQOHGDWLOODWWGLWWI|UVODJLQWHNDQEHKDQGODVVRPHWWPHGERUJDUI|UVODJ
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Forts från föregående sida

Detta resulterar till att många behöver åka bill till stan. Detta är ingen
hållbar lösning och jag tycker att ni på komunen borde uppmuntra
hållbar transport.

