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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under mars månad 2019:
Tillstånd att gräva i gata: 11 ärenden.
Uppehåll av kärl och säckavfall, avslag: 7 ärenden.
Uppehåll av kärl och säckavfall, beviljade: 90 ärenden.
Avtal om annan mottagare av fakturor för avgifter enligt avfallstaxa: 3 ärenden.
Avfall godkännande: 2 ärenden.
Uppehåll i slamtömning: Beviljat: 1 ärende.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 5 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 4 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för Almedalsveckan: 20 ärenden.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 8 ärenden.
Begagnande av offentlig plats: uteservering 20 ärenden.
Tillstånd för offentlig tillställning: 2 ärenden.
Tillstånd för offentlig sammankomst: 2 ärenden.
Yttrande över remiss från byggnadsnämnden avseende vatten: 37 ärenden.
Ändringsanmälan VA: 4 ärenden.
MBN Grannebrev: 24 ärenden.
Godkänt vattenprov: 1 ärende.
Anmälan om förändrad verksamhet: 1 ärende.
Yttrande till Länsstyrelsen: 1 ärende.
Yttrande om byggnation som gränsar mot Regionens mark: 1 ärende.
Arrendeavtal: 4 ärenden.
Fastighetsdeklaration: 2 ärenden.
Besiktning av lägenhet: 1 ärende.
Underrättelse: 1 ärende.
Servisanmälan: 8 ärenden.
Transporttillstånd: 8 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 3 avslag, 7 utfärdade.
HR ärenden angående personal: 17 ärenden. 1 ärenden delegation förvaltningschef.
Personuppgiftsincident GDPR: 1 ärende.

Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 21 bifall.
Färdtjänst: bifall: 21 ärenden, 9 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 16 bifall.
Riksfärdtjänst: bifall: 3 ärende, 1 avslag.
Ledsagare Riksfärdtjänst: 1 bifall.
PRH Förare: 9 bifall, 3 avslag.
PRH passagerare: 2 bifall, 4 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 5 bifall, 7 avslag.

Ärendenummer Information
2017/16

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 29 mars 2019

TNau/TN April 2019

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
April 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

April
2019

TN

Maj 2019

Ä

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

April
2019

TN

Maj 2019

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Okt
2019

TNau

Nov/Dec 2019

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TN/RF

Höst 2019

Visby ÅVC ombyggnad

Entreprenad

TKF

Vår
2019

TN

Höst 2019

Ä

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Höst
2019

TNau

Dec 2019

Ä

Parkering, Gata / Väg
samt VA i KV Knekten

Entreprenad

TKF

April
2019

TNau el TN

Juni 2019

Ramavtal

TKF

Apri/Maj
2019

TNau el TN

Juni/Juli
2019

Ramavtal projektledare
bygg
Ä

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar
Ä

Lickershamn VR

Entreprenad

TKF

April
2019

TNau

Juni 2019

Ä

Kulturskolan Ankaret 5

Entreprenad

TKF

Feb
2019

TNau

April 2019

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Aug
2019

TN

Oktober 2019

Lakvattenhantering SBR
Visby deponi

Entreprenad

TKF

Maj
2019

Kvarteret Brodösen

Entreprenad

TKF

Apr/Maj
2019

VA-utbyggnad Västerhejde / Hallbros

Entreprenad

TKF

VA-utbyggnad Othem –
Slite

Entreprenad

TKF

Ä

Juni 2019
TN

Juni/Aug 2019

April
2019

TNau

Juni 2019

April
2019

TNau/TN

Juni 2019
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X

Infodring av VA-ledningar

Entreprenad

TKF

April
2019

TNau

Juni 2019

(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2804
9 april 2019

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Upphandling Ankaret 1 och 5
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.
2. Tekniska nämnden beslutar att gå vidare med alternativ 1.
3. Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om ytterligare
tilläggsanslag med totalt 3 000 tkr för renovering av fastigheten Ankaret 1
och 5.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor för renovering
av fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan) 2018-09-24. Beloppet är
framtaget i en förstudie genomförd av Projektavdelningen. Tilläggsanslaget ska
användas för att bl.a. installera ny ventilation fastigheterna Ankaret 1 och 5.
Genom den planerade renoveringen kan samtliga gällande myndighetskrav
uppfyllas och möjliggör därmed uthyrning av fastigheterna till Gotlands
Kulturrum ekonomisk förening.
Teknikförvaltningen har haft anbudsförfrågan för att genomföra detta projekt ute i
två olika omgångar. I den första omgången inkom endast två anbud, båda
förkastades då de inte uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget. I omgång två
inkom endast ett anbud. Detta anbud är högre än det budgeterade beloppet vilket
äskades för renoveringen. Det inkomna anbudet avser endast entreprenadkostnad
och inte tillkommande kostnader för projektering, övriga kostnader, antikvarisk,
överkostnad och byggherreomkostnader.
Teknikförvaltningen startar inte projekt där full finansiering saknas.
Teknikförvaltningen ser två möjligheter för att kunna gå vidare med projektet.
Alternativ 1 är att upphandlingen avbryts och att Teknikförvaltningen äskar
överstigande belopp hos Regionstyrelsen. Alternativ 2 som Teknikförvaltningen
har tittat på i diskussion med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening se om det
är möjligt att ändra lokalernas användning och på sådant sätt kunna minska
anpassningskostnaderna och komma i nivå med budgeten för renoveringen.
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Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen har startat en diskussion med Gotlands Kulturrum ekonomisk
förening om läget. I denna diskussion har vi gemensamt kommit fram till att
undersöka möjligheterna att ändra det ursprungliga användningsområdet på Ankaret
5 hus 02 från kontor till verkstad/förråd. Denna ändring skulle kunna innebära att
byggkostnaderna minskas med motsvarande överstigande belopp i anbudet. Gotlands
Kulturrum ekonomisk förening är införstådda med att den ändring som görs är en
permanent lösning för huset och deras verksamhet. Om föreningen i framtiden vill
ändra användningsområde för huset så blir det en verksamhetsförändring och skall
bekostas av föreningen.
När denna möjlighet noggrannare utreddes har det framkommit att den föreslagna
anpassningen av Ankaret 5 hus 02 från kontor till verkstad/förråd inte ger önskad
ekonomisk effekt. Åtgärdernas omfattning motsvarar inte differensen mellan
anbudsumman och tidigare beviljad budget för projektet. Teknikförvaltningen väljer
därför att gå vidare med alternativ 1, under förutsättning att en ny överenskommelse
om maximal hyresnivå baserat på investeringskostnaden kan tecknas.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att gå
vidare med alternativ 1 under förutsättning att ny överenskommelse träffas med
Gotlands Kulturrum ekonomisk förening med nya förutsättningar. Enligt den
tidigare överenskommelsen om framtida hyra gäller den endast under förutsättning
att investeringskostnaden inte överstiger 10 mkr.
Barn- och genusperspektiv - N/A
Landsbygdsperspektiv – N/A
Ekonomisk konsekvensanalys – En

ökad investeringsvolym innebär för Gotlands
Kulturrum ekonomisk förening får en högre hyra. Föreningen har i sin affärsplan
kalkylerat med förutsättningar för den ursprungliga investeringen och har accepterat
den hyran i en överenskommelse om framtida hyra.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2018-09-24 § 134
RS 2018/707
- Tekniska nämnden 2018-06-20, § 177
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-20
- Regionstyrelsen 2018-008-30, § 205
Tjänsteskrivelse 2019-04-02

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
12 april 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Konsekvensanalys strategisk plan och budget 2020-2022
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner konsekvensanalysen och översänder den till
regionstyrelsen.

Sammanfattning
Teknikförvaltningen har sammanställt konsekvenser av tekniska nämndens ändringar
av förslaget till strategisk plan och budget 2020-2022. I nedanstående tabell redovisas
teknikförvaltningens ursprungliga förslag till ramtillskott jämfört med justerade
belopp efter genomförd konsekvensanalys.
Samtliga aktiviteter (i allt väsentligt investeringar i infrastruktur) som är möjliga att
stoppa utan att större förluster görs, genom exempelvis avbrutna upphandlingar,
stoppas med omedelbar verkan. Att stoppa aktiviteterna är genomförbart men
kommer att få effekter enligt nedan.
Det justerade beloppen nedan skall ses som förvaltningens rekommendation utifrån
genomförd konsekvensanalys att justera beslutet (TN§70 2019-03-27).

Driftbudget
Ramtillskott 2020

Belopp,
tkr

Justerat
belopp, tkr

Status

Kommentarer

Utökat driftansvar Visborg, kv
kaptenen
Utökat driftansvar gångstråk
kryssningskajen
Utökat driftansvar galgberget

100

100

Klart

Driftkostnaderna behöver finansieras.

70

0

Klart

105

0

Ej påbörjad

Utökat driftansv Klinte lekplats

30

0

Pågår

Utökat driftansvar
aktivitetspark
Utökat driftansvar Artilleriet

55

0

Klar 2020

Driftkostnaderna kommer att hanteras
med generellt sänkt standard.
Driftkostnaderna kommer att hanteras
med generellt sänkt standard.
Driftkostnaderna kommer att hanteras
med generellt sänkt standard.
Inga driftkostnader kommer att uppstå.

200

0

Klar 2019

Utökat driftansvar kv Brodösen

40

0

Klar 2020

Utökat driftansvar Bläckfisken

20

0

Klar till våren 2020.

Utökat driftansvar Såpsjudaren

10

0

Ökade driftkostnader toaletter
Ökade kostnader exploatering
Ökade kapitalkostnader
hamnverksamhet

360
5 100
491

360
0
191

GC väg kommer att
byggas i år.
Pågår
Pågår
Konsekvenser av
2019 års investering

Driftkostnaderna kommer att hanteras
med generellt sänkt standard.
Driftkostnaderna kommer att hanteras
med generellt sänkt standard.
Driftkostnaderna kommer att hanteras
med generellt sänkt standard.
Driftkostnaderna kommer att hanteras
med generellt sänkt standard.
Investeringen är påbörjad och beställd.
Finansieras i exploateringsbudgeten.
Investeringsstopp innebär sänkta
kapitalkostnader.
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Ramtillskott 2020

Ökade kapitalkostnader mark
och stadsmiljö
Ökade kapitalkostnader
kollektivtrafiken
Avfallsverksamheten deponier
Summa

Tjänsteskrivelse
TN 2019/5
Belopp,
tkr

Justerat
belopp, tkr

2 754

497

293

0

460

0

10 088

1 148

Status

Kommentarer

Konsekvenser av
2019 års investering
Konsekvenser av
2019 års investering
Pågår

Investeringsstopp innebär sänkta
kapitalkostnader.
Investeringsstopp innebär sänkta
kapitalkostnader.
Klippning och röjning av gamla
deponier minimeras.

Här nedan beskrivs konsekvenser av de strykningar som gjorts av
teknikförvaltningens begäran om ramtillskott i driftbudgeten för år 2020. I anslutning
till konsekvensbeskrivningen redovisas även teknikförvaltningens rekommendation
till nämnden.
Teknikförvaltningens begäran om ramtillskott för att sköta nya
exploateringsområden har strukits av tekniska nämnden. Generellt kommer
teknikförvaltningen inte att kunna sköta ytorna vilket innebär att driftverksamheten
behöver sänka standarden på drift och underhåll på de uppdrag man har.
Teknikförvaltningen bedömer att det är svårt att stoppa exploateringsprojekt och
antar att standarden på drift och underhåll behöver sänkas generellt. Ansvaret för
exploateringsprojekten ligger på regionstyrelseförvaltningen.
Ramtillskott utökat driftansvar Visborg, kv Kaptenen – Teknikförvaltningen har
begärt 100 tkr i ramtillskott för att sköta driften av området. Konsekvensen av
beslutet att inte bevilja ramtillskottet innebär att drift och underhåll av gjorda
investeringar i det nya exploateringsområdet Visborg ej kommer att kunna
genomföras. Området är eftersatt och kräver åtgärder! När det gäller tex belysning av
gator och vägar så är anläggningar uppförda av Geab som kommer att fakturera för
elförbrukning.
Ramtillskott bör tilldelas
----------------o0o-----------------Ramtillskott utökat driftansvar gångstråk kryssningskajen –
Teknikförvaltningen har begärt 70 tkr i ramtillskott för att sköta driften av området.
Investeringen är genomförd vilket innebär att konsekvensen av att inte bevilja
ramtillskottet innebär att standarden sänks och att vi riskerar att få ökad
nedskräpning längs gångstråket.
Ramtillskottet tilldelas ej
----------------o0o-----------------Ramtillskott utökat driftansvar Galgberget – Teknikförvaltningen har begärt
105 tkr i ramtillskott för att sköta driften av området. Konsekvensen av beslutet att
inte bevilja ramtillskottet innebär att standarden sänks vilket medför att vi riskerar att
få en ökad nedskräpning längs hela gångstråket från Galgberget till kryssningskajen
samt att grönskötsel kommer att upplevas som vildvuxet.
Ramtillskott tilldelas ej
----------------o0o------------------
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Ramtillskott utökat driftansvar Klintehamns lekplats – Teknikförvaltningen har
begärt 30 tkr i ramtillskott för att sköta driften av planerade nya lekplatsen.
Konsekvensen av beslutet är att investeringen inte genomförs.
Ramtillskott tilldelas ej
----------------o0o-----------------Ramtillskott utökat driftansvar aktivitetspark – Teknikförvaltningen har begärt
55 tkr i ramtillskott för att sköta driften av aktivitetsparken. Konsekvensen av
beslutet att inte bevilja ramtillskottet innebär att drift- och underhållsåtgärder ej kan
påbörjas. Investeringen kommer inte att genomföras.
Ramtillskott tilldelas ej
----------------o0o-----------------Ramtillskott utökat driftansvar Artilleriet – Teknikförvaltningen har begärt
200 tkr i ramtillskott för att sköta driften av området. Konsekvensen av beslutet att
inte bevilja ramtillskottet innebär att förvaltningen måste sänka underhållsstandarden.
Endast felavhjälpande underhåll kommer genomföras vilket är reglerat i
exploateringsavtal med fastighetsägarna. Markpriset inkluderar även infrastrukturen
inkl. park.
Ramtillskott tilldelas ej
----------------o0o-----------------Ramtillskott utökat driftansvar Brodösen – Teknikförvaltningen har begärt 40 tkr
i ramtillskott för att sköta driften av området. Exploateringsprojektet är
projekteringsfasen. Konsekvensen av beslutet att inte bevilja ramtillskottet innebär
att förvaltningen måste sänka underhållsstandarden. Endast felavhjälpande underhåll
kommer genomföras.
Ramtillskott tilldelas ej
----------------o0o-----------------Ramtillskott utökat driftansvar kv Bläckfisken – Teknikförvaltningen har begärt
20 tkr i ramtillskott för att sköta driften av området. Exploateringsprojektet är i
slutskedet av genomförandefasen. Exploateringsavtal finns och beslut om
tilläggsanslag för att genomföra projektet togs i Regionfullmäktige 2018-09-24.
Konsekvensen av beslutet att inte bevilja ramtillskottet innebär att förvaltningen
måste sänka underhållsstandarden. Endast felavhjälpande underhåll kommer
genomföras.
Ramtillskott tilldelas ej
----------------o0o-----------------Ramtillskott utökat driftansvar Såpsjudaren – Teknikförvaltningen har begärt 10
tkr i ramtillskott för att sköta GC-vägen. Cykelvägen är den sista delen i detta
exploateringsprojekt. Bostadsrättsföreningarna och Boklok ligger på oss om
genomförandet.. Vi har lovat att projektet ska genomföras 2019. Skjuter vi på detta
kommer irritation skapas Konsekvensen av beslutet att inte bevilja ramtillskottet
innebär att förvaltningen måste sänka underhållsstandarden.
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Ramtillskott tilldelas ej
----------------o0o-----------------Ramtillskott ökade driftkostnader toaletter – Teknikförvaltningen har begärt 360
tkr i ramtillskott för att sköta driften av en nybyggd toalett i Visby. Detta ramtillskott
begärs för en offentlig toalett för att möta kryssningsturismen hänförd till
kryssningskajens uppförande. Toaletten kommer vara den första toaletten i Visby
som kan ta emot multifunktionshandikappade personer. Planen är att denna kommer
att uppföras 2019 i anslutning till Almedalen. Projektet med att uppföra denna toalett
har pågått sedan 2018 där nu ett bygglov är beviljat och byggnaden är avropad hos
vår entreprenör som även genomfört en hel del arbete med prefabriceringen av
moduler för tänkt byggnad. Arbete med markförberedelserna kommer att påbörjas
under maj månad. Eftersom toaletten är beställd kommer investeringsutgiften att
falla ut och därmed även kapitalkostnaderna . Konsekvensen av beslutet att inte
bevilja ramtillskottet innebär mindre städservice och reparationer för övriga FFA´s
offentliga toaletter.
Ramtillskott bör tilldelas
----------------o0o-----------------Ramtillskott ökade kostnader exploatering mark och stadsmiljö –
Teknikförvaltningen har begärt 5 100 tkr i ramtillskott för att täcka ökade kostnader
för exploatering. Kostnaderna avser personal som rekryterades för att skapa
möjlighet att genomföra de tre stora exploateringsprojekten, Visborg, Inre hamnen
och Öster centrum. Inför rekryteringen klarställdes att kostnaderna skulle täckas
genom exploateringsbudgeten.
Ramtillskott tilldelas ej, kostnaderna tas från exploateringsbudgeten.
----------------o0o-----------------Ramtillskott ökade kapitalkostnader hamnverksamheten – Teknikförvaltningen
har begärt 491 tkr i ramtillskott för ökade kapitalkostnader 2020. De ökade
kapitalkostnaderna är en driftkonsekvens av 2019 års investeringar med totalt 12 178
tkr. Konsekvensen av beslutet att inte bevilja ramtillskottet innebär att
investeringsstopp måste införas 2019. Då investeringarna stoppas så minskar de
ökade kapitalkostnaderna till 191 tkr.
Ramtillskott på 191 tkr tilldelas.
----------------o0o-----------------Ramtillskott ökade kapitalkostnader mark och stadsmiljö– Teknikförvaltningen
har begärt 2 754 tkr i ramtillskott för ökade kapitalkostnader 2020. De ökade
kapitalkostnaderna är en driftkonsekvens av 2019 års investeringar med totalt 37 767
tkr. Konsekvensen av beslutet att inte bevilja ramtillskottet innebär att
investeringsstopp måste införas 2019. Då investeringarna stoppas så minskar de
ökade kapitalkostnaderna till 497 tkr.
Ramtillskott på 497 tkr tilldelas.
----------------o0o------------------

4 (15)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/5

Ramtillskott ökade kapitalkostnader kollektivtrafiken – Teknikförvaltningen har
begärt 293 tkr i ramtillskott för ökade kapitalkostnader 2020. De ökade
kapitalkostnaderna är en driftkonsekvens av 2019 års investeringar med totalt 3 164
tkr. Konsekvensen av beslutet att inte bevilja ramtillskottet innebär att
investeringsstopp måste införas 2019. Kollektivtrafiken har inte förbrukat något
investeringsanslag tom mars.
Ramtillskott tilldelas ej
----------------o0o-----------------Ramtillskott avfallsverksamhetens drift av gamla deponier –
Teknikförvaltningen har begärt 460 tkr i ramtillskott för att täcka kostnader för
driften av gamla deponier. I nuvarande budget finns 240 tkr för detta ändamål vilket
innebär gräsklippning, lakvattenhantering mm. Konsekvensen av beslutet att inte
bevilja ramtillskottet innebär att driften av gamla deponier inte kan skötas
ändamålsenligt utan insatserna måste minimeras.
Ramtillskott tilldelas ej

Investeringsbudget 2019
Tekniska nämnden fattade beslut om att stryka förvaltningens begäran om ökade
driftanslag för ökade kapitalkostnader 2020. Beslutet innebär att ett antal
investeringar 2019 i skattefinansierad verksamhet måste stoppas för att begränsa
ökade kapitalkostnader 2020. I nedanstående tabell redovisas budget och prognosen
för de investeringar som måste stoppas.
Mark och stadsmiljö

Budget,
tkr
356
1 189
1 487
2 417
3 057
684
4 261
4 614
4 181
27 585
614
2 842
474
1 942
3 498
1 064
-293
380
5 000

Prognos,
tkr
0
0
0
71
0
0
4 261
0
0
20
0
2 842
1
200
0
17
0
0
5 000

Beläggningsprogram

2 658

2 658

Inget utfall tom mars

Enskilda vägar förbättringar

1 500

0

Inget utfall tom mars

Ospec gator o vägar
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur och park
Utveckling serviceorter
Trafik kryssningskaj
Info o vägledning kryssningskaj
Kvarnåkershamn vägbeläggning
Upprustning parker
Lekutrustning
Aktivitetspark A7
Bad & besökplats uppr & förändring
Utveckling stadsmiljö, kryssning
Besöksplatser, kryssningskaj
Reinvestering belysning
Gata-Park avd

Kommentarer
Inget utfall tom mars
Inget utfall tom mars
Inget utfall tom mars
Beställningar är gjorda
Inget utfall tom mars
Inget utfall tom mars
Utfallet uppgår till 1 871 tkr
Inget utfall tom mars
Inget utfall tom mars
Utfallet uppgår till 20 tkr
Inget utfall tom mars
Asfaltering ska ske i år
Inget utfall tom mars
Utfallet uppgår till 151 tkr
Inget utfall tom mars
Utfallet uppgår till 17 tkr
Budgetunderskott 2018
Inget utfall tom mars
Inget utfall tom mars
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Kollektivtrafik
Utveckling kollektivtrafik Visby
Hållplatsstolpar landsbygden
Utveckling Serviceorter inkl hpl
Busstrafik X-kaj
Hamnavdelningen
Förbättringsåtgärder Övr hamnar
Servicebyggnad Rone
Logistikytor hamnområdet Klinte
Rensmuddring Ronehamn
Renovering vågbrytare Fårösund
Summa

Budget,
tkr
501
1 569
1 043
51

Prognos,
tkr
0
0
0
0

894
1 451
1 500
6 943
2 000
74 258

494
1 451
1 500
4 500
2 000
25 015

Kommentarer
Inget utfall tom mars
Inget utfall tom mars
Inget utfall tom mars
Inget utfall tom mars
Utfallet uppgår till 190 tkr
Utfallet uppgår till 514 tkr
Inget utfall tom mars
Utfallet uppgår till 649 tkr
Inget utfall tom mars

Beslutad budget år 2019 uppgår till 74 258 tkr vilket inkluderar
kompletteringsbudgeten. Enligt den investeringsprognos som upprättats i
delårsrapport nr 1 uppgår prognosen till 25 015 tkr vilket förutsätter att
investeringsprojekt stoppas. Konsekvenserna av att stoppa årets investeringar
redovisas per verksamhet här nedan.
I de investeringsprojekt som statlig medfinansiering har beviljats så har beloppet
markerats med *. Den totala medfinansieringen från staten uppgår till 4 957 tkr.
Statlig medfinansiering beviljas med högst 50 procent av kostnadsunderlaget för
statlig medfinansiering. En lägre andel än 50 procent statlig medfinansiering kan
således beviljas i det enskilda fallet. Regionen har rätt att ansöka om statlig
medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala
vägar och gator. Statlig medfinansiering beviljas årsvis.
Om regionen genomför de investeringsprojekt som har statlig medfinansiering så får
det följande konsekvenser vad gäller ökade kapitalkostnader.
Investeringsprojekt
Trafiksäkerhetsåtgärder
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan i Visby
Innerstadsutveckling.
Utveckling serviceorter
Total

Ökning av kapitalkostnader 2020, tkr
39
26
78
52
22
89
306

Mark och stadsmiljö
Konsekvensen av att investeringen för Ospec gator och vägar är att de delar av
dessa medel som var tänkta för att tillsammans med Visby centrum utveckla Söder
torg och Stora torget inte finns tillgängliga. Det gemensamma utvecklingsarbete som
pågår berörs. Projektets budget uppgår till 356 tkr men det är inget investeringsutfall
tom mars.
Investeringen stoppas
----------------o0o------------------
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Konsekvensen av att investeringen i Trafiksäkerhetsåtgärder stoppas/skjuts på
framtiden kan innebära att regionen tappar den statliga medfinansiering som är
beviljad med 2 200 tkr*. Medfinansiering avser en cirkulationsplats Östra
Hansegatan/Artillerigatan, trafiksäkerhetsåtgärder på Allégatan. Medel för
trafiksäkerhetsåtgärder är också tänkta användas för att höja trafiksäkerheten i en
korsning i anslutning till lasarettet vilket är en del i ambitionen att förbättra
parkeringsmöjligheterna vid lasarettet. Den kommer inte att kunna genomföras.
Projektets budget uppgår till 1 189 tkr men det är inget investeringsutfall tom mars.
Då investeringsprojektet stoppas så går regionen miste om externa medel med
595 tkr 2019.
Då externt bidrag på 595 tkr nyttjas kan investering av del av projektet Allégatan
genomföras. Detta innebär ökade kapitalkostnader med totalt 39 tkr.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------Konsekvensen av att investeringen i Enkelt avhjälpta hinder stoppas/skjuts på
framtiden är att vi riskerar att förlora den statlig medfinansiering på 400 tkr* för
projektet som beviljats. Åtgärder planeras i anslutning till östercentrum för att
förbättra för både gående och cyklister. Projektets budget uppgår till 1 487 tkr men
det är inget investeringsutfall tom mars.
Då investeringsprojektet stoppas så går regionen miste om externa medel med
400 tkr 2019.
Då externt bidrag på 400 tkr nyttjas kan investering av del av projektet Östercentrum
genomföras. Detta innebär ökade kapitalkostnader med totalt 26 tkr.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------Konsekvensen av att investeringen i Säkra skolvägar stoppas/skjuts på framtiden är
att det finns en risk att vi förlorar den statliga medfinansiering på 1 200 tkr* som vi
har beviljats. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har planerats vid Södervärnsskolan och
Humlegårdsskolan. Projektets budget uppgår till 2 417 tkr och investeringsutfall tom
mars uppgår till 71 tkr.
Då investeringsprojektet stoppas så går regionen miste om externa medel med
1 200 tkr 2019.
Då externt bidrag på 1200 tkr nyttjas kan investering i Södervärnsskolan och
Humlegårdsskolan genomföras. Detta innebär ökade kapitalkostnader med totalt 78
tkr.
Investeringen stoppas
----------------o0o------------------
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Konsekvensen av att investeringen i Cykelplan i Visby stoppas/skjuts på framtiden
är att vi riskerar att förlora den statlig medfinansiering på 300 tkr* för cykelåtgärder
som beviljats längs Allégatan.
I årets budget finns även 500 tkr* avsatta för att starta projektet med anslutning till
flygplatsen. Projektet behöver stoppas och skjutas på framtiden om investeringen
stoppas. Detta kommer upplevas som mycket negativt för Swedavia. Vi har beviljats
statlig medfinansiering för hela projektet Anslutning till flygplatsen med 10 137 tkr
över en 3 årsperiod. Projektets budget uppgår till 3 057 tkr men det är inget
investeringsutfall tom mars.
Då investeringsprojektet stoppas så går regionen miste om externa medel med
800 tkr 2019.
Då externt bidrag på 800 tkr nyttjas kan investering av del av anslutning till
flygplatsen samt del av projektet vid Allégatan samt östercentrum genomföras. Detta
innebär ökade kapitalkostnader med totalt 52 tkr.
Rekommendation: Fördjupad konsekvensanalys bör göras avseende den del som
berör utbyggnad vid flygplatsen. Den del som avser cykelåtgärder på Allégatan
stoppas.
----------------o0o-----------------Investeringsanslaget för Innerstadsutveckling. Åtgärder planeras i anslutning till
östercentrum för att förbättra för både gående och cyklister. Vi har beviljats statlig
medfinansiering på 500 tkr* för projektet. Stoppas projektet kan vi tappa den statliga
medfinansieringen. Projektets budget uppgår till 684 tkr men det är inget
investeringsutfall tom mars.
Då investeringsprojektet stoppas så går regionen miste om externa medel med
342 tkr 2019.
Då externt bidrag på 342 tkr nyttjas kan investering av del av projektet Östercentrum
genomföras. Detta innebär ökade kapitalkostnader med totalt 22 tkr.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------När det gäller Belysningsinvesteringar så går avtalet ut den 31 augusti 2019. Geab
har personal som jobbar specifikt med utbytet. Utbytet är en förutsättning för att
Regionen i ett senare skede kan göra en upphandling av drift och underhåll av
belysningen. Utbytet är en miljöåtgärd som minskar elförbrukningen. Om man
jämför december 2016 med december 2018 har vi minskat energiförbrukningen med
27%. Om vi stoppar det upphandlade arbetet begår vi avtalsbrott. I arbetet med
armaturbyten ingår även att se till så att elsäkerheten blir bra och att anläggningarna
blir dokumenterade. Om vi avbryter finns ingen anledning att förhandla med
Trafikverket om något övertagande av någon anläggning.
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Investeringen bör ej stoppas.
----------------o0o-----------------Investeringsanslaget för Visborg infrastruktur park. Totalt 3 614 tkr skall
omfördelas till Trafiksäkerhetsåtgärder enligt LTP. Totalt 1 000 tkr ska användas till
park vid arenan på Visborg. Parkprojektet går att stoppa eftersom det inte påbörjats
än. Projektets budget uppgår till 4 614 tkr men det är inget investeringsutfall tom
mars.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------Konsekvensen av att investeringen i utveckling serviceorter stoppas/skjuts på
framtiden är att vi riskerar att tappa statlig medfinansiering. Följande projekt är
planerade:
- Roma busstation utvecklas (STB beviljat 500 tkr*)
- Hastighetsöversyn Klinehamn och Lärbro (STB 120 tkr*)
- Trottoar Slite (STB 800 tkr*)
- Klintehamn (STB 200 tkr*)
Projektets budget uppgår till 4 181 tkr men det är inget investeringsutfall tom mars.
Då investeringsprojektet stoppas så går regionen miste om externa medel med
1 800 tkr 2019.
Då externt bidrag på 1 620 tkr nyttjas kan bl.a. investering i ”hastighetsöversyn” och
”trottoar i Slite” genomföras. Detta innebär ökade kapitalkostnader med totalt 89 tkr.
”Roma busstation” kan enbart genomföras om också ”kollektivtrafik serviceorter”
kan genomföras med 1 mnkr.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------Investeringsanslaget för kryssningskajen. Investeringsanslaget planerades att
användas för en tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen. Projektets budget
inklusive anslag för information och vägledning uppgår till 28 199 tkr och
investeringsutfall tom mars är 20 tkr.
Beviljade 1:1 medel för insatser i anslutning till kryssningskajen kommer att
återbetalas med totalt 2 538 tkr.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------Investeringsanslaget för beläggning av väg vid Kvarnåkershamn.
Investeringsanslaget ska användas för beläggning av väg till bräckvattenverket i
Kvarnåkershamn. Grundarbete och ett första lager asfalt är lagt och det andra lagret
kommer att läggas under året. Projektets budget uppgår till 2 842 tkr och det är inget
investeringsutfall tom mars.
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Investeringen bör ej stoppas
----------------o0o------------------

Investeringsanslaget för upprustning av parker. Stadsmiljöprogrammet pågår inom
ramen för investeringsprojektet. Annars är inte mycket planerat för
investeringsanslaget som används för oförutsedda behov. Stadsmiljöprogrammet
kommer att behöva stoppas. Projektets budget uppgår till 474 tkr och det är inget
investeringsutfall tom mars.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------Investeringsanslaget för lekutrustning – Avser i år anläggning av Klintehamns
lekplats. Arkitektkonsulten är snart klar och vi är på väg mot upphandling av
entreprenör. Vi har projektledare som arbetar kontinuerligt med det.
Klintehamnsborna är ”lovade” lekplatsen egentligen till för ett år sedan men sköts på
framtiden på grund av personalbrist/sjukskrivningar. Det blir inte populärt om
projektet stryks. Projektets budget uppgår till 1 942 tkr och investeringsutfall tom
mars uppgår till
151 tkr.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------Investeringsanslag för anläggning av Aktivitetspark vid A7. Beställning finns till
arkitektkonsult. Många människor är engagerade och på att vi ska genomföra
projektet. Det skulle bli en stor besvikelse bland våra medborgare om det inte blir av
”denna gången heller”. Föreningar, andra förvaltningar och Gotlandshem är
engagerade och villiga att söka externt bidrag ur allmänna arvsfonden. Projektets
budget uppgår till 3 498 tkr men det är inget investeringsutfall tom mars.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------Investeringsanslag för Bad och besöksplatser, upprustning och förändring Anslaget ska i år användas till Kallisbryggan och Gustavsviksrampen - Kallisbryggan
har vi i åratal haft klagomål på att den är farlig eftersom den är för lågt byggd och det
paniklagas sprickor i den. Gustavsviksrampen är i princip slut och vi har ett högt
tryck på oss att ha en ramp på platsen. Vi har gjort beställning på projektledare som
har arbetat med projektet. Vi har konstruktör beställd som tittar på hållbarheten och
vi kommer att lägga beställning till konsulten nu i dagarna. Just nu pågår en ansökan
om 1:1 medel för Gustafsviksrampen och Kallisbryggan. Exploateringsprojektet inre
hamnen står för projekteringskostnader för Kallisbryggan om vi står för
byggkostnader. Projektets budget uppgår till 1 064 tkr och investeringsutfall tom
mars uppgår till 17 tkr.
Investeringen stoppas
----------------o0o------------------
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Gata parkavdelningen
Investeringsanslaget för beläggningsprogrammet. Det går inte att stoppa
investeringar gällande ”Beläggningsprogrammet” då samtliga åtgärder redan är
beställda. Investeringsanslaget uppgår till 2 658 tkr för år 2019 och utfallet uppgår till
noll.
Investeringen bör ej stoppas.
----------------o0o-----------------Investeringsanslag för enskilda vägar och förbättringar. När det gäller
investeringar för ”Enskilda vägar förbättring” kan projektet stoppas.
Investeringsanslaget uppgår till 1 500 tkr år 2019 och utfallet tom mars är noll.
Investeringen stoppas
----------------o0o------------------

Kollektivtrafiken
Investeringsanslag för utveckling av kollektivtrafiken i Visby - Konsekvensen av
att stoppa årets investeringsverksamhet innebär att vi inte kan utveckla och
tillgänglighetsanpassa busshållplatser i Visby. Projektets budget uppgår till 501 tkr
men det är inget investeringsutfall tom mars.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------Investeringsanslag för att uppföra Hållplatsstolpar på landsbygden.
Konsekvensen av att investeringen i stoppas är att utvecklingen med att
tillgänglighetsanpassa hållplatser på landsbygden stannar av. Slutförs inte projektet
riskerar vi att tappa statlig medfinansiering. Projektets budget uppgår till 1 569 tkr
men det är inget investeringsutfall tom mars.
Investeringen stoppas
----------------o0o-----------------Investeringsanslag för Utveckling Serviceorter inkl hållplatser. Konsekvensen av
att investeringen stoppas är att utvecklingen och tillgänglighetsanpassningen av
hållplatser på landsbygden stannar av. Projektets budget uppgår till 1 043 tkr men det
är inget investeringsutfall tom mars.
Investeringen stoppas
----------------o0o------------------

Hamnavdelningen
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Att investeringen i ”Förbättringsåtgärder Övr hamnar” inte
genomförs/senareläggs får betydande konsekvenser då beställningar redan är gjorda
och vi väntar på fakturor på totalt ca 500 tkr. Ett stopp innebär att sista delen av
reparationen av kajen i Herrvik måste skjutas på i 1-2 år. Det uppkommer alltid
mindre reparationer i hamnarna som skall bokföras som investeringar, därför är det
alltid viktigt att ha ett mindre utrymme för oförutsedda investeringar att tillgå. Det är
möjligt att skjuta på genomförandet av mindre projektet, 400 tkr, i 1-2 år.
Investeringen bör ej stoppas som avser Herrvik – övriga mindre projekt kan
senareläggas 1-2 år
----------------o0o-----------------Hela projektet ”Servicebyggnad Rone” är finansierat av EU, Central Baltic, och
med statliga utvecklingsmedel 1:1. Projektet är i slutfasen och därför skulle ett stopp
inte ge någon effekt. Det finns istället risker att vi inte erhåller beslutade bidrag eller
riskerar att få betala tillbaka om projektet om stoppas. Hela det budgeterade anslaget
med 1 451 tkr kommer att behövas för att färdigställa projektet.
Investeringen bör ej stoppas
----------------o0o-----------------Konsekvensen av att investeringen i ”Logistikytor hamnområdet Klinte” inte
genomförs får en direkt inverkan på näringslivet i hamnen och på
hamnverksamheten då behovet av mer logistikytor i Klintehamn är mycket stort och
våra kunder främst inom skogsbranschen behöver större ytor för logistik i och med
att fartygen har blivit större. Det aktuella projektet är i slutfasen av projekteringen
och innebär att iordningställa ett område för en automatisk fotomätstation, Fotoweb,
som en av våra kunder , Mellanskog, kommer att investera i. Mätstationen kommer
sedan vara möjlig för övriga kunder i hamnen att utnyttja till självkostnad.
Förhandlingar om markupplåtelse är i slutfasen och arrendeavtal är planerat att
skrivas under mars/maj. Utifrån de dialoger som förts har iordningställandet av ytan
garanterats och att backa från detta kan innebära kostnader för kund. Det kan heller
inte uteslutas att det påverkar hur vi uppfattas av näringslivet. Hela det budgeterade
anslaget med 1 500 tkr kommer att behövas för att färdigställa projektet.
Investeringen bör ej stoppas
----------------o0o-----------------Att investeringen i ”Rensmuddring Ronehamn” inte genomförs får betydande
konsekvenser då projektet del 1 redan påbörjats och kommit en bra bit på väg.
Delprojektet 1 bedöms kosta ca 4 500 tkr. Delprojekt 2 är planerat att fortsätta under
hösten beroende på tiden då muddring tillåts. Det är möjligt att skjuta på
genomförandet av delprojekt 2, 2 500 tkr, i 1-2 år.
Investeringens bör ej stoppas
----------------o0o-----------------Investeringen i ”Renovering vågbrytare Fårösund” kan förskjutas men
förvaltningen avråder från detta då det kan medföra kraftigt ökade kostnader.
Projekteringen är påbörjad men sedan går det att skjuta på genomförandet 1-2 år.
Vid sträng kyla, höga vattenstånd i kombination med hård vind kan skadorna
förvärras med ökade kostnader som följd. Det är möjligt att skjuta på genomförandet
av projektet, 2 000 tkr, i 1-2 år.
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Investeringens bör ej stoppas
----------------o0o------------------

Investeringsbudget 2020-2024
Tekniska nämnden har beslutat om att göra justeringar i förvaltningens förslag till
investeringsförslag 2020-2024 vilket kommenteras här nedan.
Trafiksäkerhetsåtgärder enl LTP – I förslaget till strategisk plan och budget
upptas 3 200 tkr årligen under hela planperioden. Investeringsanslaget föreslås sänkas
till 1 200 tkr från år 2021. En sänkning av investeringsanslaget skulle innebära att vi
med säkerhet tappar statlig medfinansiering som finns i länsplan. För 2021 finns
4 000 tkr som vi kan söka. Från 2022 vet vi inte exakt hur mycket det kommer finnas
i länsplan, men förmodligen kommer nivåerna ligga på liknande nivåer som idag dvs
3 200 tkr per år.
Då investeringsprojektet ändras så går regionen miste om externa medel med
600 tkr 2021.
En förändrad investeringsram får konsekvenser men bedöms hanterbar
----------------o0o-----------------Innerstadsutveckling – I förslaget till strategisk plan och budget upptas 1000 tkr
årligen under perioden 2021-2024. Investeringsanslaget föreslås strykas år 2021. En
strykning av investeringsanslaget år 2021 skulle innebära att åtgärder för att utveckla
världsarvsstaden och dess närområde som en attraktiv plats för boende och besökare
inte kan genomföras.
En förändrad investeringsram får konsekvenser men bedöms hanterbar
----------------o0o-----------------Upprustning parker – I förslaget till strategisk plan och budget upptas 500 tkr år
2020 och 1 000 tkr årligen under resterande planperioden. Investeringsanslaget
föreslås strykas från år 2021. En strykning av investeringsanslaget skulle innebära
negativa konsekvenser.
- Parkplanering arbetar med att ta fram en plan utifrån inventeringar av parker
och rabatter. Det vi ser när vi inventerar är att grönområden och rabatter på
många platser är i ett eftersatt skick. Arbetet med att renovera platser görs
utifrån att kunna förenkla driften men att ändå ha attraktiva platser som ska
hålla året runt.
-

Befintliga parker kan inte rustas upp. Upprustning krävs succesivt av
parkområden i Visby och alla tätorter för att upprätthålla en viss standard och
för att underlätta driften. Om det inte genomförs kommer det att vara
svårskött och oattraktivt. Oattraktiva parker är ofta kopplade som otrygga
platser med tillhåll och i värsta fall kriminalitet.

-

Globala målet Hållbara städer och samhällen med delmål att skapa säkra och
tillgängliga grönområden för alla följs inte (utan möjlighet att tex
tillgänglighetsanpassa parker).
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-

Vi kan inte arbeta mot att bli den attraktiva platsen att bo på och besöka.

-

Attraktiva och välplanerade/skötta parkområden är viktigt ur
socioekonomisk aspekt där man enligt forskning under lång tid ser att
folkhälsa är starkt kopplad till att befinna sig ute i dessa miljöer.

En förändrad investeringsram får konsekvenser men bedöms hanterbar
----------------o0o-----------------Lekutrustning – I förslaget till strategisk plan och budget upptas 700 tkr år 2020
och 1 000 tkr årligen under resterande planperioden. Investeringsanslaget föreslås
strykas från år 2021. En strykning av investeringsanslaget skulle innebära negativa
konsekvenser.
-

-

-

Befintliga lekplatser kan inte rustas upp. Vi arbetar med att ta fram en plan
kopplad till strategin och därmed en inventering. Arbetet med planen
stannade tidigare av i och med att vi fick besparingar. Det vi ser när vi
inventerar är att lekplatserna generellt är i dåligt skick och kommer kunna bli
farliga eller mycket nedminskade inom kort när lekredskap måste tas bort.
Antagen lekplatsstrategi kan inte följas. Ett antal mindre lekplatser planeras
att tas bort och ersättas med färre lekplatser. En större i varje tätort som är
tillgänglighetsanpassad och central, med ett specifikt tema som kan locka som
utflyktsmål. Det blir då billigare i att drifta både nyanlagda lekplatser och när
det blir färre lekplatser.
Vi kan inte arbeta efter Svensk standard på lekplatser (vilket alla kommuner
gör i Sverige) och då inte heller uppdatera efter nya säkerhetsdirektiv som
kommer.
Globala målet Hållbara städer och samhällen med delmål att Skapa säkra och
tillgängliga grönområden för alla följs inte (utan möjlighet att tex
tillgänglighetsanpassa lekplatser).
Nya skyltar om rökförbud på lekplatser kan inte uppdateras vilket nu är krav
enligt nya tobakslagen.
Vi kan inte arbeta mot att bli den attraktiva platsen att bo på och besöka.
Attraktiva och välplanerade/skötta lekplatser är viktigt ur socioekonomisk
aspekt där man enligt forskning under lång tid ser att folkhälsa är starkt
kopplad till att röra på sig och befinna sig ute i dessa miljöer.

En förändrad investeringsram får konsekvenser men bedöms hanterbar
----------------o0o-----------------Dovhjorten parkeringshus – I förslaget till strategisk plan och budget upptas 800
tkr år 2020 och 7 200 tkr år 2021. Investeringsanslagen föreslås flyttas fram till åren
2023 och 2024. En framflyttning av investeringsanslaget skulle innebära negativa
konsekvenser.
Parkeringen på det övre däcket kan behöva stängas på grund av bärighetsproblem.
Befintliga parkeringsplatser bedöms behövas vid en utbyggnad av bostäder inom
området. Bostäderna måste anlägga egna parkeringar för boende men de allmänna
parkeringarna behövs för att tillgodose handeln i området.
En förändrad investeringsram får konsekvenser men bedöms hanterbar
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----------------o0o-----------------Reinvesteringar kvarnar – I förslaget till strategisk plan och budget upptas 500 tkr
år 2021 och 500 tkr år 2022. Investeringsanslagen föreslås flyttas fram till åren 2023
och 2024. Kvarnarna är idag i dåligt skick och demonteras succesivt när delar av dem
bedöms som farliga.
Investeringen flyttas
----------------o0o-----------------Scen Almedalen – I förslaget till strategisk plan och budget upptas 3 000 tkr år
2021. Investeringsanslaget föreslås flyttas fram till år 2023. Politiker under
Almedalsveckan fortsätter att vara missnöjda med scenens utformning.
Investeringen flyttas
----------------o0o-----------------Fordon och maskiner gata park – I förslaget till strategisk plan och budget upptas
8 000 tkr år 2020 och 8 000 tkr årligen under resterande planperioden.
Investeringsanslaget föreslås strykas från år 2021. Detta får konsekvenser i form av
att programmet för byte av äldre fordon avbryts. Teknikförvaltningen får då i en allt
större utsträckning gamla fordon som medför sämre miljöprestanda, sämre
arbetsmiljö, ökade service- och reparationskostnader samt sämre tillgänglighet i
fordonen. I viss utsträckning kan konsekvenserna lindras genom samordning med
fordonbudgetarna inom avfall och VA
En förändrad investeringsram får konsekvenser men bedöms hanterbar
----------------o0o-----------------Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att konsekvenser av tekniska nämndens beslut om
strategisk plan och budget för 2020-2022 åskådliggjorts i dokumentet.
Barn- och genusperspektiv – beslutet
Landsbygdsperspektiv – beslutet

får konsekvenser för barnperspektivet.

får konsekvenser för landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys - beslutet

får ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Tex Regionstyrelsen
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Tekniska nämnden

Delårsrapport nr 1 år 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner delårsrapport nr 1.

Sammanfattning

Delårsrapport nr 1 har sammanställts för teknikförvaltningen. Delårsrapporten
omfattar perioden januari-mars 2019.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att teknikförvaltningens ekonomi är i balans vad gäller
de avgiftsfinansierade verksamheterna. När det gäller de skattefinansierade
verksamheterna så är det en negativ obalans.
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1 Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen
Den förhållandevis varma vintern har medfört att arbetet inför våren kunnat påbörjas tidigare än vanligt. Det märks bl a att gator och vägar sopas rena från grus tidigare än normalt.
Den varma vintern har också inneburit att merparten av nederbörden fallit som regn. Periodvis har regnet också fallit i stora mängder vilket lett till att påfyllnaden av Tingstäde träsk
gått relativt bra men att påfyllnaden av våra stora grundvattentäkter inte skett i den omfattning vi hoppats på då de stora nederbördsmängderna allt för snabbt rinner av vår ö. Konsekvensen av detta är att arbetet med att förbereda inför en torr sommar påbörjats.
Arbetet med att driftsätta södra Gotlands nya vattenverk pågår för fullt. Så här långt har allt
gått bra förutom muddringen av den ränna som intagsledningen skall ligga i. Det nyckfulla
och blåsiga vädret har inte möjliggjort att lägga ut ledningen hela den sträcka som planerats.
En omplanering har fått göras och en alternativ temporär lösning för vattenintaget har arbetats fram.
Arbetet med att förbereda inför den nya avfallsavdelningen har pågått under hela vintern
och allt är nu klart för uppstart den 2 maj. Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan pågår
för fullt liksom arbetet med att göra en ny upphandling för avfallsinsamling.
Regionens ekonomiska läge utgör naturligtvis en stor utmaning för förvaltningens skattefinansierade verksamheter där betydande besparingar redan gjorts. Inte minst är utmaningen
inom kollektivtrafiken som sedan länge dragits med underskott som de senaste åren blivit
allt mer påtagliga. Arbetet med att komma till rätta med dessa pågår för fullt.
Periodens resultat för Teknikförvaltningen är positivt med 300 tkr (1 164 tkr). Den ekonomiska helårsprognosen visar på ett negativt resultat med -7 680 tkr (13 517 tkr). Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett prognostiserat underskott med -9 052 tkr (-15 446
tkr) vilket förklaras av underskott inom kollektivtrafiken, samt ökade kostnader för den
personal som rekryterats för exploateringsprojekten. Det kommer att krävas ett antal åtgärder för att styra upp ekonomin inom den skattefinansierade verksamheten.
Teknikförvaltningens personalkostnader för perioden uppgår till tkr 43 843 tkr (39 614 tkr),
vilket är ett överskott mot periodens budget med 5 083 tkr. Den positiva avvikelsen beror
på att ett flertal tjänster är vakanta. Kostnadsökningen är i allt väsentligt ett resultat av vi
lyckats besätta ett antal vakanser samt att vi ökat bemanningen för att klara av att besätta de
stora exploateringsprojekten.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2019 beräknas bli 517 623 tkr (626 147 tkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 648 666 tkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 124 206 tkr (94 013 tkr).
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2 Väsentliga/kritiska händelser
2.1 Gata och parkavdelningen
Stormen Alfrida har inneburit mycket merarbete för Gata-parkavdelningen under årets
första månader. Fortfarande finns en hel del efterarbete på norra Gotland. Detta ”extrauppdrag” har och kommer få konsekvenser på vårt ordinarie uppdrag långt in på våren
och kommer även innebära ekonomiska konsekvenser som inte finns med i någon driftsbudget.
Extremhalkan under en helg i början av februari var en händelse som satte hela avdelningen på stora prov både gällande utförande samt i bemötande av media. På tre dagar gick
vi från en uppfattning från allmänheten om att det inte fanns ett sandkorn ute på våra gator
och vägar samt gång- och cykelbanor till att tre dagar senare efter töväder en uppfattning
om att det var alldeles för dammigt på våra gator och vägar.
Gata- parkavdelningen har under första kvartalet 2019 förberett omorganisationen av avdelningen vilket innebär att arbetsledarlinjen har förstärkts.

2.2 Hamnavdelningen
El-anslutning av fartyg i linjetrafiken – Projektet el-anslutning av fartyg i Visby hamn har

slutbesiktigats under perioden men trots det återstår en del injusteringar av detta komplexa
tekniska system. Fartygen har kunnat kopplas in men bland annat är inkopplingsproceduren
omständlig. Entreprenören arbetar för fullt med att lösa denna tekniska utmaning.
Kryssningstrafiken – Samarbetet med arrendatorn CMP fungerar bra och förberedelserna
inför starten av kryssningssäsongen den 21 april är i full gång. Under 2019 planeras 102 anlöp och vi kommer att välkomma ~120 000 kryssningspassagerare. 2018 var det 80 anlöp
och 75 000 kryssningspassagerare som besökte ön.
2019

102 anlöp (80 anlöp)
Bedömt passagerare ~120 000 (75
000)
Säsongen startar 21 april (16 april)
Säsongen slutar 5 okt (18 okt)
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Försäljning av hamnar – Det pågår ett gemensamt arbete med framför allt RSF för att
fullfölja hamnstrategin och försälja hamnar. Prioritet är de hamnar som bedöms kunna säljas direkt utan att t ex planarbete skall utgöra en del i försäljningsprocessen. Dialog om direktförsäljning till arrendatorerna av följande hamnar förs: Flundreviken, Hallshuk, Lännahamnen, Katthammarsvik och Gnisvärd. Försäljningen av hamnen i Burgsvik har slutförts
under perioden och överlämnandet har just genomförts. Beslut om försäljning av hamnen i
Vändburg är taget sedan tidigare, men processen har inte kunnat slutföras på grund av
överklaganden.

2.3 VA-avdelningen
Driftsätta Bräckvattenverket och Södra linan
Södra Gotlands vattenförsörjning består av ett antal projekt där bland annat Bräckvattenverket vid Kvarnåkershamn, Södra linan samt Alva vattentorn ingår. Tidigt insåg man den
komplexa situationen mellan dessa olika projekt gällande styrning och överlämning, vilket
föranledde olika åtgärder.
För investeringsprojektet vid Kvarnåkershamn, Södra linan samt Alva har riskbedömningsarbete genomförts. Resultatet gav värdefull information till projekten och om vad som behövdes följas upp. Vid Kvarnåkershamns vattenverk har utbildningsinsatser planerats där
VA-organisationen ska kunna ha möjlighet att få teoretisk och praktisk utbildning för hela
vattenverket. I de olika delprojekten ligger det utbildningsinsatser planerade för att göra
Region Gotland och VA-avdelningen redo för drift.
Säkerställa att vattenförsörjningen på Gotland inte hotas eller skadas
I samband med att NIS-direktiv (Network and Information Security) samt en ny säkerhetsskyddslagstiftning börja gälla under våren har VA-avdelningen fått extra stöd från RSFs säkerhetschef.
VA-avdelningen har påbörjat att strukturera informationssäkerhetsarbetet för att avdelningen ska kunna bedöma och hantera risker om information och anläggningar med utgångspunkt från ovan nämnda lagstiftningar. Insamling har skett av skyddsvärd information från avdelningens alla enheter.
Delta i och dra lärdomar av ”Testbädd Storsudret”
Investeringsprojektet för Testbädden vid Storsudret pågår. I investeringsprojektet ingår följande:
1. Slutfört etableringen av infrastruktur i projektet. Alla mätstationer och klimatstation
är ”up and running”. Data rullar in och nödvändiga kalibreringar och kvalitetsgranskning av data sker kontinuerligt.
2. Uppmätt data har använts till att få fördjupad kunskap om tre utvalda områden. Beräkningar och analys av vattenbalanser har sedan genererat modellering för höjning
av grundvattennivåer i utvalda områden.
3. Reningstekniker testas i Sjöstadsverket och planering av ombyggnation av reningsverket i Burgsvik pågår.
Förhoppningen är att det under 2019 kommer att finnas tillräcklig kunskap om vad som
skall göras inom respektive område (tekniker och var dammluckor ska sitta). Det kommer
också att klarläggas vad teknikerna ska kosta och ungefär hur mycket vatten som kan sparas
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vid respektive åtgärd. Under våren/sommaren kommer det att anordnas ett COP-meeting
på Gotland med deltagare från NextGen-projektet (EU) som testbädden är en del av.

2.4 Planering och utvecklingsavdelningen
Avfallsverksamheten

Avfallsenhetens utvecklingsresurser och administration har under januari flyttat från Visborg till Skarphäll. Detta är ett led i att skapa den nya avfallsavdelningen, där alla resurser ska samlas under en avdelning. Den nya avdelningen kommer vara placerad på Skarphäll.
Projektering för utbyggnad och efterbehandling av Slite deponi pågår. Befintliga deponiceller anses i det närmaste vara utnyttjade till full kapacitet. Beslut om att deponin ska bygggas ut är fattat av TN den 23 mars 2016, §48.
Hantering av lakvatten är en viktig fråga ur miljösynpunkt. En hållbar och permanent lösning för lakvattenhanteringen vid Visby deponi ska införas. Projekteringen pågår och
en ny anläggning beräknas vara i drift före 2019 års utgång.
Mark- och stadsmiljö

Samverkan pågår med Visby centrum för att med enkla medel få lite mer liv på Södertorg
och Stora torget.
Enheten deltar i flera stora exploateringsprojekt t ex Artilleriet, Visborg, Inre hamnen
och Östercentrum och Brodösen.
Stort arbete pågår i Almedalsveckans delprojekt Infrastruktur inför sommarens vecka.
Kollektivtrafikenheten

Konsekvensanalys av nya trafikförsörjningsprogrammet pågår när det gäller trafikerbjudande och ekonomisk påverkan.
Upphandling kollektivtrafik pågår och beräknas vara avslutad till halvårsskiftet.
Genomlysning av bestämmelser för färdtjänst påbörjats. Beräknas vara klar till hösten.
Kundtjänst

Kundtjänst har genomfört en utbildning i felanmälan/ärendesystemet Infracontrol för
Teknikförvaltningen.
Arbete pågår tillsammans med VA-avdelningen för att VA-verksamheten skall ansluta
sig till Infracontrol.
Rekrytering av personal inför sommaren är genomförd.
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2.5 Fastighetsförvaltningsavdelningen
Avdelningen har fått ett avkastningskrav med 6 miljoner kr mot budget för 2019.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen beslutade i slutet av 2018 att starta Polhemsskolan på Hackspetten 14 hösten 2019. För fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) innebär
detta ett stort projekt med väldigt lite tid för genomförande.
Arbetet med att bosätta nyanlända fortsätter. År 2019 är det 75 personer som ska bosättas. Huvuddelen av de lägenheter som vi anvisar kommer från AB Gotlandshem.
Vid stormen Alfrida 2 januari 2019 drabbades några av Region Gotlands fastigheter av
stormskador vilka FFA fick hantera. Bl a fick det cykelförråd/garage på Visby Lasarett som
var under uppförande omfattade skador, vilket innebar beställning av ett antal nya sektioner och en försening som följd. Andra skador som uppstod var nedfallna träd över hus
med skador på tak och fasad.
Investeringsbudgeten för FFA uppgår inklusive kompletteringsbudgeten till ca 60 mnkr
och bedömningen är att utrymmet kommer förbrukas. Huvuddelen av investeringsanslagen
riktas till ventilations-, planerat underhålls- och fastighetsägareåtgärder. Dock styrs utfallet
till viss del av tillgången på entreprenörer, vilken är begränsad och medför att några av de
planerade projekten inom avdelningen kan försenas.

2.6 Projektavdelningen
Projektavdelningen har fortsatt ett stort antal uppdrag, t ex exploateringsprojekt, byggprojekt, VA-projekt och numera även avfallsprojekt. Det märks att många fler vill använda
projektavdelningen inom Region Gotland och det är glädjande. Projektavdelningen gör
också mer upphandlingar och ramavtal samt också ett stort antal förstudier och prisindikationer.
De större projekten framförallt inom VA går framåt i rask takt. Klintehamn ARV är slutbesiktad och Kvarnåkershamn VV håller på att driftsättas. Södra linans etapper söder om
Kvarnåkershamn kommer att bli klara till juni 2019. Dock har Södra linan-projektet kvar
etapper norr om Kvarnåkershamn som kommer att byggas klart efter sommaren. Till ombyggnad av lasarettets akutavdelning har vi upphandlat Nybergs entreprenad som partnering. Detta projekt kommer att bli mycket komplext eftersom driften skall pågå samtidigt
som ombyggnad görs. Förprojekteringen har börjat och tidplanen följs.
Avslutade projekt av större slag är Sävehuset, som har gått mycket bra och gett 11 mnkr i
budgetöverskott. Rapport för Klintehamn ARV är under framtagande och Kvarnåkershamn VV rapporteras i slutet av året.
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3 Resultat i perioden, årsprognos
3.1

Resultat i perioden

Periodens ekonomiska resultat har jämförts med periodens budget. Jämförelser har även
gjorts mot utfallet samma period föregående år. En årsprognos på förväntat resultat har
lämnats i budget och prognos samt i delårsrapporten.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för perioden januarimars 2019. Intäkter och kostnader har periodiserats i enlighet med anvisningarna.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Periodens
Budget, tkr

256 903
-290 519
-33 616

Periodens
Utfall, tkr

245 904
-279 220
-33 316

Avvikelse, tkr

-10 999
11 299
300

Periodens resultat för Teknikförvaltningen är positivt med 300 tkr (1 164 tkr). Jämfört med
föregående år redovisas resultatförbättringar inom den skattefinansierade verksamheten.
De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -33 316 tkr (-29 658 tkr). Nettokostnaderna ökar med 12,3 % vilket i huvudsak förklaras av ökade kapitalkostnader med
2 390 tkr samt ökade personalkostnader för exploateringsverksamheten. Det kan konstateras att tidredovisningen för projektledare inom exploateringsprojekten släpar, vilket innebär
att intäkter på ca 500 tkr inte har redovisats. Målet är att nettokostnadsutvecklingen skall
sänkas.
3.2

Årsprognos

De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -33 316 tkr (-29 658 tkr). Målsättningen är att Teknikförvaltningen skall redovisa ett ekonomiskt resultat inom ramen för
fastställd budget. Helårsprognosen innebär ett negativt resultat med -7 680 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens årsprognos samt nettokostnader för
perioden januari-mars 2019 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltning.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
Total

Periodens
Budget, tkr

-135
-461
-32 505
5
-521
-33 617

Periodens
Utfall, tkr

-224
-324
-31 317
-931
-521
-33 317

Avvikelse,
tkr

-89
137
1 188
-936
0
300

Prognos,
tkr

305
0
-9 052
1 067
0
-7 680

Skattefinansierad verksamhet
Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott med -9 052 tkr, vilket i
huvudsak förklaras av en negativ prognos för kollektivtrafiken med -8 479 tkr, varav busstrafiken med -4 664 tkr, samt sjukresor och färdtjänst med -3 815 tkr. Ett åtgärdsprogram
har påbörjats med syfte att nå en budget i balans vilket bl a kommer att kräva förändringar i
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kollektivtrafikens utbud. Den ekonomiska situationen har redovisats för tekniska nämnden
men inga beslut har fattats för att styra upp den.
I nedanstående tabell redovisas nettodriftskostnaderna de skattefinansierade verksamheter
som redovisar en negativ helårsprognos.
Verksamhet
Kollektivtrafik bussar
Kollektivtrafik sjukresor, färdtjänst
Gata/väg drift
Mark o stadsmiljö

Årsbudget,
tkr
-48 422
-20 852
-30 082
-6 169

Helårsprognos,
tkr
-53 086
-24 667
-30 268
-6 578

Avvikelse,
tkr
-4 664
-3 815
-186
-409

Avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott med 1 067 tkr vilket
förklaras av ett budgetöverskott inom linjehamnsverksamheten med 2 802 tkr. För verksamheten Kryssningskajen prognostiseras ett underskott med -2 728 tkr. För VA-verksamheten prognostiseras ett överskott med 993 tkr. Avfallsverksamheten redovisar en prognos
enligt budget.
Fastighetsförvaltning – intäktsfinansierad
För fastighetsförvaltningen redovisas en prognos enligt gällande budget med 5 987 tkr.

4 Investeringar och exploatering
4.1

Investeringar

Tekniska nämndens investeringsutgifter 2019 beräknas bli 517 623 tkr (626 147 tkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 648 666 tkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 124 206 tkr (94 013 tkr).
Investeringsprognosen redovisas i sin helhet i bilaga.
Större investeringsprojekt
Större investeringsprojekt som ska genomföras under året är följande:
Investeringsprojekt

Planerat underhåll av fastigheter
Abborren ny reservkraft
Ventilationsanläggningar
Ombyggnad akuten
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Slite deponi
VA-ledning södra linan

Prognostiserad
utgift, tkr

42 094
18 000
15 000
10 000
63 000
10 737
89 089
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4.2

Exploatering

Region Gotlands utgifter för exploateringar 2019 beräknas bli 49 323 tkr, vilket är inom ramen för exploateringsbudgeten som uppgår till 184 611 tkr. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 8 109 tkr. Ansvarig för exploateringsverksamheten är Regionstyrelseförvaltningen. Enligt anvisningarna ska respektive exploateringsprojekt stämmas av mot budget och kommenteras vilket framgår här nedan.


För exploatering av kvarteret Såpsjudaren 1 är budgeten 698 tkr, och prognosen
uppgår till 650 tkr. Projektet avser anläggande av en mindre gång- och cykelbana
vilken genomföres enligt plan.



För exploatering av kvarteret Brodösen i Terra Nova är budgeten 14 414 tkr, och
prognosen uppgår till 14 400 tkr. Projektet genomföres enligt plan.



För exploatering av kvarteret Järnvägen är budgeten 7 287 tkr, och prognosen uppgår till 500 tkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen förklaras av att man i nuläget
avvaktar detaljplan avseende hela området kring kv Järnvägen. Därefter kommer
anbudsförfarande och genomförandet att återupptas.



För exploatering av kvarteret Kopparslagaren i Visby är budgeten 6 373 tkr, och
prognosen uppgår till 1 073 tkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen förklaras av
förseningar.



För exploatering av kvarteret Visborg är budgeten 28 168 tkr, och prognosen uppgår till 5 000 tkr, vilket avser delprojektet Statsutveckling Visborg. Den prognostiserade budgetavvikelsen förklaras av förseningar och förskjutningar pga utredningar
och pågående upphandling av projektering.



För exploatering av området Yttre A7 är budgeten 33 070 tkr, och prognosen uppgår till 17 900 tkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen förklaras av bl a att Honnörsparken kommer att påbörjas under hösten och färdigställas under våren år
2020.

5 Analys av personalstatistik och personalkostnad
5.1

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda

I nedanstående tabell redovisas statistik över antal medarbetare uppdelat på tillsvidare- och
visstidsanställda.
Antal medarbetare
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

December
2016

December
2017

Februari
2018

Februari
2019

Differens

270

276

279

297

+18

16

11

14

10

-4

286

287

293

307

+14
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Förvaltningen har under januari-februari ökat med 18 tillsvidareanställda och minskat med
fyra visstidsanställda medarbetare jämfört med samma period 2018. Antalet visstidsanställda är normalt färre i början av året innan säsonganställningar påbörjats. Totalt har Teknikförvaltningen 307 medarbetare. För att kunna genomföra de stora exploateringsprojekt
som låg i pipeline i början av 2018, fick förvaltningen i uppdrag att utöka bemanningen
med drygt 10 medarbetare.
Den, relativt sett, stora ökningen av antal medarbetare är positiv utifrån att vi lyckats med
att tillsätta ”exploateringstjänsterna” samt ett stort antal redan befintliga vakanser. Fortfarande har VA-området stora svårigheter att klara sin kompetensförsörjning.
5.2

Antal årsarbetare

I nedanstående tabell redovisas antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda redovisat som månadsavlönade årsarbetare.
Antal årsarbetare

Februari
2017

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

Februari
2018

Februari
2019

273,4

278,43

296

16,0

14,0

10

289,4

292,43

306

Förvaltningen har få deltidsanställda medarbetare vilket gör att antalet årsarbetare inte skiljer sig nämnvärt från totalt antal anställda.
5.3

Faktiskt arbetad tid

Totalt har TKF:s medarbetare arbetat fler timmar under januari-februari 2019 jämfört med
samma period 2018. Ökningen är knappt 4 000 timmar. Dock understiger arbetad tid den
budgeterade tiden för perioden med drygt 14 000 timar.
5.4

Personalkostnader

Personalkostnaderna under perioden januari – mars 2019 uppgår till 43 842 tkr, vilket är
en kostnadsökning med 4 228 tkr jämfört med samma period föregående år.
Periodens budgetavvikelse är positiv och uppgår till 5 082 tkr.
5.5

Sjukfrånvaro

Jämfört med samma period förra året har sjuktalet för förvaltningen ökat från 5,2 % till
6,51 %. Vid en jämförelse med 2016, då sjuktalet för motsvarande period var 3,3 %, är
sjuktalet avsevärt högre.
Slutsatsen är att det är stora variationer vid samma mättillfälle. Årets sjuktal visar, i likhet
med förra året, ett högre värde än regionens målvärde på 4,5 %. För Region Gotland är
sjuktalet för perioden 7,71 %.
I det aktuella sjuktalet för TKF finns ett antal långtidssjukskrivna medarbetare varav flera
av dessa är deltidssjukskrivna och alltså arbetar deltid. Statistiken skiljer inte på hel- och
deltidssjukskrivning.

12

6 Bilaga
6.1

Investeringsprognos 2019

Projektnr

Projektnamn

10407

Gråboskolan anpassn kök

10408

Årsbudget, tkr

Utfall, tkr Avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

4 576

183

4 393

6 800

Södervärnssk anp kök

688

8

680

100

10411

Terra Novask anp kök

3 989

199

3 790

6 800

10413

Folkhögskolan toaletter

7 039

103

6 936

7 039

10416

Lasarettet AMV C2 norr

625

422

203

625

10417

Lasarettet omb akuten mm

30 087

423

29 664

10 000

10418

Solrosen 1 anl konstgräsp

145

49

96

145

10419

Abborren förstudie IVA OP

0

189

-189

0

10420

Förstudie nytt badhus

17

0

17

0

10421

Solrosen ny elkrafsförsör

23

65

-42

100

10422

Meröppet bibliotek

173

72

101

173

10423

Ankaret 1 o 5 renovering

8 098

148

7 950

8 500

10424

Grönsiskan ny reception

0

20

-20

12 500

10425

Korpen 5 omb centralkassa

0

18

-18

0

10426

Korpen 5 PU centralkassa

0

1

-1

0

10427

Hemsebadet renovering

0

417

-417

1 000

10428

Lasarettet omb gas redund

0

61

-61

0

10503

Sävehuset under garantiti

856

389

467

700

10567

Lasarettet driftoptimerin

885

0

885

885

10568

Västerhejde sk el o oljek

2 296

1 325

971

0

10575

Abborren Låssystem

178

61

117

200

10577

Abborren ny reservkraft

23 680

256

23 424

18 000

10586

Säve F-huset

11 392

0

11 392

0

10588

Törnekvior, ny försk Vby

3 968

19

3 949

300

10594

Korpen 03, Omb heldygnsv

0

0

0

0

10620

Kryssningskaj Visby, gem

0

0

0

0

10622

Gemensamt partner

0

11 811

-11 811

11 811

10623

Kryssningskaj Muddring

0

0

0

0

10624

Kaj och barkasskaj

0

0

0

0

10625

Kryssningskaj Land, Va-an

0

0

0

0

10626

Kryssningscenter

0

0

0

0

11015

Lasarettet lokalåtg OVK

648

0

648

0

11016

Korpen 5 omb Visby norr

111

444

-333

0

11017

Västerhejde kök matsal

1 353

1 957

-604

1 353

11018

Hackspetten 14 01 Polhem

9 994

4 262

5 732

10 000

11200

Ventilationsåtgärder

21 354

0

21 354

15 000

11231

Västerhejde sk ventilatio

1 300

343

957

1 300

11232

Kabyssen ventilationsåtg

1 596

1 101

495

1 596

11233

Korpen Hus 02 omb ventila

0

1 677

-1 677

0

11237

Västerhejdesk 01B Vent

0

255

-255

0

11238

Norrbackask kök ventilati

0

17

-17

0
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Projektnr

Projektnamn

Årsbudget, tkr

Utfall, tkr Avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

11240

Solbergask 01 vent PU

0

95

-95

0

11243

Desideria vent PU

0

18

-18

0

11244

Terra Novask vent PU

0

51

-51

0

11248

Korpen 01 EPC vent

0

940

-940

0

11364

Re invester biobränsleanl

1 097

0

1 097

1 097

11406

Offentliga toaletter Xkaj

3 273

93

3 180

3 273

11543

Oljekonvertering fastighe

1 919

0

1 919

1 919

11544

Elkonvertering fastighet

314

0

314

314

11553

Hissar ombyggnad

101

0

101

101

11579

Visby anslutning fiber

11580

Hamnkontoret ombyggnad

11584

Solrosen 10 uh verksanp

11585

68

78

-10

78

2 314

0

2 314

1 000

13

0

13

0

Stucks 1:292 anp hemtjäns

-268

0

-268

0

11586

Ventilen 1 verksamhetsanp

90

0

90

0

11588

Hackspetten 14 01B renov

128

249

-121

0

11800

Fastighetsansv/PU Invest

42 094

58

42 036

42 094

11809

Fårösundssk Hus 03 IUH

0

239

-239

0

11811

Korpen 5 Hus 02 IUH

0

0

0

0

11814

Solbergask Hus 01 inv

0

321

-321

0

11817

Ishallen LSO Brandlarm

0

228

-228

0

11818

Lasarettet renov balkong

0

150

-150

0

11819

Fole skola renov av fönst

0

169

-169

0

11822

Terra Novask renov klassr

0

619

-619

0

11823

Korpen Hus 02 larm

0

183

-183

0

11824

Södervärnssk 04 inre uh

0

838

-838

0

11825

Norrbackaskolan etapp 2

0

57

-57

0

11826

Desideria etapp 2

0

878

-878

0

11827

Solbergask 01 etapp 2

0

745

-745

0

11828

Korpen Hus 02 UH etapp 2

0

2 670

-2 670

0

11829

Verkstadsskolan 02 Inv UH

0

640

-640

0

11833

Korsbygården servisanmäla

0

97

-97

0

12000

Ospec gator o vägar

356

0

356

0

12001

Beläggningsprogram

2 658

0

2 658

2 658

12007

Ensk. Vägar förb. Enl LTP

1 500

0

1 500

0

12011

Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

1 189

0

1 189

0

12036

Lätt avhjälpta hinder

1 487

0

1 487

0

12040

Säkra skolvägar

2 417

71

2 346

71

12047

Cykelplan Visby

3 057

0

3 057

0

12049

Innerstutv gata torg park

684

0

684

0

12050

Belysn åtgprogr armatur-u

4 261

1 871

2 390

4 261

12051

Visborg infrastr park

4 614

0

4 614

0

12055

Utveckling serviceorter

12060

Trafik, X-kaj

4 181

0

4 181

0

27 585

20

27 566

20
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Projektnr

Projektnamn

12061

Information o vägledn X-k

12064
12100
12200

Ospec objekt park

12209

Årsbudget, tkr

Utfall, tkr Avvikelse, tkr

Prognos 2019, tkr

614

0

614

0

Kvarnåkershamn väg belägg

2 842

0

2 842

2 842

Belysning reinvestering

5 000

0

5 000

5 000

474

1

473

1

Lekutrustning

1 942

151

1 791

200

12219

Aktivitetspark A7

3 498

0

3 498

0

12253

Bad&besökpl uppr&förändr

1 064

17

1 047

17

12254

Utveckling stadsmiljö X-k

-293

1

-294

1

12255

Besöksplatser, X-kaj

380

111

269

111

12400

Ledningsutb ospec

2 635

282

2 353

2 635

12417

Ire till Lickersh va/avl

0

0

0

0

12420

Roma kyrkby va-ledn

-1 665

1 287

-2 952

1 300

12427

V-garn-k-hamn anl valedn

964

51

913

0

12431

VH Botm 1:90 Hallbr 1:10

3 166

496

2 670

0

12432

Ire By VA

0

0

0

0

12435

VA-ledn "Södra Linan"

89 089

28 210

60 879

89 089

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

6 534

1 764

4 770

6 534

12452

Vatten regionala nätet

4 056

74

3 982

3 000

12454

Gotlands vattenförsörjn

3 268

249

3 019

3 268

12457

VA-ledn Katthammarsvik re

-2 686

3

-2 689

3

12459

Vattenförsörjning Lojsta

2 927

54

2 873

0

12460

Vattenförsörjning Fårö

2 878

2

2 876

0

12461

Testbädd Storsuderet

15 094

201

14 893

2 000

12502

Roma Vattenverk

-124

0

-124

0

12516

Lickershamn VattenReserv

6 275

51

6 224

100

12521

Herrvik VV Östergarns Fis

12524

Kvarnåkershamn Avsaltn VV

12579

Tingstäde-Visby Vattenled

12623

969

0

969

0

52 239

33 002

19 237

63 000

0

0

0

0

Fårösunds AVR

8 929

31

8 898

8 929

12652

Rökarns pumtstn

1 816

0

1 816

0

12655

Klintehamn avl ren verk

2 710

1 908

802

5 700

12657

Katthammarsvik ARV

7 923

253

7 670

1 000

12702

Slite deponi

10 737

1 817

8 920

10 737

12703

Återvinningscentraler

10 988

261

10 727

10 988

12716

Avveck spilloljdepå Guteb

0

13

-13

13

12717

Hygieniseringsanlägg Fårö

891

0

891

891

12729

Farligt avfall Skarphäll

1 000

0

1 000

1 000

12730

Slamtömningsplatser

2 000

0

2 000

2 000

12803

VBY Hamn Förbättr.åtg.

2 415

0

2 415

2 000

12812

Rep spont kajanläggningar

8 014

385

7 629

3 800

12835

Visby Hamn omb. fender

46

0

46

0

12836

VBY Elanslutning fartyg

20 478

2 232

18 246

8 500

12837

Byte rulltrappor hamnterm

1 958

36

1 922

200
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Projektnr

Projektnamn

Årsbudget, tkr

Utfall, tkr Avvikelse, tkr

12850

Förbättring övriga hamnar

1 000

190

12870

Servicehus Ronehamn

1 451

12871

Rensmuddring Ronehamn

6 943

12872

Klintehamn logistikytor

12873

Fårösund renov vågbrytare

13000

Prognos 2019, tkr

810

500

514

937

1 451

649

6 294

4 500

1 500

0

1 500

1 500

2 000

0

2 000

2 000

Reinvestering i VA-anlägg

73 376

230

73 146

65 000

13001

Reinv Ljugarn RV nyanslut

0

103

-103

0

13002

Herrviks intagsledning

0

2 319

-2 319

0

13004

Reinv ny utg ledn t Slite

0

114

-114

0

13007

Reinv Alva tornet

0

4 016

-4 016

0

13025

Katt-vik ledn reservoar

0

28

-28

0

13027

Rötgaskammare förproj

0

33

-33

0

13028

Vatten/avl;s försörjn Vy

0

13

-13

0

13030

ÄTA S:a Linan, ledn Eksta

0

800

-800

0

14000

Förvärv/ kommande försälj

0

45

-45

0

14020

Försäljning Bostadsmark

0

18

-18

0

14040

Försäljning Fastighet

0

105

-105

0

15000

Ombyggnad vattenverk

10 115

0

10 115

7 500

15015

Garantibesiktn Herrvik VV

0

7

-7

0

15016

Kvarnåkershamn risk uppst

0

100

-100

0

15017

Åtgärder Roma VV

0

55

-55

0

16000

Omb avloppsreningsverk

8 267

0

8 267

4 000

17000

Sanering VA-ledn nät

4 449

0

4 449

10 000

17001

San Ardre Fjärdingsmanv

0

10

-10

0

17004

San Burgsvik Hoburgsv inf

0

28

-28

0

17009

San Roma KungsallÃ©n inf

0

35

-35

0

17010

San Ronehamn Kustroddarg

0

20

-20

0

17011

San Ronehamn Hilda Lustgr

0

30

-30

0

17023

Roma Dagvatten

0

761

-761

0

17025

San Katthammarsvik VV+led

0

450

-450

0

17026

San Ronehamn Camping

0

182

-182

0

17030

San Havdhem Dagv Stora vä

0

95

-95

0

17032

VA-ledn Vä-garnP5-Klinthm

0

1 142

-1 142

0

22001

Reinvestering data/IT

600

0

600

0

22103

IT,inv fastighetsserv

53

0

53

0

22600

Maskiner o Fordon

8 000

1 498

6 502

8 000

22602

Maskiner o Fordon, Avfall

6 500

0

6 500

6 500

22709

utveckling Visby

501

0

501

0

22710

Hållpl-stolpar landsbygd

1 569

0

1 569

0

22711

Utv serviceorter inkl hpl

1 043

0

1 043

0

22712

Busstrafik X-kaj

51

0

51

0

648 666

124 206

524 461

517 623

Summa

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Delårsrapport 1 Räddningstjänst
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner delårsrapport 1.

Sammanfattning

Man kommer under året slutföra del ett i det påbörjade arbetet och investeringar man
genomför för att få en modern och miljöanpassad övningsplats. Del två kommer att
krävas EU medel för att starta och genomföra.
Enligt tidigare beslut ska arbetet med ett nytt handlingsprogram påbörjas efter
sommaren 2019, som sen skall antas under 2020. Men på grund av den
regeringsförsening som Sverige hade efter valet så har inte förslaget av ändringar i
lagen hunnits genomföras, och troligtvis kommer det inte att hinnas med en
förändring för ikraft tagande under 2020. RF bör återigen göra en bedömning om vi
skall prolongera handlingsprogrammet för LSO en gång till.
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.
Ärendebeskrivning

Den första delårsrapporten har sin tyngdpunkt i uppföljning av ekonomin.
Den ekonomiska prognosen för helåret är viktig då den utgör grund för
beredning av budgeten för 2020. Rapporten kommer också att överlämnas till
regionfullmäktige i juni som grund för eventuella åtgärder med anledning av
redovisade prognoser.
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1 Sammanfattning
Man kommer under året slutföra del ett i det påbörjade arbetet och investeringar man genomför
för att få en modern och miljöanpassad övningsplats. Del två kommer att krävas EU medel för
att starta och genomföra.
Enligt tidigare beslut ska arbetet med ett nytt handlingsprogram påbörjas efter sommaren 2019,
som sen skall antas under 2020. Men på grund av den regeringsförsening som Sverige hade efter
valet så har inte förslaget av ändringar i lagen hunnits genomföras, och troligtvis kommer det inte
att hinnas med en förändring för ikraft tagande under 2020. RF bör återigen göra en bedömning
om vi skall prolongera handlingsprogrammet för LSO en gång till.
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.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Semesterplaneringen för heltidspersonalen är genomförd. Utbildningen av Region Gotlands
personal i (SBA) systematiskt brandskyddsarbete har kommit igång.
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.
Verksamhetsmått
Räddningstjänst

Totalt antal larm
-varav IVPA (i väntan på ambulans)
-varav brand ej i byggnad
-varav brand i byggnad
-varav trafikolycka
-varav automatlarm
IVPA (i väntan på ambulans)
Hjärtstoppslarm
Annat sjukvårdslarm
Annan hjälp till ambulans
Kommentar

2018 Q1

2019 Q1

103

128

12
12
22
31
26

12
16
26
35
13
26
11

Något mer antal larm jämfört med samma period 2018, störts skillnad gäller IVPA. IVPA är från
och med 2019 uppdelad i tre underkategorier.

3 Ekonomisk uppföljning och prognos
I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser regionen som
helhet och följs upp centralt. Utöver de gemensamma målen har tekniska nämnden nämndmål
som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är satta utifrån nämndens uppdrag att
styra verksamheten.
Budget
Budget Utfall
Avvikelse Utfall
helår
jan 2019 jan- jan 2018 jan2019
mars,
mars, tkr mars, tkr
mars, tkr
tkr
Intäkter
325
757
432
525
1 313
Driftkostnader
-13 362
-13 652
- 290
-14 095 -53 461
Netto
-13 037
-12 895
142
-13 570 - 52 148

Prognos
helår
2019

1 313
56 394
- 55 081

Kommentar

Prognosen för helåret är ett underskott på 2 933 tkr. Då beslutat handlingsprogram ligger kvar till
det nya antas under 2020, kommer det precis som tidigare år vara så att den ekonomiska ramen
inte räcker till. Ytterligare inför 2019 har även en lönesatsning utifrån kommunalsavtal gjorts på
brandmän med yrkesutbildning. Det innebär en löneökning med 11 400 kr per månad exklusive
PO-tillägg, vilket inte har kompenserats i den ekonomiska ramen.
Intäkterna är något högre för perioden, det beror framförallt på att en årshyra inte blivit
periodiserad över året.

4 Investeringar
Investeringsprognosen för räddningstjänsten beräknas till 9 071 tkr. Periodens utfall för
investeringsutgifter är 208 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2019, tkr

Investeringsbudget
Utfall perioden
Övningsplats
Sambandsutrustning
Brandutrustning
Inköp fordon
Summa perioden

9 071

Prognos

9 071

60
36
83
29
208

Kommentar
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 miljoner kronor för investeringar plus en beslutad
kompletteringsbudget 2019 på cirka 3 miljoner kronor, detta medför en total investeringsbudget
på cirka 9 miljoner kronor. Under första kvartalet har framförallt beställningar genomförts och
leverans ej skett, därav kommer kostnaderna senare under året.

5 Personalstatistik och personalkostnad
I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för delår 1 2019. Denna statistik
är manuellt framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är
tjänstlediga av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2018-12-31 och 2019-02-28
(Tv – tillsvidareanställd, Visst – visstidsanställd)
2018-12-31

2019-02-28

Tv

Visst

Totalt

Tv

Räddningstjänst
operativ samt
dagtid

46

6

52

49

49

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

4

Total

50

56

53

6

Visst

0

Totalt

53

-3

-3

Till detta kommer cirka 125 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Vi har i början av året rekryterat de vakanser vi haft på tillsvidareanställda heltidsbrandmän inom
räddningstjänsten. Vi har även rekryterat cirka 15 brandmän till Räddningstjänst i beredskap.
Vi har även rekryterat nya medarbetare inom räddningstjänsten. Vi har lyckats tillsätta de platser
vi har haft lediga på heltidsstyrkan, vi ser dock en tendens i att det blir allt svårare att rekrytera
erfarna brandmän eller brandmän som genomgått utbildningen Skydd mot olyckor. Att rekrytera
brandmän till räddningstjänst i beredskap har varit svårt i många år, det har dock varit en positiv
rekryteringsomgång i år och vi har lyckats rekrytera cirka 15 medarbetare dit som har utbildats i
början av året. Vi har dock fortfarande vakanser på några stationer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/131
16 april 2019

Martin Ekepil Ringelid

Tekniska nämnden

Konsekvensanalys strategisk plan och budget 2020-2022
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner konsekvensanalysen och översänder den till
regionstyrelsen.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt konsekvenser av tekniska
nämndens ändringar av förslaget till strategisk plan och budget 2020-2022.
Att stoppa investeringar är genomförbart men kommer att få effekter enligt nedan.
Det justerade beloppen nedan skall ses som förvaltningens rekommendation utifrån
genomförd konsekvensanalys att justera beslutet (TN§66 2019-03-27).

Investeringsbudget
Tekniska nämnden fattade beslut om att stryka förvaltningens begäran om ökade
driftanslag för ökade kapitalkostnader 2020. Beslutet innebär att ett antal
investeringar i skattefinansierad verksamhet måste stoppas för att begränsa ökade
kapitalkostnader. I nedanstående tabell redovisas investeringsbudgeten, samt
konsekvenser kring förslag och åtgärder utifrån nämndens beslut.
I nedanstående tabell redovisas förvaltningens reviderade förslag till
investeringsbudget, de 210 tkr ( grönt) som ligger kvar som kapitalkostnads
prioriteras i driftbudgeten istället.

Kategori av investering

Driftkonsekvens,
(kapitalkostnader + övr.
kostnader) tkr

Investeringsbudget, brutto tkr

2020

2021

2022

1500

2500

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

0

346

619

892

1065

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

0

2500

1500

9500
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1500

1500

123

123

123

123

123

98

98

131

131

0

243

408

573

821

87

87

87

87

87

33

33

33

1368

1839

2260

Övningsplats ( kompl budget)

Lokalanpassning projekt
friska brandmän

Släckbilar
Ombyggnad Fårö
brandstation

1500

0

3000

3000

3000

2000

4500

16500

1800

Lokalanpassningar (
Klintehamn)
Totalt

500

500
6000

6000

6000

500
6000

6000

30000

210

897

Ramtillskott Utalarmering utrustning –Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt
123 tkr i ramtillskott för ökade kapitalkostnader. Konsekvensen av beslutet att inte
bevilja ramtillskottet innebär att räddningstjänsten måste hantera 123 tkr i
driftbudgeten. Utrustningen är eftersatt och kräver åtgärder.
----------------o0o-----------------Ramtillskott Ombyggnad Fårö brandstation – Samhällsbyggnadsförvaltningen
har begärt 87 tkr i ramtillskott för de ökade kapitalkostnaderna. Investeringen är
beslutad att genomföras och projektering påbörjad, vilket innebär att konsekvensen
av att inte bevilja ramtillskottet innebär att räddningstjänsten måste hantera 87 tkr i
driftbudgeten.
----------------o0o-----------------Ramtillskott Brand- och räddningsmateriel – förvaltningen har begärt 173 tkr i
ramtillskott för ökade kapitalkostnader. Konsekvensen av beslutet att inte bevilja
ramtillskottet innebär att investeringen stryks, konsekvenser utifrån detta är att
eventuella akuta inköp kommer hamna som driftkostnad.
----------------o0o-----------------Ramtillskott inköp av släckbil –förvaltningen har begärt 78 tkr i ramtillskott för
ökade kapitalkostnader. Konsekvensen av beslutet att inte bevilja ramtillskottet
innebär att räddningstjänsten stryker investeringen.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att konsekvenser av tekniska nämndens
beslut om strategisk plan och budget för 2020-2022 åskådliggjorts i dokumentet.
Justerat belopp efter genomförd konsekvensanalys, är 210 tkr. som ligger kvar som
kapitalkostnad. Det prioriteras i driftbudgeten istället, inom området arbetskläder och
skyddsutrustning.
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Teknikförvaltningen
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TN 2019/785
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Anders Wahlund

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag, Katthammarsvik avloppsreningsverk
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen hemställa om
omdisponering med 11 200 000 kr avseende utbyggnaden av
Katthammarsviks reningsverk.



Att omdisponering av investeringen sker med 11 200 000 kr från projekt nr
13000 reinvesteringar VA-anläggning.



Att finansiering av driftkostnadskonsekvenser med 616 000 kr sker via VAtaxan.

Sammanfattning

Det befintliga Katthammarsviks reningsverk uppfyller idag inte nödvändiga
utsläppskrav och Regionen har fått föreläggande från Miljö och
Hälsoskyddsnämnden (MHN) att uppgradera verket med biologisk rening. Med
föreläggande följer även ett vitesföreläggande från MHN.
Under utrednings- och projekteringsfaserna har ett antal olika alternativ utvärderats
från att bygga ut befintligt reningsverk till den nu beslutade utbyggnaden på
fastigheten Östergarn Tomase 1:44 (Bilaga 1). Med detta medges att reningsverket
kan byggas ut till 1000 pe (person ekvivalenter) vilket inte hade varit möjligt på
befintlig plats. Den nya lokaliseringen av verket innebär även en mer fördelaktig
utsläppspunkt vilket är av stor vikt. Vidare innebär den valda placeringen att
möjligheten att i framtiden öka kapaciteten med 500 pe, vilket är intressant då
Östergarnslandet är expansivt genom tillgången på vatten från Herrvik Vattenverk.
Totala investeringskostnaden för det nya reningsverket beräknas till
21 200 000 kronor av detta finns redan 10 000 000 kronor anslaget så ett
tilläggsanslag på 11 200 000 kronor kommer behövas.
Den utökade kapaciteten på reningsverket medför att det finns möjlighet att ansluta
85 nya abonnenter som medför en intäkt på 10 700 000 kronor i anläggningsavgifter.
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Ärendebeskrivning

Katthammarsviks reningsverk uppfyller inte moderna utsläppskrav (biologisk rening
saknas; vitesföreläggande från MHN finns med krav på åtgärder för att klara
biosteget).
Reningsverket har idag en dålig recipient (Katthammarsvik) som idag redan uppvisar
tecken på övergödning.
En förstudie har genomförts som har bottnat olika alternativ, det har varit tre
alternativ som varit mest tilltalande. det är.
1: Ursprungligt förslag med att komplettera befintligt reningsverk med biologisk
rening. Detta medför att reningsverket skulle klara föreläggandets krav men det finns
ingen möjlighet att ansluta ytterligare abonnenter samt att den sämre utsläppspunkten
fortfarande skulle vara kvar och närheten till närliggande bebyggelse skulle kvarstå.
2: Nytt reningsverk med placering vid Nyhagens AB reningsverk och vattnet skulle
användas till bevattning. Detta medför möjlighet att bygga ut i framtiden, lång
ledningsdragning och det måste fortfarande finnas möjlighet att pumpa tillbaka
vattnet till befintlig utsläppspunkt om det inte skulle kunna användas till bevattning.
Det framkom under förstudien att Nyhagens egentligen inte har behov av
teknikförvaltningens vatten så då föll detta alternativ.
3: Nytt reningsverk med placering på Östergarn Tomase 1:44 med ny utsläppspunkt i
Östersjön. Detta alternativ möjliggör framtida utbyggnad av reningsverket, kortare
ledningsdragningar samt att utsläppspunkten blir mycket bättre än dagens.
Förstudien förespråkar alternativ 3 och det är alternativet som teknikförvaltningen nu
söker tilläggsanslag för att bygga.
Kapaciteten idag är på 700 pe och verket ligger mitt i bebyggelsen och det är av
utrymmesskäl och risk för störande lukt inte möjligt att tillgodose en ökad kapacitet.
Utredning har gjorts avseende framtida förväntat behov. Utredningen visar på ett
kapacitetsbehov av 1000 pe.
Tillflödet till befintligt verk varierar kraftigt och under större delen av året är det ett
mycket utspätt vatten som når verket.
För att lösa problemet med en begränsad kapacitet och den nuvarande
utsläppspunkten togs beslutet att hitta en ny plats för att bygga ett nytt verk. Den
plats som valdes var Östergarn Tomase 1:44 som ägs av Regionen. Läget är
fördelaktigt ur utbyggnadssynpunkt och även tillgång till en ny utsläppspunkt cirka
400 m utanför strandlinjen.
Befintligt reningsverk görs om till pumpstation respektive fördröjnings- och
utjämningsmagasin respektive högflödesrening genom gamla kemsteget samt
nödbreddningspunkt för orenat spillvatten. Genom detta så utnyttjas det gamla
verket fullt ut för att minimera bräddningar då höga flöden förekommer. En
ytterligare positiv effekt är möjligheten att rena eventuellt bräddvatten via kemsteget
(rening med kemikalier) och således minska påverkan på recipienten.
Idag bedöms en nödvändig storlek av det nya verket till 1000 pe. Östergarnslandet är
dock ett expansivt område och möjligheten till dricksvattenförsörjning från
Regionens vattenverk i Herrvik har ökat intresset för området. Med detta i åtanke
kommer utbyggnaden till 1000 pe även inkludera förberedelser för att i framtiden
”modulariserat” öka kapaciteten med 500 pe till, vilket skulle innebära en
totalkapacitet av 1500 pe.
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Den ursprungliga investeringsbudgeten (befintlig plats, 700 pe) var på 10 miljoner
kronor av dessa är 2,3 miljoner kronor förbrukade i upparbetade
projekteringskostnader. För att tillgodose förväntad ökad belastning och med
beaktande av recipienten så blir totalbudgeten för det nya reningsverket 21,2 miljoner
kronor. I nedanstående tabell redovisas investeringsbudget och investeringsutgifter
för perioden 2015-2019. (Redovisningen är fram till den 15 mars.)

Årtal
2015
2016
2017
2018
2019
Totalt

Investeringsbudget, Investeringsutgifter, Avvikelse,
tkr
tkr
tkr
5 000
383
4 617
5 000
774
8 842
793
8 049
126
7 923
183
7 740
10 000
2 259

Nedlagda investeringsutgifter avser projektering av den nya anläggningen.
Den ursprungliga budgeten är beräknad på att bygga till biologiskt reningssteg i
befintligt reningsverk, detta alternativ hade medfört att vi inte hade möjlighet att
ansluta flera abonnenter till reningsverket samt att utsläppspunkten varit densamma
som idag. Genom att platsen för det befintliga reningsverket samt utsläppspunkten
inte tillåter att det byggs ett större reningsverk på platsen så har det projekterats fram
en ny plats som möjliggör flera abonnenter och en bättre utsläppspunkt. Detta har
medfört att den ursprungliga budgeten inte räcker till.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att 11 200 000 kr behöver omdisponeras från
investeringsanslaget för reinvesteringar VA-anläggning för att kunna bygga ut
Katthammarsviks reningsverk. Med projektet uppfyller tekniska nämnden
föreläggandet från MHN, tillgodoser utvecklingen av Östergarnslandet genom
kapacitetsökning till 1000 pe samt möjliggör även vidare utbyggnad. Flytt av
utsläppspunkten medför minskade belastning på del av Katthammarsvik som idag är
recipient för behandlat avloppsvatten. Att använda befintliga reningsverket som
högflödesrening medför att ytterligare 700 pe kommer renas innan orenat spillvatten
bräddas till Östersjön, bräddning bedöms som ytterst sällsynt med detta upplägg.
Tekniska nämndens beslut kommer att få ekonomiska
konsekvenser om tilläggsanslaget beviljas. Drift- och Kapitalkostnaderna kommer att
öka vilket ska finansieras via VA-taxan med totalt 616 000 kr. Avskrivningstiden är
beräknad till 25 år och internräntan är 1,5 %.
Den utökade kapaciteten medför att ytterligare ungefär 85 abonnenter går att ansluta
vilket skulle medföra en intäkt på 10 700 000 kr i anläggningsavgifter.
Ekonomiska konsekvenser

så är ett utbyggt reningsverk en förutsättning för att
Katthammarsvik skall kunna växa. I dagsläget är stopp för ytterligare bebyggelse på
grund av att reningsverket inte kan ansluta ytterligare fastigheter.
Landsbygdsperspektivet
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Barnperspektivet:

Avloppsreningsverket är en miljöförbättrande satsning som på flera
sätt kommer att komma dagens barn till gagn genom att det kommer att bidra till en
bättre Östersjö.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2019-04-01



Bilaga 1. Karta med platsen för nya reningsverket och utsläppspunkt

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

Regionstyrelsen
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Bilaga 1. Karta med platsen för nya reningsverket och utsläppspunkt
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Mats Renborn

Tekniska nämnden

Yttrande - Granskning av regionens underhåll av VAanläggningar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna yttrande angående revisionsrapporten
om granskning av regionens underhåll av Va-anläggningar och överlämna det till
regionens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionens underhåll av VA-anläggningar. Granskningen har syftat
till att bedöma om regionen har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av VAanläggningar.
Efter genomförd granskning är den sammantagna revisionella bedömningen att
regionen delvis har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av VA-anläggningar.
Med anledning av granskningens resultat överlämnas rapporten till tekniska nämnden
och till regionstyrelsen för kännedom. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som
kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast 30
april 2019.
Teknikförvaltningen redovisar sitt svar på granskningen här nedan.
Ärendebeskrivning

Här nedan redovisas de kontrollmål (kursivt) som finns i revisionsrapporten i
punktform. Teknikförvaltningens svar redovisas i anslutning till respektive
kontrollmål.
Det finns femåriga underhållsplaner som är fördelade per geografiskt distrikt
och verksamhetsområde (dricks-, spill- och dagvatten).
Revisorerna bedömer kontrollmålet som uppfyllt.
Svar: Det kan konstateras att VA-avdelningen har femåriga underhållsplaner som är
kategoriserade per distrikt och uppdelade enligt dricks-, spill- och dagvatten.
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Underhållsplanerna är uppbyggda på ett erforderligt sätt och revideras löpande. En
förnyelseplan håller för närvarande på att utarbetas av teknikförvaltningen.
Teknikförvaltningen anser att hanteringen av underhållsplaner för Va-verksamheten
hanteras på ett ändamålsenligt sätt.

Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning
av underhåll.
Revisorerna bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Svar: Revisorerna har tagit del av styrande och stödjande dokument med bäring på
det redovisningsmässiga hanteringen av underhållskostnader och särskilt
gränsdragningen mot investeringsutgifter. Avseende dokumentet Riktlinjer för
komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar finns däremot en
avvikelse om beloppsgränsen för investeringar som ska komponentredovisas.
Teknikförvaltningen har redan en dialog med RSF som kommer att ändra riktlinjerna
vad gäller beloppsgränsen. Samtliga investeringsutgifter komponentredovisas av
teknikförvaltningen from 2019.

Det finns tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader.
Revisorerna bedömer kontrollmålet som uppfyllt.
Svar: Revisorerna konstaterar att VA-avdelningens reinvesteringar följs upp i
delårsrapporter - och årsredovisningen mot bakgrund av att det finns en indikator
kopplat till regionens övergripande ekonomiska mål. Indikatorn mäts utifrån
underhållsbudgeten, men det finns enligt revisorerna inget antaget målvärde för
indikatorn.
Därutöver sker uppföljning och diskussion om planerade och felavhjälpande
underhållsinsatser månatligen. Vidare bevakar förvaltningen nyckeltal och gör
jämförelser med andra genom så kallad benchmarking.
Teknikförvaltningen anser att målvärdet för indikatorn är budgeten för reinvesteringar
av VA-anläggningar.

Anslutningsavgifter redovisas korrekt i enlighet med gällande lagstiftning och
god redovisningssed.
Revisorerna bedömer kontrollmålet som uppfyllt.
Svar: Granskningen visar att Regionen i allt väsentligt redovisar anslutningsavgifter
i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. Anslutningsavgifterna
redovisas som en skuld och intäktsförs över en tidsperiod på 25 år. Överslagsräkning
påvisar att denna tidsperiod i allt väsentligt överensstämmer med tillämpad
avskrivningstiden för de anläggningar som anslutningsavgifterna avseratt finansiera.
Teknikförvaltningen anser att god redovisningssed tillämpas vid hanteringen av
anläggningsavgifter för vatten och avlopp.
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Planeringen av utbyggnad och underhåll styrs och samordnas med kommande
exploateringar och regionens budgetprocess på ett effektivt och tillräckligt sätt.
Revisorerna bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt
Revisorerna konstaterar att VA-avdelningens framtagande av VA-plan kommer vara
centralt för regionens framtida planering av utbyggnad och underhåll. Avdelningen
har historiskt haft svårt att förbruka tilldelad budgetram, varför det är av stor vikt att
den nya planen förankras med berörda avdelningar inom regionens organisationsamt
att planen integreras i budgetprocessen. I budget för 2018 antas en avtagande
investeringstrend avseende VA-verksamheten, medan budgeten 2019 antar en linjär
investeringsram om 125 mnkr.
Vidare anser revisorerna att det saknas viktiga bakgrundsuppgifter, avseende
exempelvis teknisk status på dricksvatten- och spillvattenledningar, för att kunna
planera framtida investeringar i VA-nätet. Revisorerna anser dock att det värdefullt
att förvaltningen har genomfört bedömning av ledningar i de fall det är möjligt, och
ser positivt på att förvaltningen arbetar fram en VA-plan och tillhörande VA-strategi
som kommer aktualiseras varje år. Förvaltningspersonal uttrycker även att
samordning medandra förvaltningar vid exploateringar är ett utvecklingsområde.
Svar: Teknikförvaltningen bedömer att det är en central uppgift att samordna
kommande utbyggnad med exploateringsverksamheten och bör därmed skötas av
regionstyrelseförvaltningen, dock i samförstånd med VA-huvudmannen och andra
berörda förvaltningar.
Det finns ett pågående samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen för att hitta former och rutiner så att berörda förvaltningar
involveras i ett tidigt skede. Detta är en förutsättning för att kunna planera för
kommande behov av VA-anläggningar, både verksamhets- och budgetmässigt, samt
utifrån underhåll av befintliga anläggningar och nytillkommande.
Det är Tekniska nämndens ansvar att ta fram ny VA-plan. En ny VA-plan antogs i
november 2018 av Tekniska nämnden och ska nu implementeras i
teknikförvaltningen. I strategiska flerårsplanen 2020-2024 är ”VA-planen 2018” och
dess olika delar beaktade och inarbetade.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att yttrandet svarar på de frågor som revisorerna ställt i
revisionsrapporten.
Enligt god revisionssed ska en granskning initialt inledas med kommunikation med
förvaltningen. Lämpligen skall granskningen inledas med att projektplanen gås
igenom med förvaltningsledningen, vilket bör ge förutsättningar till en effektiv
revision. Någon förstahandskontakt med förvaltningsledningen tas normalt inte av
revisionen, vilket är en brist.
Tekniska nämndens beslut får inga konsekvenser för barn- och genusperspektivet.
Tekniska nämndens beslut får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
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Tekniska nämndens beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Revisionsrapport 2018-12-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionens revisorer
Regionstyrelsen
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Vatten- och avloppsverksamheten
i Region Gotland 2018
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Förvaltningsberättelse
Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet ansvarar för produktion och
leverans av vatten till abonnenter, samt rening och hantering av spillvatten och
dagvatten inom fastställda verksamhetsområden och för abonnenter anslutna
enligt avtal.

Resultat 2018
Det ekonomiska resultatet för år 2018 uppgick till +4 142,0 tkr (+1 237,9 tkr).
Det positiva resultatet ska ses mot tidigare års negativa resultat vilka ska återställas inom tre år från räkenskapsåret.
I resultatet ingår periodiserade anläggningsavgifter med 10 948,8 tkr,
(9 679,7 tkr) samt ränta på balanserade anläggningsavgifter med 4 800,8 tkr
(4 226,2 tkr).
Resultat 2014-2018
2014

2015 2016 2017

2018

Resultat, mkr

11,8

-0,8

-2,3

1,2

4,1

Eget kapital, mkr

17,8

0

-2,3

-1,1

3,0

Från år 2015 redovisas överskott inom VA-verksamheten som förutbetalda intäkter.
De totala förutbetalda intäkterna uppgick i bokslutet 2018 till 11 242 tkr och utgör
en fond som periodiseras ut på 25 år. År 2018 års resultat på +4 142,0 tkr redovisas mot det egna kapitalet.

Anläggningsavgifter
Under året inbetalades 37,8 mnkr (24,1 mnkr) i anläggningsavgifter från nytillkommande abonnenter. Dessa balanserades för successiv resultatföring. Totalt
finns balanserade anläggningsavgifter med 244,1 mnkr (215,5 mnkr) vid utgången av 2018. Den periodiserade intäkten från anläggningsavgifter var
10,9 mnkr och ränta 4,8 mnkr. Anläggningsavgifterna uppgår till 37,8 mnkr
2018 vilket är en kraftig ökning jämfört med 2017. Ökningen förklaras av utbyggnaden vid exploateringsområdet yttre A7 i Visby samt anslutningar vid
Roma Kyrkby. Utvecklingen av inkommande anläggningsavgifter redovisas nedan för perioden 2014-2018.

Anläggningsavgifter, mnkr

2014 2015 2016
2017 2018
13,4
35,7
22,8
24,1
37,8
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Anläggningsavgifter
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Redovisningsprinciper
Enligt vattentjänstlagen skall VA-kollektivet redovisas skilt från annan
skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Detta innebär att ett separat
bokslut med resultat- och balansräkning skall upprättas. Överskott skall redovisas som förutbetalda intäkter och underskott ska redovisas mot eget
kapital och återställas inom tre år.
Anläggningsavgifter balanseras som skuld till kollektivet och resultatförs genom periodisering under avskrivningstiden (f.n. 25 år).
Overhead- och administrationskostnader
I nedanstående tabell redovisas de OH-kostnader och administrativa kostnader som redovisats mot VA-verksamheten.

2014 2015 2016 2017 2018
Gemensamma kostnader OH, tkr

6 690 5 465 5 769 5 465 7 713

Debiteringstjänster/kundtjänst, tkr

1 362 1 801 1 836 1 624

Regionens kravverksamhet, tkr

97

Totalt, tkr
*Redovisas centralt fr o m 2017

97

97

0*

592
0*

8 149 7 363 7 702 7 089 8 305

De gemensamma ”overhead” kostnaderna utgörs av förvaltningsövergripande kostnader såsom ledning och gemensamma köpta tjänster.
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Måluppfyllelse
Tillgänglighet till Va-system skall vara 100%
-

Inga längre avbrott av vattenleveranserna har skett under året dvs.
målet 100% tillgänglighet har uppnåtts.

Kundnöjdhet avfallshantering och VA-försörjning skall överstiga 80%
För vatten- och avloppsverksamheten är ingen ny mätning är gjord för
2018.Verksamheten kommer att medverka i SKL´s undersökning ”Kritik på
teknik” första kvartalet 2019.

Debiterad vattenmängd skall utgöra minst 85% av producerad mängd

-

Den debiterade vattenvolymen under 2018 uppgick till 3 207 229 m3 av levererad vattenmängd, 3 927 837 m3, vilket innebär 82% av den producerade
mängden. Detta värde ligger strax under målvärdet och förklaras av extra underhållsspolning under året och ett par stora vattenläckor.

Verksamheten skall vara helt avgiftsfinansierad och finansieringsgraden
skall vara 100% över en 3-årsperiod
- Resultatet för 2018 innebar en finansieringsgrad med 102,3%. Årets
överskott med +4 124,0 tkr redovisas mot eget kapital som är positivt.

Vatten med godkänd kvalitet skall produceras och distribueras dygnet runt
-

Under 2018 har 1 082 vattenprov tagits enligt kontrollprogrammet. Totalt 11 st. av dessa har bedömts som otjänliga, några med för höga
halter av BOR. Värdet är högre än Livsmedelsverkets gräns men under
WHO´s gräns, varför Regionen fått dispens av tillsynsmyndigheten.

Alla reningsanläggningar skall uppfylla ställda krav
-

Under 2018 har reningsverken i Visby, Klintehamn samt Slite fungerat
bra. Resultatet av utsläppskontrollen visar på god funktion på reningsverken.

-

Totalt har 6 309 726 m3 spillvatten behandlats under 2018.

Genomförande av VA-utbyggnadsplanen skall vara 100%
-

Under år 2018 har utbyggnaden enligt VA-planen fortsatt att halka efter bland annat beroende på överklaganden av upphandlingar, personalresursbrist och nya prioriteringar.

-

Ett stort antal arbeten har genomförts. VA-plan 2018 antogs i november av regionfullmäktige.
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Viktiga händelser under året 201 8


Om- och tillbyggnationen av Klintehamns avloppsreningsverk är
klart och slutbesiktad. Avloppsreningsverken vid Burgsvik, Näs och
Kvarnåkershamn kommer att stängas under 2019 när avloppsreningsverket i Klintehamn är i full drift.



Under 2018 har byggnation av bräckvattenverket på södra Gotland pågått. Verket är viktigt för att säkra vattenförsörjningen på hela
södra ön och norrut mot Visby. Till sommaren 2019 planeras bräckvattenverket, som då blir Sveriges största, att stå klart. Kapacitet vid
bräckvattenverket kommer att vara 7500 m3/dygn.
För att Klintehamns avloppsreningsverk och bräckvattenverket på
södra Gotland ska bidra till hela södra Gotlands utveckling behövs
spill- och dricksvattenledningar vilket benämns södra linan. Det pågår
flera ledningsprojekt söder om Klintehamn som också ska stå klart
2019.



Grund- och ytvattennivåerna på Gotland såg i början av 2018
bra ut, varför det blev ett mera normalt förfarande då bevattningsförbudet på delar av ön startade 9 juni. Efter 10 veckor utan försumbar
nederbörd så blev det från och med lördagen den 14 juli bevattningsförbud över hela Gotland.
Från och med lördag den 29 september hävdes bevattningsförbudet
över hela ön. Särskilt ytvattennivåerna på ön är fortsatt allvarlig, varför bevattningsförbud troligen kommer att behöva återinföras igen under kommande vår 2019.



Kampanjen ”Spara Vatten” har för tredje året i rad bidraget till att
medborgare och besökare förbrukar mindre dricksvatten. Teknikförvaltningen arrangerade ett seminarium om vårt vatten på Gotland under Almedalsveckan.



Ny VA-plan för Region Gotlands VA-försörjning togs i tekniska nämnden
på november sammanträdet. VA-planen är en plan för hur VA-verksamheten ska se ut år 2030 och delas upp i en Dagvattenplan, VA-utbyggnadsplan, DUF-plan (Drift/Underhåll/Förnyelse), Vattenskyddsplan, Plan för Enskild försörjning, Brand- och Släkvattenplan och Innovationsplan.
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Metoden ”relining med strumpa” som förnyelsemetod för ledningsnätet har
fallit väl ut och arbetet kommer fortsätta 2019. Relining med strumpa är en
av flera metoder för att invändigt renovera rörledningar i marken. Relining
innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att byta
ut hela rören.

Investeringsredovisning 20 09-2018
Den sammanlagda investeringsvolymen under 2018 uppgick till 296,3 mnkr,
inkl exploateringsprojekt. Projekt bedrevs enligt VA-planen med omfattande
utbyggnad av ledningsnät samt inom befintliga verk och anläggningar för
vattenproduktion och avloppsrening.

mnkr

Investeringsutgifter VA
350
300
250
200
150
100
50
0

296,3

105,9

77,1

69,9
35,7

53,4

56,6

67,8

57,1

39

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
De stora investeringsprojekten inom VA-verksamheten redovisas i nedanstående tabell.
Projekt
Södra Gotlands bräckvattenverk
VA-ledning Södra Linan
Reinvestering i VA-anläggningar
Klintehamn AvloppsReningsVerk
Testbädd Storsudret
Sanering VA-ledningsnät
Gnisvärd VA utbyggnad
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
Roma Kyrkby VA-ledn
Ledningsutbyggnad
Exploatering Yttre A7

Budget 2018, tkr
156 606
47 605
40 000
29 210
16 000
11 357
9 684
6 338
5 361
4 534
2 427
9 774
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Utfall 2018, tkr
156 118
54 916
1 624
26 482
901
14 908
8 137
1 224
2 094
6 199
3 787
6 813

Avvikelse, tkr
488
-7 311
38 376
2 728
15 099
-3 551
1
5
3
-1
-1
2

547
114
267
665
360
961

Underhåll ledningsnät
Underhållskostnaderna på ledningsnätet uppgick till totalt 14,3 mnkr år
2018 (9,8 mnkr). Åtgärderna utgörs främst av akuta reparationsåtgärder. I
nedanstående diagram redovisas underhållskostnader för perioden 20132018.
Underhållskostnader ledningsnät:

Underhållskostnader ledningsnät, mnkr
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Vattenleveranser och debitering
De levererade volymerna låg på 3,9 miljoner m3 för år 2018, att jämföras med år
2017 som var 3,6 miljoner m3 . Den debiterade (förbrukade) volymen var 3,2 miljoner m3, (3,1 miljoner m3). Debiteringsgraden minskade från 85 % för år 2017 till
82 % år 2018, vilket förklaras av extra underhållsspolning under året och ett
par stora vattenläckor.
Levererad resp. debiterad vattenvolym 2014-2018:

Vattenleveranser och debitering
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2018

Utveckling på sikt



VA-verksamheten kommer att samla all kompetens inom en gemensam avdelning. Den nya avdelningen kommer att börja implementera VA-planen inklusive VA-strategin.
I VA-planen kommer arbetet inledas med tre prioriterade
områden: Visby dricksvattenförsörjning, norr/östra Gotlands VA försörjning samt Fårö VA-försörjning.



Det blir en stor utmaning att klara dricksvattenförsörjningen
2019, eftersom nivån i Tingstäde är mycket under det normala för
årstiden och kommer (med all sannolikhet) inte bli full före sommaren. Tingstäde träsk blir normalt fullt under årets första kvartal och
vid ingången av 2019 saknas mer än hälften. Grundvattennivåerna
ser normala ut för årstiden, men de kan inte ersätta det som kommer att saknas i Tingstäde träsk .



Vattenresursen på norra Gotland är vatten från kalkindustrierna. Det finns goda möjligheter att lagra vatten innan en vattenreningsprocess, vilket gör det möjligt att använda det som dricksvatten. Domstolsförhandlingar påbörjas under 2019.



VA-avdelnings delaktighet i forskningsprojektet ”Testbädden på
Storsudret” går in i en realiseringsfas vilket skapar ett stort nationellt och internationellt intresse som kan utgöra ett embryo till en
ny näring –forsknings- och utvecklingsturism.
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VA-taxan
I nedanstående diagram redovisas utvecklingen av VA-taxan under perioden 2013-2018. Diagrammet visar att Va-taxan höjdes med 10 % till år
2014 och har därefter justerats upp med konsumentprisindex. Va-taxan
kommer att höjas pga. den höga investeringsvolymen. I nedanstående diagram redovisas brukningsavgifternas utveckling under perioden 2013 -2019.
Brukningsavgifterna avser vatten och spillvatten (inkl. moms)

Pris per m3, kr (inkl moms)
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I nedanstående diagram redovisas anläggningsavgifternas utveckling under
perioden 2013-2018. I exemplet ingår fast avgift för förbindelsepunkt samt
avgift per bostadsenhet avseende vatten och spillvatten. (inkl. moms)

Pris per anslutning, tkr (inkl moms)
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Resultaträkning 2018
Tkr
Budget

Utfall

-176 538

-182 834

Avvikelse

INTÄKTER
Taxor och avgifter
Bidrag
Summa intäkter

6 296

-255

-982

727

-176 793

-183 816

7 023

KOSTNADER
Material, inventarier

5 539

17 797

-12 258

Entreprenad, köp av verksamhet

19 039

18 744

295

Konsulter

10 589

5 456

5 133

Personalkostnader

34 166

31 801

2 365

Personalomkostnader PO

13 534

12 653

881
-1 699

Förbrukningsmaterial

7 667

9 366

45 751

44 387

1 364

136 285

140 204

-3 919

29 653

28 345

1 308

1 016

1 530

-514

Summa avskrivningar

30 669

29 875

794

Verksamhetens nettokostnader

-9 839

-13 737

3 898

Övriga verksamhetskostnader
Summa kostnader
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventar

Intern ränta intäkter

- 4 130

-4 800

670

Intern ränta kostnader

13 969

14 395

-426

0

-4 142

+4 142

100,0%

102,3%

+2,3%

Årets resultat
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD

.
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Balansräkning 2018
tkr
Not

2018

2017

1 031 393

710 878

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

12 263

12 166

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1

219
1 043 875

220
723 264

Omsättningstillgångar

2

23 801

23 625

1 067 676

746 889

3 040
4 142

-1 101
1 238

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat

3

Avsättningar

4

6 252

5 533

Långfristiga skulder

5

740 329

710 878

Kortfristiga skulder

6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

318 055

31 579

1 067 676

746 889

12 363
2 414

13 160
2 569

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
- därav särskild löneskatt

Verksamhetsmått resp. nyckeltal
2018

2017

Vattenverk, m 3 producerad/levererad

3 927 837

3 659 998

Vattenverk, fakturerad m 3

3 207 229

3 108 248

+98 981

Renat avloppsvatten, m 3

6 309 726

7 373 474

-1 063748

14,3

9,8

+4,5

Underhållskostnader ledningsnät, mnkr

12

Differens
+276 839

Noter
Not 1 – Finansiella anläggningstillgångar, tkr
2018
Andel av pensionsmedel
Lån till fastighetsägare för anläggningsavgifter
Summa

2017
0
219
219

0
220
220

17 057
5 399
183
1 162
0
23 801

10 538
2 222
72
9 762
1 030
23 624

Not 2 – Kortfristiga fordringar, tkr
2018
Kundfordringar
Mervärdesskatt
Kortfristig del av lån för anläggningsavgifter
Kortfristig placering andel av pensionsmedel
Övriga kortristiga fordringar
Summa

2017

Not 3 – Eget kapital, tkr
2018
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

2017

-1 102
4 142
3 040

-2 339
1 238
-1 101

Not 4 – Avsättningar, tkr
2018
Avsättning för pensioner
vsättning för särskild löneskatt för pensioner
Summa

2017

5 031
1 221
6 252

4 453
1 080
5 533

Not 5 – Långfristiga skulder, tkr
2018
Långfristiga lån
Investeringsfond
Förutbetalda anläggningsavgifter
Summa

485
11
244
740

000
242
087
329

2017
483
11
215
710

653
717
508
878

Not 6 – Kortfristiga skulder, tkr
2018
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Semesterlöneskuld
Pensionskostnad individuell del
Interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

26
4
3
1
5
276
318

13

761
264
467
419
944
200
055

2017
10
2
3
1
13

620
635
133
672
519
0
31 579
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TN 2019/905
26 mars 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Justering av taxa för felparkeringsavgifter
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en justering
av gällande felparkeringsavgifter så att avgifter från sexhundra kronor till ettusen
trehundra kronor får utfärdas.

Sammanfattning

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra
framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser
Teknikförvaltningen att gällande felparkeringsavgifter behöver justeras.
Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari 2009. Nuvarande avgifter
ligger mellan fyrahundra kronor och ettusen kronor. Förvaltningens förslag är att
avgifterna sätts till mellan sexhundra kronor och ettusen trehundra kronor.
Bedömning

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra
framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser
Teknikförvaltningen att gällande felparkeringsavgifter behöver justeras. Förseelsens
art bör dock beaktas. Enligt ”Förordning om felparkeringsavgift” (SFS 1976:1128
2a§) fastställer kommunen felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får
fastställas till lägst sjuttiofem kronor och högst ettusen trehundra kronor.
Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari 2009. Nuvarande avgifter
ligger mellan fyrahundra kronor och ettusen kronor. Förvaltningens förslag är att
avgifterna sätts till mellan sexhundra kronor och ettusen trehundra kronor. Under
föregående tolv månader utfärdades 2392 parkeringsanmärkningar á 400:-, 1286
parkeringsanmärkningar á 600:- och 592 parkeringsanmärkningar á 1000:-, Antalet
allvarligare förseelser är relativt få men felparkeringsavgiften måste vara hög för att
stävja dessa förseelser.
Ändras nivån på felparkeringsavgifterna bör nivån på kontrollavgifterna höjas i
samma grad. (Kontrollavgifter utfärdas på Regionens kvartersmark). Andra
parkeringsupplåtare kan då också höja sina kontrollavgifter till samma nivå som
Regionen har beslutat om.
Barn- och ungdomsperspektiv

Se bilaga
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Landsbygdsperspektiv

Taxan för felparkeringsavgifter gäller i alla orter på landsbygden där Regionen har
parkeringsbevakning. Det är ingen skillnad mellan Visby och övriga orter på
landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys

Om antalet utfärdade felparkeringsavgifter minskar med 10% som en följd av ökad
efterlevnad av gällande parkeringsregler kommer intäkterna från parkeringsbevakning
att öka med femhundranittio tusen kronor per år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-26
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Bedömning av konsekvenser

Lennart Klintbom

för barn och ungdomar
TN 2019/905
Datum

Justering av taxa för felparkeringsavgifter
1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
 Nej, motivera

× Ja

Åtgärden kommer att höja trafiksäkerheten vilket är positivt för barn och ungdomar.
Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Alla barn som vistas i trafiken till och från skola och fritidsaktiviteter.
3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller följande
rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Trafiksäkerheten sätts i främsta rummet
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Ja, trafiksäkerhet berör alla lika
5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Det har gjorts en bedömning med erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.
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Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Belysning information
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Region Gotland har med armaturbyten och driftoptimering minskat gatubelysningens
miljöpåverkan genom att minska energiförbrukningen och minska behovet av
underhåll. Belysningen i tätorter på landsbygden och i Visby har kunnat bibehållas
och förbättrats i det pågående projektet.
Bedömning

Region Gotland upphandlade 2014 ramavtal för utbyte av belysningsarmaturer.
Gotlands Energiverk AB vann upphandlingen och ramavtalet började gälla 2014-0901. I avtalet fanns två optioner till förlängning vilka Regionen har utnyttjat.
Ramavtalet går ut 2019-08-31.
Arbetet påbörjades i Klintehamn där alla enskilda vägar inom tättbebyggt område
byttes ut 2014. Av miljöskäl byttes sedan armaturer i Fårösund, Lärbro och Burgsvik
för att minska körningen med service fordon.
Belysning har nu bytts i Fårösund, Lärbro, Burgsvik, Hemse, Ljugarn, Havdhem,
Stånga, Liknatte i Stenkyrka, Tingstäde och Slite. Delar av Visby har bytts ut men i
Visby kvarstår en del som måste åtgärdas. Under projektets gång har extra medel
tillskjutits för att ”rädda belysningen på landsbygden” vilket inte preciserades vad det
skulle innefatta. Enligt förvaltningens uppfattning har projektet inneburit att
belysningen på landsbygden har räddats. Det är endast i delar av Fårösund, Lärbro,
Tingstäde, Slite, Hemse och Visby som Regionen är väghållare. På övriga platser
Burgsvik, Ljugarn, Stånga, Havdhem och Klintehamn är det enskilda vägar som har
fått ny belysning. Under 2017 påbörjades armaturbyten på en del av det statliga
vägnätet där Region Gotland har belysningsanläggningar. Anledningen till detta var
att många armaturer var i dåligt skick och att det inte längre fanns reservdelar eller
ljuskällor. De anläggningar som har fått nya armaturer är sådana som bedöms vara
möjliga att överlämna till Trafikverket. För att kunna överlämna anläggningar till
Trafikverket måste anläggningarna vara i gott skick. Eftersom dessa armaturer ändå
måste bytas ut vid ett överlämnande bedömdes det som lönsamt att sätta upp nya
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armaturer så fort som möjligt för att uppnå miljövinsten så fort som möjligt. Med
dessa investeringar som har gjorts har gatubelysningen räddats på landsbygden och i
Visby. Om man jämför den totala energiförbrukningen för december 2016 med den
totala energiförbrukningen för december 2018 kan man konstatera att den totala
energiförbrukningen för Region Gotlands gatubelysning har minskats med 27 %
under perioden.
I samband med beslut om investeringsbudgeten för 2017 (Rf § 280 2015) beslutade
en enhällig Regionstyrelse komplettera TNs ram enligt följande:
Investeringsbudget kompletteras med 5 miljoner i en pott för belysning på vägar på landsbygden.
Detta är viktigt för att det skall vara attraktivt att bosätta sig runt om på ön och behövs för att ev
möta upp de besparingar som Trafikverket gör. Pengarna skall användas till att ersätta uttjänta
belysningsarmaturer inkl stolpar på statliga vägar såväl som enskilda vägar med statsbidrag för
utbyte samt för att ersätta uttjänta belysningsarmaturer inkl stolpar.
Budgetberedningen 2017 gav tekniska nämnden 5000 tkr i extra anslag per år i tre år.
Dessa ingår i nedan redogörelse.
Kostnaden för projektet har belastat projekt nr: 12050 ”Belysning åtgärdsprogram”
där de ursprungliga medlen och extra medlen har funnits 2017 och 2018. Vilket som
har belastat vilket går därför inte att ange vilket saknar relevans i och med att
genomförandet har skett enligt uppdrag. Budgeten för projekt nr: 12050 fick ett
överskridande med 739 tkr för 2018. I budget för 2019 finns två projekt för
gatubelysning. Projekt nr: 12050 ”Belysning åtgärdsprogram 4614 tkr och projekt nr:
12100 ”Belysning reinvestering” 5000 tkr.
I det fortsatta arbetet kvarstår en del belysning i Visby och en del på det statliga
vägnätet som kan bedömas möjligt att överlåta till Trafikverket. Övriga belysningar
på det statliga vägnätet skall behandlas enligt de riktlinjer som Trafikverket och SKL
kom överens om i utredningen ”Belysning där den behövs” och som Region Gotland
deltog aktivt i.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-03
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Johan Arvidsson

Tekniska nämnden

Skogspolicy
Förslag till beslut



Tekniska nämnden godkänner den reviderade skogspolicyn och överlämnar
den till regionfullmäktige för beslut

Sammanfattning

Teknikförvaltningen tog 2017 fram en Policy för Region Gotlands skogsinnehav
vilken antogs i tekniska nämnden 2017-05-31. Denna reviderades under 2018 och en
ny version antogs och fastställdes av tekniska nämnden 2018-08-29. Denna version
återremitterades av Regionstyrelsen 2018-10-25 § 264 med krav på ett förtydligande
angående de ekonomiska förutsättningarna, nyttjanderätt/areal samt klargörande om
laglighet i avseende att lägga igen utdikningar. Teknikförvaltningen gjorde därefter en
revidering som föredrogs i tekniska nämndens arbetsutskott 2019-02-06 § 40.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet med bland annat krav på förtydligande om
skillnad mellan produktionsskog/resursskog, alternativa formuleringar kring
begreppen hyggesfritt och markskador samt önskemål om att bifoga en budget för en
skogsskötsel i ekonomisk balans.
Teknikförvaltningen har, med ledning av regionstyrelsens och tekniska nämndens
arbetsutskotts intentioner nu valt att revidera 2017 års version och att implementera
de aktuella riktlinjer som omfattas i arbetet med en skogspolicy och en
skogsförvaltning.
Dokumentet är en övergripande policy för hur Region Gotlands arbete med att
förvalta, underhålla och utveckla sitt skogsinnehav ska bedrivas. Policyn kommer,
tillsammans med den skogsbruksplan som tidigare tagits fram för det totala
skogsinnehavet, att ligga till grund för en upphandling av en skogsförvaltare.
Region Gotland har idag ett skogsinnehav på sammanlagt 1763,5 ha produktiv
skogsmark varav ca 1117 ha återfinns inom Visby med omnejd. Den största delen av
den övriga skogen återfinns i anslutning till övriga tätorter. 13 % är klassad som
kvarters- och parkskog, 33 % är klassad som tätortsnära skog, resterande 54 % är
klassad som produktionsskog. Fastighetsförvaltningen har ett arrendeavtal med
Gotland Grönt Centrum AB som omfattar cirka 123 ha produktionsskog kring
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Lövsta och där upplåtelsen avser skoljordbruk. Cirka 35 ha omfattas av naturreservat
på Region Gotlands mark men som förvaltas av Länsstyrelsen.
Utöver detta finns två naturreservat på drygt 180 hektar (inklusive vattenområde),
som förvaltas av Region Gotland och som omfattas av separata skötselplaner.
Skogsinnehavet är en viktig tillgång för rekreation, ekosystemtjänster, biologisk
mångfald, naturturism och som ekonomisk resurs. Skogspolicyn behandlar frågor så
som långsiktiga mål, avgränsningar samt skogsskötselns inriktning och riktlinjer.
Skogsvårdslagen (1979:429) och skogsvårdsförordningen (1993:1096) anger ramar för
och grundläggande krav för hur skogsbruk ska bedrivas i Sverige. Både miljömål och
produktionsmål ska enligt nuvarande lagstiftning nås i skogsbruket.
§1 Skogsvårdslagen: ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”
Ärendebeskrivning

Skogspolicyn gäller för trädbevuxen naturmark som ägs av Region Gotland, både
utanför och inom detaljplanelagt område. Med trädbevuxen naturmark avses mark
som inte är bebyggd eller anlagd. Naturreservat på regionens mark har separata
skötselplaner och omfattas inte av policyn. Detsamma gäller för parker, skolgårdar,
odlingsmark och liknande.
Skogspolicyn syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. För Region Gotlands skogsinnehav finns en skogsbruksplan för åren
2015-2024. Skogsbruksplanen visar hur regionens skogsinnehav är indelat i zoner
med olika egenskaper samt ger en översikt över planerade åtgärder på dessa områden
inom angiven tidsperiod. På detaljplanelagda områden har detaljplanens
bestämmelser alltid företräde även om principerna i skogspolicyn bör beaktas så långt
det är möjligt.
Bedömning

Då Region Gotland skall genomföra en upphandling av skogsförvaltare på lång sikt
krävs en skogspolicy med tydliga prioriteringar och framtidsvisioner som ligger i linje
med bland annat Gotlands gemensamma Vision för år 2025, Miljöprogram för
Region Gotland samt med FNs globala miljömål för hållbar utveckling. Detta
kommer att ge förbättrade rekreationsvärden för allmänheten, ökade pedagogiska
värden för barn och ungdomar, tryggare närmiljöer samt stärkta ekologiska värden.
Det kommer även att främja en god ekonomisk förvaltning av en resurs som i
dagsläget står helt outnyttjad.
En policy är viktig för att bevara och förstärka skogens attraktionskraft och unika
naturvärden. Region Gotlands skogar utgör en långsiktig resurs för regionens
innevånare och är också viktig för bland annat besöksnäringen.
I dagsläget har Teknikförvaltningen ej resurser eller kompetens att tillhandahålla
annan skogsskötsel än direkta akutåtgärder, exempelvis träd som hänger eller har
ramlat över promenadstigar. Något som kan innebära stora kostnader till exempel
efter en kraftig storm. Det finns dock ingen budget avsatt för detta så alla
skogskostnader innebär ett underskott för Teknikförvaltningen. Detta har medfört
att skötseln av regionens skogsinnehav idag är eftersatt vilket genererar påtryckningar
exempelvis från allmänheten och ålägganden från Skogsstyrelsen utifrån
skogsvårdslagen. En annan aspekt är att stormfälld skog som ej omhändertas kan
vara förenat med stora risker, speciellt i tätortsnära områden där allmänhet och barn
vistas.
2 (4)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/754

Då huvuddelen av skogsinnehavet ligger i Visby med omnejd eller i anslutning till
tätorter så syftar stora delar av skötselinsatserna till att siktröja sly och buskskikt,
något som är kostsamt och som inte genererar några intäkter. Den skog som finns
utöver den tätortsnära är mycket utspridd över hela Gotland med ett mycket stort
antal skiften vilket även innebär svårigheter att tillämpa ett effektivt skogsbruk.
Policyns ekonomiska konsekvenser och ambition är att skapa en skogsförvaltning
och en skogsskötsel i ekonomisk balans; där kostnaderna för skogsförvaltningen
motsvarar intäkterna. Skogssällskapet har tidigare gjort en beräkning som redovisat
att detta scenario är fullt möjligt. Denna beräkning är däremot inte ett beställt arbete
från regionen och därmed inget officiellt beslutsunderlag. Att skogsinnehavet skulle
ge en ekonomisk avkastning utöver detta bedöms i nuläget som osannolikt.
Beslutsunderlag



Skogspolicy reviderad 2019-03-28



Tjänsteskrivelse 2019-03-28



Skogsbruksplan för åren 2015-2024



Vision Gotland 2025



Miljöprogram för Region Gotland 2015-11-23



Miljökvalitetsmålen för Gotlands län 2018



Globala mål för hållbar utveckling

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
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Sammanfattning
Region Gotlands skogsinnehav på 1763 ha återfinns i huvudsak i anslutning till tätorterna.
Skogsinnehavet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som det
representerar en förnyelsebar ekonomisk resurs. I tätbebyggda områden överstiger skogens
rekreationsvärde virkesvärdet flera gånger.
Denna skogspolicy syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. Syftet är att uppnå långsiktiga mål för:
 Produktionsskogar med hög kvalitet och med ekonomisk bärighet
 Tillgängliga skogar för rekreation och pedagogik
 Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster
 Markreserv för eventuell framtida exploatering
Inriktningen i regionens skogsförvaltning skall vara att utveckla och förstärka de befintliga
ekosystemen, att bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden, att främja
historiska och ekologiska värden samt att skapa förutsättningar för en skogsskötsel i
ekonomisk balans, där kostnaderna motsvarar intäkterna.
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Bakgrund
Region Gotlands skogsinnehav uppgår (år 2017) till 1 763,5 ha produktiv skogsmark.
Sammanlagt 91 procent av innehavet utgörs av barrskog. Naturreservat på regionens mark
omfattas av separata skötselplaner. Regionens skogsmark återfinns till största delen i nära
anslutning till tätorterna, både i och utanför detaljplanelagda områden.
Fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för skog som återfinns på detaljplanelagd
regionägd kvartersmark medan Planerings- och utvecklingsavdelningen, Mark och
stadsmiljöenheten samt Gata-, park Gata- och parkavdelningen ansvarar för den skog som
återfinns på övrig regionägd mark.
Skogsinnehavet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som det
representerar en förnyelsebar ekonomisk resurs. I tätbebyggda områden överstiger skogens
rekreationsvärde virkesvärdet flera gånger.1 Skogen är en stor och fri resurs för allmänheten
och många vistas i skogen för att få naturupplevelser, motionera, plocka svamp och bär,
träffa människor eller bara finna lugn och ro. Flera fritidsaktiviteter är kopplade till skogen
såsom ridning, orientering, skidåkning och promenader. Skogen är också viktig för
naturstudier och annan pedagogisk verksamhet samt en viktig lekplats för barn.
Vetenskapliga undersökningar pekar på att vistelse i naturen medför många positiva
hälsoeffekter, så som sänkt blodtryck, förbättrad koncentrationsförmåga, minskad stress,
förkortad återhämtningstid efter sjukdom samt minskad ångest och depression.
När nya områden i Gotlands tätorter och småorter exploateras ökar betydelsen av den
närbelägna skogen. Det är i områden som ligger i och runt våra samhällen som de flesta rör
sig och som alltså därmed har störst betydelse för medborgarnas möjligheter till motion,
avkoppling och upplevelser. I samband med att orterna utvecklas är det också på sin plats
att uppmärksamma skogens skogsområdens viktiga miljöfunktioner så kallade
ekosystemtjänster, till exempel t.ex. bullerdämpning, syrebildning, filtrering av dagvatten,
luftrening mm.
I Region Gotlands Miljöprogram, fastställt av regionfullmäktige 2015-11-23, anges att
Region Gotlands ska förvalta egna skogar med största möjliga miljöhänsyn i skogsbruket
och utveckla ett variationsrikt skogsbruk. Bruka tätortsnära skog med särskilda hänsyn till
tillgänglighet och skogens sociala värden. En annan punkt anger även att Region Gotland
ska planera för en markanvändning och förvaltning som bidrar till att ekosystemens
förmåga att leverera olika ekosystemtjänster bevaras och utvecklas.

1

Mattson L. 2003. Skogens välfärdsekonomiska rekreationsvärde. Sveriges lantbruks universitet 2003.
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Avgränsning
Skogspolicyn gäller för trädbevuxen naturmark som ägs av Region Gotland, både utanför
och inom detaljplanelagt område. Med trädbevuxen naturmark avses mark som inte är
bebyggd eller anlagd, så som parker, skolgårdar, odlingsmark eller liknande. Naturreservat
på regionens mark har separata skötselplaner och omfattas inte av denna policy.
Definitionen av produktiv skogsmark är mark som producerar mer än en skogskubikmeter
per hektar och år.
På detaljplanelagda områden har detaljplanens bestämmelser alltid företräde även om
principerna i skogspolicyn bör beaktas så långt det är möjligt.

Syfte och mål , mål och inriktning
Denna skogspolicy syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. För Region Gotlands skogsinnehav finns en grön skogsbruksplan för åren
2017 2015-2024. Skogsbruksplanen visar hur regionens skogsinnehav är indelat i zoner
med olika egenskaper samt ger en översikt över planerade åtgärder på dessa områden inom
angiven tidsperiod.
Mål

Regionens skogspolicy skogsägande syftar till att uppnå långsiktiga mål för:
 Produktionsskogar med hög kvalitet på beträffande såväl miljöhänsyn som tillväxt
och drivning, för att få ekonomiskt underlag för skogliga skötselåtgärder
 Tillgängliga skogar för rekreation och pedagogik
 Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster med en
strävan mot ett hyggesfritt skogsbruk.
 Markreserv för eventuell framtida exploatering

Riktlinjer
Skogspolicyn har sin utgångspunkt i följande övergripande riktlinjer:
Region Gotlands gemensamma Vision för år 2025, med de grundläggande
värderingarna delaktighet, förtroende och omtanke. Målen som anges är till exempel att
gotlänningarna har bra hälsa, att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor
samt att ha ett rikt och tillgängligt kultur- och friluftsliv. Utöver detta finns flera mål inom
ekologisk hållbarhet, med säkrad vattentillgång och minskat klimatavtryck. Sammantaget
skall Regionen vara en föregångare och Visionen skall bidra till att utveckla Gotland som
ekokommun.
Begreppet hållbarhet inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner.
Regionens relativt lilla skogsinnehav är av begränsad betydelse för regionens långsiktigt
hållbara ekonomi. Skogsinnehavets betydelse för den ekologiska och sociala dimensionen
av hållbarheten är däremot större, särskilt i tätortsnära lägen. Detta innebär att Region
Gotland prioriterar värden som hög tillgänglighet, biologisk mångfald och social hållbarhet
i sina skogar.
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Region Gotlands Miljöprogram, fastställt av regionfullmäktige 2015-11-23, anger att
Region Gotland ska sköta sin tätortsnära skog för att gynna tillgänglighet och skogens
sociala värden. Skogen skall förvaltas med största möjliga miljöhänsyn och sträva efter ett
variationsrikt skogsbruk. En annan punkt anger även att Region Gotland ska planera för en
markanvändning och förvaltning som bidrar till att olika ekosystemtjänster2 kan bevaras
och om möjligt utvecklas.

Globala mål för hållbar utveckling är 17 stycken övergripande mål framtagna av FNs
medlemsländer vilka påvisar att hela vårt samhälle och vår ekonomi bygger på att vi har
ett fungerande ekosystem i botten. ”Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara” 3.
Mål nr 15 berör Ekosystem och biologisk mångfald. Ett av delmålen syftar till att
till år 2020 främja genomförandet av ett hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa
avskogningen, återställa utarmande skogar och kraftigt öka nybeskogningen och
återbeskogningen i hela världen.
Miljökvalitetsmålen för Gotlands län är ett samarbete med Länsstyrelsens och
Skogsstyrelsen som på ett regionalt plan följer upp nationellt övergripande mål fastställda
av Naturvårdsverket. Inom miljömålet Levande skogar rapporteras att gotländska
skogsmiljöer med höga naturvärden fortsätter att minska och att takten i bevarandeinsatser
och skötselåtgärder måste öka rejält om vi ska kunna uppnå målet. Här påtalas även vikten
av att arbeta med hyggesfria metoder och att ett varierats skogsbruk är viktigt för skogens
leverans av viktiga ekosystemtjänster. Även inom miljömålet Grundvatten av bra kvalité krävs
mycket större insatser och åtgärder än idag för att säkra tillgången på rent vatten. Andra
viktiga miljömål som direkt eller indirekt berör regionens skogsförvaltning är Myllrande
våtmarker, God bebyggd miljö samt miljömålet om Ett rikt växt- och djurliv 4
FSC Forest Stewardship Council - – regionensskogsbruk är certifierat enligt denna
standard, som rör miljöhänsyn, skogsbruk, ekonomi och internationella överenskommelser.
Skogsvårdslagen (1979:429) och skogsvårdsförordningen (1993:1096) vilka anger
ramar och grundläggande krav för hur skogsbruk ska bedrivas i Sverige. Både miljömål och
produktionsmål ska enligt nuvarande lagstiftning nås i skogsbruket. I §1 Skogsvårdslagen
står det att ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid
skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”
Boverkets riktlinjer om skogsbruk vilka påtalar skogens globala betydelse för inlagring
2
3
4

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till
vår välfärd och livskvalitet, till exempel pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser.
www.globalamalen.se, citat Johan Rockström
Miljökvalitetsmålen Gotland 2018. Länsstyrelsen
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av kol både i mark och i träd. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för att detta skall
fortgå. Här påtalas även hur viktigt det är att ständigt ha skog på tillväxt för att skogsbruket
inte skall leda till en negativ klimatpåverkan.
Regeringens nationella riktlinjer på till exempel grön infrastruktur, hyggesfritt
skogsbruk, anpassade arbetsmarknadsåtgärder, skogsbete, våtmarker, kulturmiljövård och
långsiktiga skydd av värdefulla skogar är några av de nationella riktlinjer som starkt
kommer att påverka vårt framtida skogsbruk. Region Gotlands ambition är att ligga i
framkant inom dessa områden.

Inriktning
Närheten till, och bevarande av väl tilltagna strövområden är viktiga faktorer för en
attraktiv region med god livskvalitet. Region Gotland har goda förutsättningar för ett
rörligt friluftsliv, inte minst i form av skogar i anslutning till tätorterna. Skogarna har ett
samhällsekonomisk värde för regionen, dels som resurs i förebyggande hälsovård, dels som
besöksmål och dels som bidrag till en attraktiv boendemiljö. Vad som upplevs som en
attraktiv, estetiskt tilltalande skog varierar dock från person till person och Region Gotland
strävar därför efter att variera utseendet i rekreationsskogarna för att erbjuda varierade
naturupplevelser.
Förstärka ekosystem
Naturens gratistjänster, ekosystemtjänsterna, ska upprätthållas och förstärkas. De ska
beaktas i planering och skötsel. För skogen är de viktigaste funktionerna vattenrening,
kollagring, näringscykler, klimatreglering, fotosyntes samt skogsprodukter som virke,
svamp och bär och viltkött. Till tjänsterna räknas också biologisk mångfald och
möjligheterna till rekreation, utbildning och naturturism. I arbetet med planeringen av
skötselåtgärder i skogsinnehavet ska hänsyn tas till arbeten med grön infrastruktur. Skötseln
ska medverka till att skapa en mer stormfast skog samt ta tillvara på terrängens
förutsättningar. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas inom skogsbruket. Så långt
det är möjligt skall inriktningen vara ett hyggesfritt skogsbruk.
Väl tilltagna skyddszoner ska sparas/främjas vid alla öppna diken, naturliga vattendrag,
bryor, naturliga småvatten och våtmarker för att minska kväve/ och kvicksilverläckage,
grumling, öka andelen död ved mm. Skogsbruksåtgärder ska så långt som möjligt utföras på
ett sådant sätt att markskador undviks.
Bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden
För regionens skogsskötsel är rekreations-, natur- och kulturmiljövärden likställda mål och
skogen ska skötas så att dessa värden bevaras, utvecklas och görs tillgängliga. Exempelvis
kan åtgärder som gynnar biologisk mångfald vidtas i samband med gallring eller
föryngringsåtgärder.
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Främja historiska och ekologiska värden
Regionen ska arbeta för att bevara och främja de öppna, småskaliga natur- och
kulturmarkerna i landskapet. Skyddsvärda natur- och kulturmiljöer bevaras genom formellt
skydd, exempelvis naturreservat. Särskild vikt läggs vid att skydda våtmarker och olika typer
av skog. Anläggning av bestånd för lövskogsproduktion bör göras inom lämpliga områden i
samband med föryngringsåtgärder.
I samband med planerade skogliga åtgärder vill Region Gotland sträva mot att med enkla
metoder främja olika bestånds historiska och ekologiska värden. En sådan åtgärd kan
exempelvis vara att i samband med gallring avverka trädslag som inte hör hemma i äldre
hamlings- och ängsmiljöer.
Region Gotland avser att bidra till en hållbar utveckling av skogsnäringen. Inhemska växtoch djurarter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd främst genom åtgärder för
att gynna död ved, gamla träd och flerskiktade bestånd.
Skogsskötsel i ekonomisk balans
Produktionsmålet är att stärka skogliga värden. Förvaltningen av skogsinnehavet har som
mål att vara ekonomiskt självbärande. Planeringen av skogsbruket ska syfta till att
skogsbrukets intäkter inom en budgetperiod täcker samtliga omkostnader för t.ex. till
exempel personal, material, skötselåtgärder och skogsvägunderhåll för hela skogsinnehavet.
Det innehav som är klassat som produktionsskog bör stå för huvudparten av den
ekonomiska intäkt som bekostar skötseln av den mer kostnadskrävande tätortsnära samt
kvarters- och parkskogen. Eventuellt överskott från skogsförvaltningen bör återinvesteras i
skogsverksamheten, exempelvis genom åtgärder för att öka det estetiska och
rekreationsmässiga värdet i tätortsnära skogsområden inklusive insatser för att öka
tillgängligheten. I dagsläget (2017) är bedömningen att Region Gotlands totala innehav av
skog klassad som produktionsskog kan bära både sina egna kostnader och samt
kostnaderna för tätortsnära skog samt kvarters- och parkskog. Detta förhållande ska
upprätthållas genom en tydlig dialog mellan förvaltare och markägare.
Skogsinnehavet har inget avkastningskrav i syfte att generera intäkter till Region Gotland
utöver de som behövs för den skogliga verksamheten inklusive skötselkrävande åtgärder.
En situation där ett minskat innehav av produktionsskog medför att kostnaderna för
skötsel av tätortsnära skog samt kvarters- och parkskog måste täckas av skattemedel ska
undvikas. Ett aktivt skogsbruk, i det skogsinnehav som i Region Gotlands skogsbruksplan
klassas som produktionsskog, är en förutsättning för att kunna uppnå denna policys
intentioner och verkställa planerade åtgärder i skog med höga rekreationsvärden.
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Zonindelning
Region Gotlands skogsinnehav delas in i tre olika skötselzoner i enlighet med den aktuella
skogsbruksplanen. Varje zonområde har sina egna förutsättningar och därmed
skötselambitioner. Indelningen förtydligar och anger inriktningen för en långsiktig
förvaltning.
Skötselzonerna är följande:
Kvarters- och parkskog
13 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av kvarters- och parkskog. Denna typ av
skog omger många bostäder och nyttjas ofta av närboende för rastning av hundar,
lekområde för barn etc.
Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation, attraktiv boendemiljö och god
tillgänglighet. Hänsyn bör tas till:
 de behov krav som barn i olika åldrar har för en attraktiv närmiljö i ställer på skog
och natur. Till exempel att T.ex. klätterträd, tätare snår och ris till kojor sparas.
 de natur- och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn ska tas till gamla träd, särskilt
de långlivade arterna.
 att hålla stigarna öppna och att skogen ska upplevas som tillgänglig och trygg
genom dagsljusinsläpp och viss utblick.
Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor framkomlighet och
tillgänglighet. Då brukningsenheterna ofta är små och ligger nära bostäder utförs
skogsvårdsåtgärder främst motormanuellt. Människor ska kunna som vistas i närområdet
och ska kunna fråga och diskutera med dem som utför arbetet.








Föryngring - naturlig föryngring är huvudregeln. Plantering får vidtas för att skapa
spännande variation i miljön.
Röjning - röjning bör utföras målmedvetet för ökad/bibehållen mångfald och för
bibehållen framkomlighet.
Gallring – syftar främst till gallring för att öka andel lövträd lövandel och gynna
grova träd.
Föryngringsavverkning - trakthyggesbruk ska undvikas. Inga kala ytor större än
0,1 ha får ska skapas. Skogen sköts främst genom röjning och gallring med
gynnande av brynkaraktär och grova träd. Farliga träd undanröjs och en balanserad
mängd död ved ska eftersträvas.
Ris - vid arbete i dessa områden ska det mesta av riset tas bort för att gynna
bibehållen framkomlighet och tillgänglighet i skogen.
Markskador - körskador ska minimeras. Uppkomna skador ska åtgärdas snarast.
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Tätortsnära skog
33 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av tätortsnära skog. Denna skog Skogen
har ett högt rekreationsvärde och här vistas många människor dagligen. Dessa områden
utgörs ofta av större sammanhängande områden än kvarters- och parkskogen. Det finns
gott om spår, stigar, kojor, och friluftsanläggningar som används av motionärer, ryttare,
cyklister eller vandrare.
Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation och tillgänglighet.
Hänsyn bör tas till:
 de behov krav som barn i olika åldrar har för en attraktiv närmiljö i ställer på skog
och natur
 de natur- och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn ska tas till gamla träd, särskilt
de långlivade arterna
Vägar och stigar för promenad och motion underhålls för att undvika hindrande vegetation
och farliga träd. Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor
framkomlighet och tillgänglighet Skogsvårdsåtgärder utförs främst maskinellt. Människor
ska kunna som vistas i närområdet ska och kunna fråga och diskutera med dem som utför
arbetet.










Föryngring - naturlig föryngring ska ske i första hand. Plantering får vidtas då inga
andra lämpliga alternativ finns, denna ska då anpassas till ståndorten och gärna ske
med blandade trädslag. Markberedning får inte försämra framkomligheten.
Röjning - röjning bör utföras målmedvetet och noggrant med bibehållen
framkomlighet.
Gallring - främst används maskiner för gallring.
Föryngringsavverkning - långa omloppstider med ett kontinuerligt trädskikt ska
eftersträvas. Inga kala ytor större än 0,5 ha bör skapas. Småskalig och successiv
föryngring ska vara inriktningen. Metoder såsom luckhuggning eller skärmställning
tillämpas, beroende på lämplighet. Detta möjliggör viss ekonomisk avkastning.
Ris - vid skogsarbete i dessa områden ska huvuddelen av det grövre riset tas bort
för att behålla god framkomlighet och tillgänglighet i skogen. Vid röjning tas riset
bort främst i anslutning till välfrekventerade platser och stigar.
Markskador - körskador och andra markskador ska minimeras. Uppkomna skador
ska åtgärdas snarast.
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Produktionsskog
54 procent av Region Gotlands skogsmark är klassad som produktionsskog.
Skötselriktlinjer:
Produktionsskogen ska skötas med variation och med de trädslag och metoder som är
lämpliga för växtplatsen ifråga, kombinerat med långsiktighet och förmåga att leverera en
bra avkastning och värdeutveckling samtidigt som den biologiska mångfalden och
ekosystemtjänster bibehålls.
Förutom en hög miljöhänsyn tas hänsyn till förekommande stigar, leder och andra
anläggningar för friluftslivet.






Föryngring - plantering och i lämpliga fall naturlig föryngring. Metod och trädslag
avgörs av vad som är ståndortsmässigt ekonomiskt mest lämpligt. Skonsam
markberedning är tillåten dock ej i område med kända fasta fornlämningar.
Röjning - normal röjning utförs.
Gallring - främst maskinell gallring.
Föryngringsavverkning - avverkningsmetod väljs efter ekonomiska och
miljömässiga kriterier. Inga kala ytor större än 1,0 ha bör skapas.
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Allmän ordlista
Skogsbegrepp:
Avverkning, fällning av träd. Slutavverkning, gallring m.m.
Avverkningsrester, biomassa bestående av grenar, stubbar, toppar och småträd efter avverkning
sedan industrivirke tillvaratagits.
Bestånd, samling av träd eller skogsplantor som växer inom en viss areal och som har viss likhet i
artsammansättning, ålder, diameter m.m.
Biobränsle, energibärare som härstammar från eller består av biomassa.
Bioenergi, energi som utvinns genom förbränning av biomassa vars inlagrade energi ytterst har sitt
upphov i solvärme som inlagrats i växtligheten via fotosyntesen.
Biologisk mångfald, ett uttryck för artrikedom, genetisk variation inom en art, variation mellan
naturtyper och förekomst av olika ekologiska och biologiska processer och funktioner som
upprätthålls i naturmiljön.
Biomassa, levande material med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa grad
omvandlats kemiskt.
Blädning, avverkningsform där beståndet hålls fullskiktat d.v.s. träd i alla diameterklasser. Kräver
skuggtåliga träd och hög bonitet.
Bonitet, en växtplats naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk per ha och år.
Drivning, innefattar fällning, kvistning, kapning och mätning av träd samt skogstransport.
Fri utveckling, skogsmark som undantas från all skogsskötsel för att bevara skogsbiotoper i sitt
naturliga tillstånd.
Fröträd, träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring.
.
Fub, fastkubikmeter under bark. Volymen 1 kubikmeter på trädstammar exklusive topp och bark.
Grenar ingår inte.
Föryngringsåtgärd - Avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom skogsodling eller naturlig
föryngring.
Gagnvirke, skogsvirke av sådan dimension och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Gallring, beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av virke av sådan dimension
och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Grot, förkortning för grenar och toppar. Vardaglig benämning på skogsbränsleråvara som blir över
efter gallring eller slutavverkning.
Grön skogsbruksplan, visar hur produktions- och miljömål kan förenas på en fastighet.
Hektar, ha, 10 000 kvadratmeter.
Impediment, mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m3sk/ha och år. Område där
avverkning annat än enskilda träd är förbjudet enligt skogsvårdslagen.
M3sk, skogskubikmeter, volymen 1 kubikmeter beräknad på trädstammar inklusive topp och bark
ovan stubbskär. Grenar ingår inte.
Manuellt skogsarbete, skogsarbete med motorsåg.
Markberedning, bearbetning av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön
eller växtplats för plantor. Markberedning frilägger mineraljorden.
Markvegetationstyp, skogstyp urskild på grundval av växterna som växer i fält- och
bottenskiktet.
Naturlig föryngring, föryngring främst genom självsådd.
Omloppstid, produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till
slutavverkning.
Produktion, från bestånd, under viss tid producerad biomassa, t.ex. stamvolym.
Produktiv skogsmark, mark som är lämplig för skogsproduktion och som inte i väsentlig grad
används för annat ändamål. Den kan producera minst 1 m3sk per ha hektar och år i genomsnitt
under beståndets växttid.
Rundvirke, eventuellt barkade men i övrigt obearbetat virke. Används bland annat till massa och
sågtimmer.
Röjning, Beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirke tas tillvara.
Skifte, sammanhängande friliggande område som utgör del av brukningsenhet.
Skogsbruksplan, planeringsunderlag för skogsbruket på en fastighet eller ett större skogsinnehav.
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Skogsmark, mark som enligt Skogsvårdslagen är lämplig för virkesproduktion (producerar
minst 1 m3sk/ha och år) och som inte i väsentlig utsträckning används till annat ändamål.
Skogsskötsel, (ibland det samma som skogsvård) uppdragning, vård och förnyelse av
skogsbestånd så att växtplatsens produktionsförmåga uthålligt nyttjas på ändamålsenligaste sätt och
med hänsyn till natur-, kultur- och övriga intressen.
Skogsvård, synonymt med skogsskötsel, åtgärder för att skapa ny fullväxt skog av god kvalitet i
någon bemärkelse.
Skogsvårdslagen, lag som reglerar användningen av skogsmark.
Skotare, ofta hjultraktor, fordon avsett för terrängtransporter av helt uppburet virke.
Skärmställning, beståndstyp som syftar till att ge en hög värdeproduktion på kvarstående stammar
från det gamla beståndet eller skydda och främja föryngring.
Skördare, skogsavverkningsmaskin som utför såväl fällning som upparbetning, vanligen med ett
enda aggregat, kallat engreppsskördare.
Slutavverkning, avverkning som i princip omfattar alla befintliga träd på en yta.
Stubbrytning, uppdragning av stubbar inklusive rotsystem vid föryngring.
Vindfälle, träd eller stam som fallit för storm eller hård vind.
Virkesförråd, volymen gagnvirke i ett bestånd eller liknande.
Åldersfördelning, skogsmarks relativa fördelning på olika åldersklasser.
Åldersklasser, klass av skogsbestånd eller enskilda träd vars gränser bestäms av åldern av
träden i beståndet
Juridiskt ramverk:
Vid skötsel av Regionens kommunens mark gäller som för alla markägare ett ramverk av olika lagar
av vilka de viktigaste berörs nedan.
Skogsvårdslagens (SKL) vars viktigaste regler gäller återväxtskyldighet efter
föryngringsavverkning, skydd mot omfattande insektsangrepp, skydd för ädellövskogen och skydd
av områden med höga naturvärden. Lagen stadgar också minsta ålder för att föryngringsavverkning
och anmälnings- eller samrådsplikt för olika åtgärder.
Kulturminneslagen (KML) är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige.
Lagen innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat fasta fornlämningar, fornfynd,
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, vissa kulturföremål samt ortsnamn. Den myndighet som
har det övergripande ansvaret är Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen på
länsnivå.
Miljöbalken (MB) är brett regelverk för hela miljöområdet. I de så kallade allmänna
hänsynsreglerna finns regler som är giltiga för all verksamhet. Härefter är det för
skogsverksamheten främst reglerna regler om naturvård om som är relevanta. Till exempel finns
regler för strandskydd och olika former av skyddade områden.
Plan och bygglagen (PBL) är en lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande i
Sverige. PBL innehåller bland annat bestämmelser om översiktsplaner, detaljplaner, bygglov,
byggtillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. För skogsförvaltningens
vidkommande är det främst de delar av lagen som reglerar detaljplaner som är relevanta. Vikten och
förutsättningar för ett hållbart skogsbruk beskrivs i PBL KUNSKAPSBANKEN - en handbok om
plan- och bygglagen.
Fastighetsbildningslagen (FBL) reglerar bl.a. hur indelningen av marken i fastigheter får
förändras, servitutsbildning och hur marken får byta ägare. Förutom regler om olika typer av
servitut så är det främst i samband med fastighetsaffärer som lagen blir aktuell för
skogsverksamheten.
Jordabalkens sjunde till femtonde kapitel reglerar olika typer av nyttjanderätter. En nyttjanderätt
är en rätt för en person att på visst angivet sätt använda någon annans fastighet. För skogens
förvaltning relevanta nyttjanderätter märks framför allt mark- och jaktarrenden samt rättigheter för
vägars nyttjande.
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Riktlinjer:
Vision Gotland 2025, ett regionalt utvecklingsprogram, regionens styrkort, enligt beslut
kommunfullmäktige den 18 juni 2008
Region Gotlands Miljöprogram, framtagen av ledningskontoret och fastställt av
regionfullmäktige 2015-11-23, ett övergripande styrdokument med syfte att region Gotlands
samlade verksamhet skall ge största möjliga nytta för medborgarna och samtidigt vara långsiktigt
hållbar.
Miljökvalitetsmålen för Gotlands län 2018, rapport nr 2018, ett regionalt samarbete med
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsen som på ett regionalt plan följer nationellt övergripande mål
fastställda av Naturvårdsverket. Totalt 15 miljökvalitetsmålmed ambition att vara uppnådda till år
2020.
Globala mål för hållbar utveckling, framtagna av ledarna i FNs medlemsländer, totalt 17 stycken
övergripande mål globala mål, 169 delmål och 230 globala indikationer. En överenskommelse för
hållbar utveckling.
FSC, Forest Stewardship Council, ett certifieringssystem som verkar för ett miljöanpassat och
ekonomiskt livskraftigt bruk av skogen.
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Sammanfattning
Region Gotlands skogsinnehav på 1763 ha återfinns i huvudsak i anslutning till tätorterna.
Skogsinnehavet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som det
representerar en förnyelsebar ekonomisk resurs. I tätbebyggda områden överstiger skogens
rekreationsvärde virkesvärdet flera gånger.
Denna skogspolicy syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. Syftet är att uppnå långsiktiga mål för:
 Produktionsskogar med hög kvalitet och med ekonomisk bärighet
 Tillgängliga skogar för rekreation och pedagogik
 Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster
 Markreserv för eventuell framtida exploatering
Inriktningen i regionens skogsförvaltning skall vara att utveckla och förstärka de befintliga
ekosystemen, att bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden, att främja
historiska och ekologiska värden samt att skapa förutsättningar för en skogsskötsel i
ekonomisk balans, där kostnaderna motsvarar intäkterna.
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Bakgrund
Region Gotlands skogsinnehav uppgår (år 2017) till 1 763,5 ha produktiv skogsmark.
Sammanlagt 91 procent av innehavet utgörs av barrskog. Naturreservat på regionens mark
omfattas av separata skötselplaner. Regionens skogsmark återfinns till största delen i nära
anslutning till tätorterna, både i och utanför detaljplanelagda områden.
Fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för skog som återfinns på detaljplanelagd
regionägd kvartersmark medan Planerings- och utvecklingsavdelningen, Mark och
stadsmiljöenheten samt Gata- och parkavdelningen ansvarar för den skog som återfinns på
övrig regionägd mark.
Skogsinnehavet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som det
representerar en förnyelsebar ekonomisk resurs. I tätbebyggda områden överstiger skogens
rekreationsvärde virkesvärdet flera gånger.1 Skogen är en stor och fri resurs för allmänheten
och många vistas i skogen för att få naturupplevelser, motionera, plocka svamp och bär,
träffa människor eller bara finna lugn och ro. Flera fritidsaktiviteter är kopplade till skogen
såsom ridning, orientering, skidåkning och promenader. Skogen är också viktig för
naturstudier och annan pedagogisk verksamhet samt en viktig lekplats för barn.
Vetenskapliga undersökningar pekar på att vistelse i naturen medför många positiva
hälsoeffekter, så som sänkt blodtryck, förbättrad koncentrationsförmåga, minskad stress,
förkortad återhämtningstid efter sjukdom samt minskad ångest och depression.
När nya områden i Gotlands tätorter och småorter exploateras ökar betydelsen av den
närbelägna skogen. Det är i områden som ligger i och runt våra samhällen som de flesta rör
sig och som därmed har störst betydelse för medborgarnas möjligheter till motion,
avkoppling och upplevelser. I samband med att orterna utvecklas är det också på sin plats
att uppmärksamma skogens ekosystemtjänster, till exempel bullerdämpning, syrebildning,
filtrering av dagvatten, luftrening mm.

1

Mattson L. 2003. Skogens välfärdsekonomiska rekreationsvärde. Sveriges lantbruks universitet 2003.
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Avgränsning
Skogspolicyn gäller för trädbevuxen naturmark som ägs av Region Gotland, både utanför
och inom detaljplanelagt område. Med trädbevuxen naturmark avses mark som inte är
bebyggd eller anlagd, så som parker, skolgårdar, odlingsmark eller liknande. Naturreservat
på regionens mark har separata skötselplaner och omfattas inte av denna policy.
Definitionen av produktiv skogsmark är mark som producerar mer än en skogskubikmeter
per hektar och år.
På detaljplanelagda områden har detaljplanens bestämmelser alltid företräde även om
principerna i skogspolicyn bör beaktas så långt det är möjligt.

Syfte och mål
Denna skogspolicy syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. För Region Gotlands skogsinnehav finns en grön skogsbruksplan för åren
2015-2024. Skogsbruksplanen visar hur regionens skogsinnehav är indelat i zoner med olika
egenskaper samt ger en översikt över planerade åtgärder på dessa områden inom angiven
tidsperiod.
Regionens skogspolicy syftar till att uppnå långsiktiga mål för:
 Produktionsskogar med hög kvalitet beträffande såväl miljöhänsyn som tillväxt och
drivning, för att få ekonomiskt underlag för skogliga skötselåtgärder
 Tillgängliga skogar för rekreation och pedagogik
 Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster med en
strävan mot ett hyggesfritt skogsbruk.
 Markreserv för eventuell framtida exploatering

Riktlinjer
Skogspolicyn har sin utgångspunkt i följande övergripande riktlinjer:
Region Gotlands gemensamma Vision för år 2025, med de grundläggande
värderingarna delaktighet, förtroende och omtanke. Målen som anges är till exempel att
gotlänningarna har bra hälsa, att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor
samt att ha ett rikt och tillgängligt kultur- och friluftsliv. Utöver detta finns flera mål inom
ekologisk hållbarhet, med säkrad vattentillgång och minskat klimatavtryck. Sammantaget
skall Regionen vara en föregångare och Visionen skall bidra till att utveckla Gotland som
ekokommun.
Begreppet hållbarhet inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner.
Regionens relativt lilla skogsinnehav är av begränsad betydelse för regionens långsiktigt
hållbara ekonomi. Skogsinnehavets betydelse för den ekologiska och sociala dimensionen
av hållbarheten är däremot större, särskilt i tätortsnära lägen. Detta innebär att Region
Gotland prioriterar värden som hög tillgänglighet, biologisk mångfald och social hållbarhet
i sina skogar.
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Region Gotlands Miljöprogram, fastställt av regionfullmäktige 2015-11-23, anger att
Region Gotland ska sköta sin tätortsnära skog för att gynna tillgänglighet och skogens
sociala värden. Skogen skall förvaltas med största möjliga miljöhänsyn och sträva efter ett
variationsrikt skogsbruk. En annan punkt anger även att Region Gotland ska planera för en
markanvändning och förvaltning som bidrar till att olika ekosystemtjänster2 kan bevaras
och om möjligt utvecklas.

Globala mål för hållbar utveckling är 17 stycken övergripande mål framtagna av FNs
medlemsländer vilka påvisar att hela vårt samhälle och vår ekonomi bygger på att vi har
ett fungerande ekosystem i botten. ”Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara” 3.
Mål nr 15 berör Ekosystem och biologisk mångfald. Ett av delmålen syftar till att
till år 2020 främja genomförandet av ett hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa
avskogningen, återställa utarmande skogar och kraftigt öka nybeskogningen och
återbeskogningen i hela världen.
Miljökvalitetsmålen för Gotlands län är ett samarbete med Länsstyrelsens och
Skogsstyrelsen som på ett regionalt plan följer upp nationellt övergripande mål fastställda
av Naturvårdsverket. Inom miljömålet Levande skogar rapporteras att gotländska
skogsmiljöer med höga naturvärden fortsätter att minska och att takten i bevarandeinsatser
och skötselåtgärder måste öka rejält om vi ska kunna uppnå målet. Här påtalas även vikten
av att arbeta med hyggesfria metoder och att ett varierats skogsbruk är viktigt för skogens
leverans av viktiga ekosystemtjänster. Även inom miljömålet Grundvatten av bra kvalité krävs
mycket större insatser och åtgärder än idag för att säkra tillgången på rent vatten. Andra
viktiga miljömål som direkt eller indirekt berör regionens skogsförvaltning är Myllrande
våtmarker, God bebyggd miljö samt miljömålet om Ett rikt växt- och djurliv 4
FSC Forest Stewardship Council - – regionensskogsbruk är certifierat enligt denna
standard, som rör miljöhänsyn, skogsbruk, ekonomi och internationella överenskommelser.
Skogsvårdslagen (1979:429) och skogsvårdsförordningen (1993:1096) vilka anger
ramar och grundläggande krav för hur skogsbruk ska bedrivas i Sverige. Både miljömål och
produktionsmål ska enligt nuvarande lagstiftning nås i skogsbruket. I §1 Skogsvårdslagen
står det att ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid
skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”
Boverkets riktlinjer om skogsbruk vilka påtalar skogens globala betydelse för inlagring
av kol både i mark och i träd. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för att detta skall
2
3
4

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till
vår välfärd och livskvalitet, till exempel pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser.
www.globalamalen.se, citat Johan Rockström
Miljökvalitetsmålen Gotland 2018. Länsstyrelsen
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fortgå. Här påtalas även hur viktigt det är att ständigt ha skog på tillväxt för att skogsbruket
inte skall leda till en negativ klimatpåverkan.
Regeringens nationella riktlinjer på till exempel grön infrastruktur, hyggesfritt
skogsbruk, anpassade arbetsmarknadsåtgärder, skogsbete, våtmarker, kulturmiljövård och
långsiktiga skydd av värdefulla skogar är några av de nationella riktlinjer som starkt
kommer att påverka vårt framtida skogsbruk. Region Gotlands ambition är att ligga i
framkant inom dessa områden.

Inriktning
Närheten till, och bevarande av väl tilltagna strövområden är viktiga faktorer för en
attraktiv region med god livskvalitet. Region Gotland har goda förutsättningar för ett
rörligt friluftsliv, inte minst i form av skogar i anslutning till tätorterna. Skogarna har ett
samhällsekonomisk värde för regionen, dels som resurs i förebyggande hälsovård, dels som
besöksmål och dels som bidrag till en attraktiv boendemiljö. Vad som upplevs som en
attraktiv, estetiskt tilltalande skog varierar dock från person till person och Region Gotland
strävar därför efter att variera utseendet i rekreationsskogarna för att erbjuda varierade
naturupplevelser.
Förstärka ekosystem
Naturens gratistjänster, ekosystemtjänsterna, ska upprätthållas och förstärkas. De ska
beaktas i planering och skötsel. För skogen är de viktigaste funktionerna vattenrening,
kollagring, näringscykler, klimatreglering, fotosyntes samt skogsprodukter som virke,
svamp och bär. Till tjänsterna räknas också biologisk mångfald och möjligheterna till
rekreation, utbildning och naturturism. I arbetet med planeringen av skötselåtgärder i
skogsinnehavet ska hänsyn tas till arbeten med grön infrastruktur. Skötseln ska medverka
till att skapa en mer stormfast skog samt ta tillvara på terrängens förutsättningar. Kemiska
bekämpningsmedel får inte användas inom skogsbruket. Så långt det är möjligt skall
inriktningen vara ett hyggesfritt skogsbruk.
Väl tilltagna skyddszoner ska sparas/främjas vid alla öppna diken, vattendrag, och
våtmarker för att minska kväve/ och kvicksilverläckage. Skogsbruksåtgärder ska så långt
som möjligt utföras på ett sådant sätt att markskador undviks.
Bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden
För regionens skogsskötsel är rekreations-, natur- och kulturmiljövärden likställda mål och
skogen ska skötas så att dessa värden bevaras, utvecklas och görs tillgängliga. Exempelvis
kan åtgärder som gynnar biologisk mångfald vidtas i samband med gallring eller
föryngringsåtgärder.
Främja historiska och ekologiska värden
Regionen ska arbeta för att bevara och främja de öppna, småskaliga natur- och
kulturmarkerna i landskapet. Skyddsvärda natur- och kulturmiljöer bevaras genom formellt
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skydd, exempelvis naturreservat. Särskild vikt läggs vid att skydda våtmarker och olika typer
av skog. Anläggning av bestånd för lövskogsproduktion bör göras inom lämpliga områden i
samband med föryngringsåtgärder.
I samband med planerade skogliga åtgärder vill Region Gotland sträva mot att främja olika
bestånds historiska och ekologiska värden. En sådan åtgärd kan exempelvis vara att i
samband med gallring avverka trädslag som inte hör hemma i äldre hamlings- och
ängsmiljöer.
Region Gotland avser att bidra till en hållbar utveckling av skogsnäringen. Inhemska växtoch djurarter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd främst genom åtgärder för
att gynna död ved, gamla träd och flerskiktade bestånd.
Skogsskötsel i ekonomisk balans
Förvaltningen av skogsinnehavet har som mål att vara ekonomiskt självbärande.
Planeringen av skogsbruket ska syfta till att skogsbrukets intäkter inom en budgetperiod
täcker samtliga omkostnader för till exempel personal, material, skötselåtgärder och
skogsvägunderhåll. Det innehav som är klassat som produktionsskog bör stå för
huvudparten av den ekonomiska intäkt som bekostar skötseln av den mer
kostnadskrävande tätortsnära samt kvarters- och parkskogen. Eventuellt överskott från
skogsförvaltningen bör återinvesteras i skogsverksamheten, exempelvis genom åtgärder för
att öka det estetiska och rekreationsmässiga värdet i tätortsnära skogsområden inklusive
insatser för att öka tillgängligheten. I dagsläget (2017) är bedömningen att Region Gotlands
totala innehav av skog klassad som produktionsskog kan bära både sina egna kostnader och
kostnaderna för tätortsnära skog samt kvarters- och parkskog. Detta förhållande ska
upprätthållas genom en tydlig dialog mellan förvaltare och markägare.
Skogsinnehavet har inget avkastningskrav i syfte att generera intäkter till Region Gotland
utöver de som behövs för den skogliga verksamheten inklusive skötselkrävande åtgärder.
Ett aktivt skogsbruk, i det skogsinnehav som i Region Gotlands skogsbruksplan klassas
som produktionsskog, är en förutsättning för att kunna uppnå denna policys intentioner
och verkställa planerade åtgärder i skog med höga rekreationsvärden.
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Zonindelning
Region Gotlands skogsinnehav delas in i tre olika skötselzoner i enlighet med den aktuella
skogsbruksplanen. Varje zonområde har sina egna förutsättningar och skötselambitioner.
Indelningen förtydligar och anger inriktningen för en långsiktig förvaltning.
Skötselzonerna är följande:
Kvarters- och parkskog
13 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av kvarters- och parkskog. Denna typ av
skog omger många bostäder och nyttjas ofta av närboende för rastning av hundar,
lekområde för barn etc.
Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation, attraktiv boendemiljö och god
tillgänglighet. Hänsyn bör tas till:
 de behov som barn i olika åldrar har för en attraktiv närmiljö i skog och natur. Till
exempel att klätterträd, tätare snår och ris till kojor sparas.
 de natur- och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn ska tas till gamla träd, särskilt
de långlivade arterna.
 att hålla stigarna öppna och att skogen ska upplevas som tillgänglig och trygg
genom dagsljusinsläpp och viss utblick.
Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor framkomlighet och
tillgänglighet. Då brukningsenheterna ofta är små och ligger nära bostäder utförs
skogsvårdsåtgärder främst motormanuellt. Människor ska kunna vistas i närområdet och
kunna fråga och diskutera med dem som utför arbetet.








Föryngring - naturlig föryngring är huvudregeln. Plantering får vidtas för att skapa
spännande variation i miljön.
Röjning - röjning bör utföras målmedvetet för ökad/bibehållen mångfald och för
bibehållen framkomlighet.
Gallring – syftar främst till att öka andel lövträd och gynna grova träd.
Föryngringsavverkning - trakthyggesbruk ska undvikas. Inga kala ytor större än
0,1 ha får skapas. Skogen sköts främst genom röjning och gallring med gynnande av
brynkaraktär och grova träd. Farliga träd undanröjs och en balanserad mängd död
ved ska eftersträvas.
Ris - vid arbete i dessa områden ska det mesta av riset tas bort för att gynna
framkomlighet och tillgänglighet i skogen.
Markskador - körskador ska minimeras. Uppkomna skador ska åtgärdas snarast.
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Tätortsnära skog
33 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av tätortsnära skog. Denna skog har ett
högt rekreationsvärde och här vistas många människor dagligen. Dessa områden utgörs
ofta av större sammanhängande områden än kvarters- och parkskogen. Det finns gott om
spår, stigar, kojor, och friluftsanläggningar som används av motionärer, ryttare, cyklister
eller vandrare.
Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation och tillgänglighet.
Hänsyn bör tas till:
 de behov som barn i olika åldrar har för en attraktiv närmiljö i skog och natur
 de natur- och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn ska tas till gamla träd, särskilt
de långlivade arterna
Vägar och stigar för promenad och motion underhålls för att undvika hindrande vegetation
och farliga träd. Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor
framkomlighet och tillgänglighet Skogsvårdsåtgärder utförs främst maskinellt. Människor
ska kunna vistas i närområdet och kunna fråga och diskutera med dem som utför arbetet.










Föryngring - naturlig föryngring ska ske i första hand. Plantering får vidtas då inga
andra lämpliga alternativ finns, denna ska då anpassas till ståndorten och gärna ske
med blandade trädslag. Markberedning får inte försämra framkomligheten.
Röjning - röjning bör utföras målmedvetet och noggrant med bibehållen
framkomlighet.
Gallring - främst används maskiner för gallring.
Föryngringsavverkning - långa omloppstider med ett kontinuerligt trädskikt ska
eftersträvas. Inga kala ytor större än 0,5 ha bör skapas. Småskalig och successiv
föryngring ska vara inriktningen. Metoder såsom luckhuggning eller skärmställning
tillämpas, beroende på lämplighet. Detta möjliggör viss ekonomisk avkastning.
Ris - vid skogsarbete i dessa områden ska huvuddelen av det grövre riset tas bort
för att behålla god framkomlighet och tillgänglighet i skogen. Vid röjning tas riset
bort främst i anslutning till välfrekventerade platser och stigar.
Markskador - körskador och andra markskador ska minimeras. Uppkomna skador
ska åtgärdas snarast.
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Produktionsskog
54 procent av Region Gotlands skogsmark är klassad som produktionsskog.
Skötselriktlinjer:
Produktionsskogen ska skötas med variation och med de trädslag och metoder som är
lämpliga för växtplatsen ifråga, kombinerat med långsiktighet och förmåga att leverera en
bra avkastning och värdeutveckling samtidigt som biologiska mångfald och
ekosystemtjänster bibehålls.
Förutom en hög miljöhänsyn tas hänsyn till förekommande stigar, leder och andra
anläggningar för friluftslivet.






Föryngring - plantering och i lämpliga fall naturlig föryngring. Metod och trädslag
avgörs av vad som är ståndortsmässigt ekonomiskt mest lämpligt. Skonsam
markberedning är tillåten dock ej i område med kända fasta fornlämningar.
Röjning - normal röjning utförs.
Gallring - främst maskinell gallring.
Föryngringsavverkning - avverkningsmetod väljs efter ekonomiska och
miljömässiga kriterier. Inga kala ytor större än 1,0 ha bör skapas.
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Allmän ordlista
Skogsbegrepp:
Avverkning, fällning av träd. Slutavverkning, gallring m.m.
Avverkningsrester, biomassa bestående av grenar, stubbar, toppar och småträd efter avverkning
sedan industrivirke tillvaratagits.
Bestånd, samling av träd eller skogsplantor som växer inom en viss areal och som har viss likhet i
artsammansättning, ålder, diameter m.m.
Biobränsle, energibärare som härstammar från eller består av biomassa.
Bioenergi, energi som utvinns genom förbränning av biomassa vars inlagrade energi ytterst har sitt
upphov i solvärme som inlagrats i växtligheten via fotosyntesen.
Biologisk mångfald, ett uttryck för artrikedom, genetisk variation inom en art, variation mellan
naturtyper och förekomst av olika ekologiska och biologiska processer och funktioner som
upprätthålls i naturmiljön.
Biomassa, levande material med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa grad
omvandlats kemiskt.
Blädning, avverkningsform där beståndet hålls fullskiktat d.v.s. träd i alla diameterklasser. Kräver
skuggtåliga träd och hög bonitet.
Bonitet, en växtplats naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk per ha och år.
Drivning, innefattar fällning, kvistning, kapning och mätning av träd samt skogstransport.
Fri utveckling, skogsmark som undantas från all skogsskötsel för att bevara skogsbiotoper i sitt
naturliga tillstånd.
Fröträd, träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring.
.
Fub, fastkubikmeter under bark. Volymen 1 kubikmeter på trädstammar exklusive topp och bark.
Grenar ingår inte.
Föryngringsåtgärd - Avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom skogsodling eller naturlig
föryngring.
Gagnvirke, skogsvirke av sådan dimension och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Gallring, beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av virke av sådan dimension
och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Grot, förkortning för grenar och toppar. Vardaglig benämning på skogsbränsleråvara som blir över
efter gallring eller slutavverkning.
Grön skogsbruksplan, visar hur produktions- och miljömål kan förenas på en fastighet.
Hektar, ha, 10 000 kvadratmeter.
Impediment, mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m3sk/ha och år. Område där
avverkning annat än enskilda träd är förbjudet enligt skogsvårdslagen.
M3sk, skogskubikmeter, volymen 1 kubikmeter beräknad på trädstammar inklusive topp och bark
ovan stubbskär. Grenar ingår inte.
Manuellt skogsarbete, skogsarbete med motorsåg.
Markberedning, bearbetning av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön
eller växtplats för plantor. Markberedning frilägger mineraljorden.
Markvegetationstyp, skogstyp urskild på grundval av växterna som växer i fält- och
bottenskiktet.
Naturlig föryngring, föryngring främst genom självsådd.
Omloppstid, produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till
slutavverkning.
Produktion, från bestånd, under viss tid producerad biomassa, t.ex. stamvolym.
Produktiv skogsmark, mark som är lämplig för skogsproduktion och som inte i väsentlig grad
används för annat ändamål. Den kan producera minst 1 m3sk per hektar och år i genomsnitt under
beståndets växttid.
Rundvirke, eventuellt barkade men i övrigt obearbetat virke. Används bland annat till massa och
sågtimmer.
Röjning, Beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirke tas tillvara.
Skifte, sammanhängande friliggande område som utgör del av brukningsenhet.
Skogsbruksplan, planeringsunderlag för skogsbruket på en fastighet eller ett större skogsinnehav.
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Skogsmark, mark som enligt Skogsvårdslagen är lämplig för virkesproduktion (producerar
minst 1 m3sk/ha och år) och som inte i väsentlig utsträckning används till annat ändamål.
Skogsskötsel, (ibland det samma som skogsvård) uppdragning, vård och förnyelse av
skogsbestånd så att växtplatsens produktionsförmåga uthålligt nyttjas på ändamålsenligaste sätt och
med hänsyn till natur-, kultur- och övriga intressen.
Skogsvård, synonymt med skogsskötsel, åtgärder för att skapa ny fullväxt skog av god kvalitet i
någon bemärkelse.
Skogsvårdslagen, lag som reglerar användningen av skogsmark.
Skotare, ofta hjultraktor, fordon avsett för terrängtransporter av helt uppburet virke.
Skärmställning, beståndstyp som syftar till att ge en hög värdeproduktion på kvarstående stammar
från det gamla beståndet eller skydda och främja föryngring.
Skördare, skogsavverkningsmaskin som utför såväl fällning som upparbetning, vanligen med ett
enda aggregat, kallat engreppsskördare.
Slutavverkning, avverkning som i princip omfattar alla befintliga träd på en yta.
Stubbrytning, uppdragning av stubbar inklusive rotsystem vid föryngring.
Vindfälle, träd eller stam som fallit för storm eller hård vind.
Virkesförråd, volymen gagnvirke i ett bestånd eller liknande.
Åldersfördelning, skogsmarks relativa fördelning på olika åldersklasser.
Åldersklasser, klass av skogsbestånd eller enskilda träd vars gränser bestäms av åldern av
träden i beståndet
Juridiskt ramverk:
Vid skötsel av Regionens mark gäller som för alla markägare ett ramverk av olika lagar av vilka de
viktigaste berörs nedan.
Skogsvårdslagen vars viktigaste regler gäller återväxtskyldighet efter föryngringsavverkning, skydd
mot omfattande insektsangrepp, skydd för ädellövskogen och skydd av områden med höga
naturvärden. Lagen stadgar också minsta ålder för att föryngringsavverkning och anmälnings- eller
samrådsplikt för olika åtgärder.
Kulturminneslagen (KML) är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige.
Lagen innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat fasta fornlämningar, fornfynd,
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, vissa kulturföremål samt ortsnamn. Den myndighet som
har det övergripande ansvaret är Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen på
länsnivå.
Miljöbalken (MB) är brett regelverk för hela miljöområdet. I de så kallade allmänna
hänsynsreglerna finns regler som är giltiga för all verksamhet. Härefter är det för
skogsverksamheten främst reglerna regler om naturvård om som är relevanta. Till exempel finns
regler för strandskydd och olika former av skyddade områden.
Plan och bygglagen (PBL) är en lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande i
Sverige. PBL innehåller bland annat bestämmelser om översiktsplaner, detaljplaner, bygglov,
byggtillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. För skogsförvaltningens
vidkommande är det främst de delar av lagen som reglerar detaljplaner som är relevanta. Vikten och
förutsättningar för ett hållbart skogsbruk beskrivs i PBL KUNSKAPSBANKEN - en handbok om
plan- och bygglagen.
Fastighetsbildningslagen (FBL) reglerar bl.a. hur indelningen av marken i fastigheter får
förändras, servitutsbildning och hur marken får byta ägare. Förutom regler om olika typer av
servitut så är det främst i samband med fastighetsaffärer som lagen blir aktuell för
skogsverksamheten.
Jordabalkens sjunde till femtonde kapitel reglerar olika typer av nyttjanderätter. En nyttjanderätt
är en rätt för en person att på visst angivet sätt använda någon annans fastighet. För skogens
förvaltning relevanta nyttjanderätter märks framför allt mark- och jaktarrenden samt rättigheter för
vägars nyttjande.
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Riktlinjer:
Vision Gotland 2025, ett regionalt utvecklingsprogram, regionens styrkort, enligt beslut
kommunfullmäktige den 18 juni 2008
Region Gotlands Miljöprogram, framtagen av ledningskontoret och fastställt av
regionfullmäktige 2015-11-23, ett övergripande styrdokument med syfte att region Gotlands
samlade verksamhet skall ge största möjliga nytta för medborgarna och samtidigt vara långsiktigt
hållbar.
Miljökvalitetsmålen för Gotlands län 2018, rapport nr 2018, ett regionalt samarbete med
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsen som på ett regionalt plan följer nationellt övergripande mål
fastställda av Naturvårdsverket. Totalt 15 miljökvalitetsmålmed ambition att vara uppnådda till år
2020.
Globala mål för hållbar utveckling, framtagna av ledarna i FNs medlemsländer, totalt 17 stycken
övergripande mål globala mål, 169 delmål och 230 globala indikationer. En överenskommelse för
hållbar utveckling.
FSC, Forest Stewardship Council, ett certifieringssystem som verkar för ett miljöanpassat och
ekonomiskt livskraftigt bruk av skogen.

Skogsbruksplan
Planens namn

Region Gotland

Planen avser tiden

2015 - 2024

Fältarbetet utfört under

november 2015 till maj 2016

Planen upprättad av

Natalia Svensson

Planläggningsmetod

Okuläruppskattning
Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm
grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa
stödmätningar.

Ägarförhållanden
Ägare, 100 %

Region Gotland
Visborgsallén 19
621 81 Visby
tel: 0498-269000

Referenskoordinat (WGS84)

Lat: 57° 13' 10.56" N Long: 18° 9' 45.47" E

pcSKOG

Gotlands län, Gotland, Visby domkyrkoförs.
Region Gotland Id: 98001926

Utskriven: 2019-01-09

Sammanställning över fastigheten
Prod.

Markanvändning

hektar

%

1763,5

53

193,2

6

Myr/kärr/mosse

28,0

<1

Berg/Hällmark

246,7

7

Inäga/åker

291,5

9

Produktiv skogsmark
Hänsynsmark (naturreservat etc)

Väg och kraftledning (linjeavdrag)
Annat

82,7

2

719,0

22

Hänsyn

Inäga

__________
Summa landareal

Linjer

I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 42,2 ha

3324,6

Vatten

Annat

Berg

150,3

Den produktiva skogsmarkens zonindelning
Kvarters och parkskog
Produktionsskog
Tätortsnära skog

ha
227,2
961,1
575,2

%
13
54
33

m³sk
34685
114686
89301

%
15
48
37

Tillväxt
7836
34519
22337

Pr

%
12
53
35

Kv

Tä

Den produktiva skogsmarkens volymfördelning
m ³sk
Tall
203649
Gran
11398
m³sk
Löv
3920
238672
Bok
2164
Ek
2093
Cont
5
Medeltal
Björk
9851
m³sk per hektar
Asp
1074
Kl.Al
513
135
Lärk
784
Öädel
645
Sälg
58
Lind
60
Lönn
267
Ask
1711
Alm
469
Fastighetens medelbonitetFåBär m³sk per10ha

Totalt

Bonitet

är beräknad till

Avverkningsförslag

3,7

m³sk

Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel

13082
22068
1319

Totalt under perioden

36469
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%
86
5
2
1
1
<1
4
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1
<1
<1

Tall

Ask

Björk
Ek
Gran

Bok
Löv

Tillväxt
Tillväxt för perioden 2015 - 2024
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år

Förväntad tillväxt första växtsäsongen

m³sk

6469

6701
m³sk per ha
3,8

Utskriven: 2019-01-09

Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal

Virkesförråd

Huggningsklass
ha
Kalmark

K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
Föryngrings- S1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Målklass NS
Målklass NO
Summa/Medel

8,7
4,1
10,2
65,3
616,8
141,5
573,3
91,1
10,4

Totalt
m³sk

%

m³sk
/ha

Tall Gran Björ Löv Bo Ek % Ask % Asp Lär Öäd Övrigt
% % %
%
%
%
%
% %

1
4
35
8
33
5
1

26
133
2640
77869
25466
79759
16064
2499

6
13
40
126
180
139
176
240

50
61
72
88
80
91
90
94

27
11
3
4
6
7
1

[55,6]
140,4
8
101,7
6
1763,5 100

2503
20080
11633
238672

45
143
114
135

87
57
83
85

1
3
10
5

15
6
9
1

50
1
1
2
1
1
1

1

3
8
2
4

5
4
2
2

1

8

3

1

1

1

1
3

1

5

8
1
1

1

7

2

Föryngringsavverkningsskog

K1

Obehandlad kalm ark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
f öryngring.

S1 Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.

K2

Behandlad kalm ark

S2 Skog som är m ogen att föryngringsavverkas

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

R1

Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2

Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G2

5
1

1

Kalmark

G1

4
1

1

Norm al gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
f öryngringsavverkning).

E1

Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.

E2

Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3

Skog av hagm arkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO
NS Naturvårdsmål med skötsel

Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.

NO Naturvårdsmål, orört

35
30

Areal %

25
20
15
10
5
0
R1

R2

G1
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G2

S1

S2

S3

Målklass NS

Målklass NO
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Skogens fördelning på målklasser
Målklass
P
PF - produktion
PF - naturvård
NS
NO
R
RF
Summa

Areal
ha
816,8
61,6
8,2
140,4
101,7
592,5
42,3
1763,5

%
46,2
3,5
0,5
8,0
5,8
33,6
2,4
100,0

Virkesförråd
m³sk
%
96975
40,6
8236
3,5
1071
0,4
20080
8,4
11633
4,9
92569
38,8
8108
3,4
238672
100,0

Tillväxt
m³sk
30310
2272
277
4002
2313
23792
1727
64693

%
46,8
3,5
0,4
6,2
3,6
36,8
2,7
100,0

Antal
avd
380
38
38
91
51
346
26
932

P

PF-p
PF-n

Impediment
ha
28,0
246,7

Myr
Berg

%
1,0
7,0

RF

NS
NO
R

Målklasser
Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:
P

Produktionsmål med miljöhänsyn
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor,
trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva
skogsmarksareal.

PF

Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr
huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen
anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av
avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av
avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS

Naturvårdsmål med skötsel
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt
avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när
det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO

Naturvårdsmål, orört
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt
avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri
utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

R

Rekreation
Områden där intresset för rekreation är dominerande. Naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor.

RF

Rekreation med förstärkt hänsyn
Kombinerat mål med ett uttalat rekreationsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn.

pcSKOG
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Avverkning och tillväxt
Avverkning
I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.
I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Grundförslag
Högre alt.
Lägre alt.
Total avverkning
36 469

Gallring
Barr
Löv Totalt
m³sk m³sk m³sk

20

308

119

427

58

1188

174

1362

Föryngringsavverkning
Barr
Löv Totalt
ha m³sk m³sk m³sk

Naturvårdande skötsel
Barr
Löv Totalt
ha m³sk m³sk m³sk

55

1667

341

2008

125

3993

994

4987

87

3337

541

3878

3

62

2688

167

2855

1

39

1608

122

1730

67

2758

323

3081

3

606

43

649

18

601

134

735

11

1847

26

20

584

5

589

5

768

9

295

17

312

13

8

57

5

62

51

3

1

20

21

[8]

21

570

19106

2962

0
21

40

61

12

58

183

241

1873

4

4

108

112

25

793

1

18

12

30

1732

125

1857

9

107

90

197

6088

79

6167

61

250

221

471

14

103

104

207

106

561

758

1319

1

21

[31]

1681

62

1743

22068

83

12722

360

13082

22973

23112

2246

20834

11386

1161

- högre alt.

- lägre alt.

m³sk/ha efter 10 år

- högre alt.

- lägre alt.

48 331

33 381

151

144

153

Tillväxt
I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs
Åldersklass
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa

Barr
m³sk

Tillväxt
Löv
m³sk

Areal och virkesförråd efter 10 år
Totalt
m³sk

ha

m³sk

m³sk/ha

77,8
239

58

297

13,6

1891

622

2513

13,2

450

34

3247

474

3721

56,3

4158

74

4978

892

5870

74,3

7226

97

7503

1193

8696

102,1

14480

142

6260

813

7073

171,5

24776

144

4497

341

4838

140,5

23732

169

3566

287

3853

107,5

18783

175

3810

846

4656

87,6

17507

200

2245

244

2489

118,4

21557

182

2121

263

2384

68,1

10943

161

3774

290

4064

81,7

12191

149

12635

560

13195

628,2

100414

160

206

322

528

22,7

2691

119

441

74

515

57413

7279

64692
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Kommentarer till Region Gotland
Fastighetskommentarer Region Gotland 1:1
Belägenhet och innehav
Region Gotlands skogsbruksplan innefattar 330 inventerade fastigheter. Skogsinnehavet sträcker sig från Burgsvik
i söder till Fårö i norr. Andelen produktiv skogsmark är 1 764 ha av en total landareal på 3 324 ha. 16 fastigheter är
endast inägomark.
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 228 ha/ 13 %
Tätortsnära 575 ha/ 33 %
Produktionsskog 961 ha/ 54 %
Allmänt
I fastighetskommentarerna tas det övergripande skogstillståndet upp med bland annat medelbonitet, fördelning
mellan ägoslag och virkesvolym. Innehavets tillväxt och avverkningsförslag följer vidare. Rubriken Skötselråd tar
upp bland annat kontinuitetsskogsbruk och skogsinnehavets övergripande skötseltillstånd. Förklaringar av kartan
tas upp för att underlätta tolkning. Naturhänsyn och avsatta naturvårdsareal följer vidare. Förslag på fastigheter
som kan avyttras har en egen rubrik. Sedan följer en kommentar om fastighetsgränserna. Avslutningsvis tar Övriga
kommentarer upp övergripande kommentarer och iakttagelser. Skötselråd och närmare beskrivning av områden
med större skogsinnehav finns under egna rubriker. Följande tätorter med omnejd beskrivs separat:
Visby
Klintehamn
Hemse
Slite
Kvarnåkershamn
Skogstillstånd
Medelboniteten är beräknad till 3.7 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten till 3.7 m³sk/ha och år.
Medelboniteten för Gotland är 3,8 m³sk/ha och år. Detta visar på medelbonitet för innehavet. Den löpande tillväxten
ligger på en bra nivå tack vare en relativt hög andel gallringsskog. Skogsmarken är okuperad till kuperad med frisk
till blöt markfuktighet. De friska markerna dominerar. Inägomark uppgår till 295.5 ha, myrimpediment till 28 ha,
bergimpediment till 246.6 ha, hänsynsmark (naturreservat etc) 193 ha och övrig areal ( byggnadstomter, gräsytor,
vägar etc) 801.1 ha. Virkesförrådet är uppskattat till totalt 238 770 m³sk vilket ger 135 m³sk/ha. Medelvirkesförråd
på Gotland är 108 m³sk/ha så virkesförrådet ligger över medel. Ser man till skogens åldersklassfördelning är den
relativt jämn mellan åldrarna 15-115. Äldre skog över 120 år är grovt överrepresenterat.
Tillväxt och avverkning
Tillväxten är beräknad till 6 471 m³sk/år under 10-års perioden vilket motsvarar 3.7 m³sk/ha och år. I skötselplanen
är 36 495 m³sk föreslaget till avverkning och förhållandet mellan föryngringsavverkning och gallring är ca 65/35. Det
finns ett svagare eller hårdare alternativ till avverkning beroende på egna intressen, behov och konjunktur.
Skötselråd
Region Gotlands skogar är mycket varierande från hällmarksskog till högproduktiv skogsmark. Detta gör att
skötseln och åtgärder måste anpassas efter hur naturen ser ut och har förmåga att producera. Ännu viktigare i
skötseln av skogarna är det stora rekreationsvärdet som finns för Gotlands befolkning och dess besökare. Detta
stora behov av rekreationsmöjlighet gör att en skötselinriktning mot kontinuitetsskogsbruk ligger i tiden.
Kontinuitetsskogsbruk eller hyggesfritt skogsbruk innebär att marken aldrig är kal som vid konventionellt
trakthyggesbruk med föryngringsavverkning som vanlig åtgärd.
Avdelningar vars nästa föreslagna åtgärd är någon slags beståndsföryngring har i de flesta fall kommit upp i en hög
ålder där det är hög tid för föryngringsåtgärd. Föreslagna åtgärder delas upp i två metoder. Metoden för högre
boniteter där markens produktionsförmåga är god (>T18) är successiv avverkning. Successiv avverkning innebär att
en tät skärm ställs ut, i princip en hård gallring, där fröträden som ska föryngra nästa generation ställs ut i jämna
förband. Skärmen avvecklas stegvis med ca 7 års mellanrum lite beroende på hur föryngringen etablerat sig.
Markberedning och hjälpplantering fungerar som komplementåtgärder. Metoden för lägre boniteter (<T18) är
luckhuggning. Vid lägre boniteter är det viktigt att luftfuktigheten bibehålls och att ljusinsläppet inte blir för stort
eller för litet. Luckhuggning kan därför vara en metod som lämpar sig. Luckorna utvidgas efter hand när
föryngringen är fullgod. Åtgärden kan kompletteras med markberedning om det bedöms som gynnsamt och
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hjälpplantering vid behov. Luckhuggning som åtgärd fungerar även bra på högre boniteter. Då kan den ekonomiska
förtjänsten eventuellt bli lägre på grund av högre avverkningskostnader. Successiv avverkning med skärm kan även
i vissa fall implementeras på svagare boniteter.
Om de under planperioden föreslagna föryngringsåtgärderna utförs kommer virkesförrådet om tio år ligga på 151
m³sk/ha. De föryngringsavverkningar som angetts som alternativ ger ett virkesförråd på 144 m³sk/ha. Båda
alternativen ger ett högre medelvirkesförråd än dagens. Detta beror på att uppfattningen under arbetets gång var att
en alltför intensiv avverkningstakt inte verkar rimlig under nya förvaltningens första 10-årsperiod. Utan att det får
komma successivt.
Gallringsbestånden har generellt sett en kontinuerlig skötsel där gallringar har genomförts på de produktiva
delarna. Desto lägre gallringsfrekvens är det på de bestånden på lägre boniteter. Här är åtgärdsbehovet stort.
Flertalet äldre gallringsbestånd har föreslagits att gallras för att öka dimensionerna och därmed volymen.
Röjningsbehovet är varierande och bör åtgärdas där det finns behov. Enstaka kalavverkade bestånd är
markberedda och ska planteras. Avdelning 120:910 bör planteras om då lövföryngringen misslyckats.
Kartan
I kartan finns alla fastighetsbeteckningar i övre, högra delen av fastighetsgränsen. En del fastigheter är
sammanslagna av dels praktiska skäl då en del fastigheter är mycket små och även i vissa fall då bestånden
smälter samman över fastighetsgränser. Detta står antecknat i generella kommentarer och är tydligt i kartan.
Motionsspår som är välbesökta och tydligt anlagda är markerade med grönt spår. Cykelbanor har gjorts till stigar
för att skiljas från bilvägar.
Fornminnen som markerats i kartan står beskrivna under generella kommentarer. Nyckelbiotoper, naturvärden (om
delar av bestånd) och fornminnesområden är rödstreckade områden i bestånden.
Naturhänsyn
Enligt certifieringsreglerna ska minst 5 % av den produktiva skogsmarken avsättas med målet naturvård. På denna
fastighet har 8 % avsatts som NS (Naturvård Skötsel), 5.8 % som NO (Naturvård Orört), 0.5 % som PF
(Produktion Förstärkt hänsyn) och 2.4 % som RF (Rekreation Förstärkt hänsyn). Den avdelning som avsatts som
NO utgörs mestadels av sumpskog eller hällmarksskog med svag bonitet. Dessa lämnas orörda. NS-bestånden är
varierande med stor andel ädellövsdominerade och med delvis lång kontinuitet, d.v.s. beståndet har länge varit
trädbeklätt. Här kan naturvårdshuggning vara en eventuell åtgärd för att ge plats åt trädkronorna att breda ut sig
och med tiden utvecklas till evighetsträd. Produktion förstärkt hänsyn är främst relevant i bostadsnära bestånd där
hänsyn bör tas närmast bostäderna för att bevara en skogskänsla. Rekreation Förstärkt hänsyn är bestånd som
har inslag av naturvärde som ska tas hänsyn till.
Förslag på fastigheter som kan avyttras
Öja Ockes 1:12
Öja Bobbenarve 1:19 m fl (se avdelningens generella kommentarer för resterande fastigheter), (betas).
Burs Stora Gläves 2:2 (åkerskifte)
Levide Stenstugu 1:21
Fröjel Bosarve 1:18
Klinte Mölner 1:19 och 1:20
Hejdby Suderbys 1:23 och 1:25
Bro Halner 1:15
Bro Halner 1:12 (ingår dock busshållsplats S om vägen)
Othem Spillings 1:29
Othem Spillings 1:28 (åker)
Fårö Verkegards 5:1 (betas delvis)
Fastighetsgränser
Rågångarna överlag är svåra att lokalisera över hela innehavet. Dessa bör ses över och röjas upp och markeras
med rågångspinnar.
Övriga kommentarer
De tätorter eller fritidsområden som beskrivits separat har valts av den anledningen att skogsinnehavet är av
betydande storlek i dessa områden. Värt att nämnas är att även Havdhem, Stånga, Roma och Åminne har
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rekreationsområden som är välbesökta. I Sjaustru ligger en trevlig fastighet med överlag god bonitet och höga
naturvärden längs meandrande Gartarveån. Katthammarsvik och Tofta strand har inslag av både stigar och
naturvårdsintressanta områden. I Katthammarsvik nyckelbiotoper och i Tofta strand ett bestånd som gränsar till
naturreservat.
Nätet av motionsspår och stigar är väl utvecklade i de större tätorterna som Visby, Hemse, Klintehamn, Roma och
Slite. De är generellt välbesökta och nyttjade av Gotlands invånare. Allt från vardagsmotionärer till skolor till
ditresta utflyktsbesökare har visat intresse vid fältinventeringen. Det finns en entusiasm över att Region Gotland
planlägger skogsinnehavet och en allmän uppfattning om välbehövliga åtgärder på sina håll.
Visby med omnejd
Fastigheter
Visby med omnejd sträcker sig från Västerhejde i söder till Väskinde i norr. Fastigheterna som ingår är
Västerhejde Vibble 1:214, Västerhejde Vibble 1:120, Visby Visborg 1:9, Visby Djuplunda 1:1, Visby Djuplunda
1:4, Visby Langs Hage 1:6, Visby Langs Hage 1:2,
Visby Terra Nova 1:1, Visby Såpsjudaren 1, Visby Kopparslagaren 1, Visby Skrubbs 1:1, Visby Artilleriet 1:6,
Visby Artilleriet 1:33, Visby Skrubbs 1:2, Follingbo Rosendal 1:23, Follingbo Norrbys 1:36, Visby Pilhagen 1:3,
Visby Haga 1:1, Visby Gråbo 1:3, Visby Furulund 1:1, Visby Furulund 1:8, Visby Visborg 1:9, Visby Kransborren
1, Visby Östra Vi 1:13, Visby Klubbsvampen 1, Visby Bingeby 1:1, Visby Skarphäll 1:1, Visby Norr 1:1, Visby
Galgberget 1:1, Visby Galgberget 1:2, Visby Rondellen 1, Visby Rävhagen 1:3, Follingbo Norrbys 1:23, Follingbo
Norrbys 1:28, Follingbo Norrbys 1:26, Endre Bäcks 1:30, Endre Allkvie 1:1, Visby Österby 1:4, Visby Österby 1:7,
Visby Österby 1:9, Visby Österby 1:1, Visby Skogsholm 1:9, Visby Annelund 1:139, Visby Annelund 1:158,
Visby Annelund 1:141, Visby Norr 1:1, Visby Norderstrand 1:4, Visby Gustavsvik 1:19, Visby Gustavsvik 1:11,
Visby Gustavsvik 1:8, Visby Bergbetningen 1:33, Visby Gustavsvik 1:3, Visby Gustavsvik 1:1, Visby Annelund
1:71, Visby Annelund 1:72, Visby Annelund 1:73, Visby Annelund 1:150, Visby Annelund 1:39, Visby Annelund
1:45, Visby Annelund 1:44, Visby Snäckgärdet 1:33, Visby Snäckgärdet 1:32, Visby Snäckgärdet 1:28, Visby
Snäckgärdet 1:29, Visby Annelund 1:46, Visby Snäckgärdsbaden 2, Visby Snäckgärdet 1:44, Visby Annelund
1:3, Väskinde Stora Bläsnungs 1:43, Väskinde Stora Bläsnungs 1:25, Väskinde Stora Bläsnungs 1:24, Väskinde
Stora Bläsnungs 1:142, Väskinde Stora Bläsnungs 1:15, Väskinde Stora Bläsnungs 1:26, Väskinde Stora
Bläsnungs 1:19, Bro Halner 1:12, Bro Halner 1:15, Hejdeby Suderbys 1:25, Hejdeby Suderbys 1:23, Väskinde
Prästgården 1:21, Väskinde Prästgården 1:20, Väskinde Nors 1:91 och Väskinde Ringvide 1:9.
Belägenhet
Visby tillhör Visby Domkyrkoförsamling och är belägen på västra Gotland. Området utgörs av 83 skiften om 1
115,66 ha produktiv skogsmark av sammanlagt 2 052,92 ha.
Indelning
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 94.87 ha
Tätortsnära 368,62 ha
Produktiv skogsmark 652,18 ha.
Beskrivning
Skogsinnehavet i Visby utgörs delvis av rekreationsområden som Tätortsnära skog. Större sammanhängande,
välbesökta områden är främst Rävhagen (Visby Rävhagen 1:3), södra Svajde (Follingbo Rosendal 1:23), Nordöstra
Visborg och Södra Hällarna (Visby Visborg 1:9, Visby Djuplunda 1:1 och Visby Langs Hage 1:6) och Galgberget
(Visby Galgberget 1:1). Nätet av motionsspår är väl utvecklade i dessa områden och välbesökta. Nyanlagt
utomhusgym finns i norra delen av Visborg. Skogen är varierande från hällmarksskog till högproduktiv skogsmark.
Tall dominerar med inslag av bland annat gran, bok, ek, björk och lärk. Dessa etablerade och populära områden är
generellt sett välskötta och lättillgängliga. I Visborg vid nyanlagda Ica Arena pågick röjning och gallring vid
inventeringstillfället invid motionsspåren för att öppna upp och öka sikten och tryggheten för besökare.
Skogsinnehavet i Visby med omnejd har även områden med tydlig produktionskaraktär. Detta innefattar Österby
(Visby Österby 1:1 och 1:4), Skogsholm (Visby Skogsholm 1:9) och Visborg (Visby Visborg 1:9).
Även dessa mer skogsproduktionsinriktade områden nyttjas av befolkningen. Gallringarna är generellt sett skötta.
Anmärkningsvärda bestånd värda att nämnas i Österby är skifte 120 avdelning 893 där skogsodlingsförsök har
bedrivits. Tallarna är imponerande där gallring föreslagits för att inte produktionstakten ska avta. Ett annat bestånd
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i Österby (120:908) som skiljer sig från mängden är där silvergranen växer med grova dimensioner och
aktningsvärda höjder. Väl värda att besöka!
I området Visby med omnejd ligger naturreservaten Södra Hällarna, Galgberget och Brucebo. I skogsbruksplanen
definieras de som Hänsynsområden då Naturreservat undantas från produktiv skogsmark.
Kvarters- och parkskogarna i Visby är varierande med både tall och löv av olika slag. Flera bestånd med ädellövet
bok i centrala Visby ger ett trevligt avbrott från öns talldominans. Merparten av bestånden är välbesökta med stigar
medan andra utgör en naturfond. Flertalet små fastigheter runtom i staden är avsatta för naturvård med främst
tallförekomst med inslag av löv, ädellöv och gran. Avdelningarna har redan befintliga naturvärden eller med potential
att utveckla dem.
Skötselråd
Tätortsnära områden kräver att stor hänsyn tas till besökare vid åtgärder. Vissa områden behöver mindre insatser
som underväxtröjning för att öka sikten och tillgängligheten. Andra områden kräver större åtgärder som t ex
gallring för att skapa en skog som är välskött för både allmänheten och för att produktiviteten ska bibehållas.
Ytterligare större insatser är framförallt slutfasen eller föryngringen av ett bestånd. Att föryngra ett bestånd där
rekreationsvärdet är högt bör ske i etapper för att området alltid ska vara trädbeklätt. Därför har åtgärder som
successiv avverkning föreslagits i bestånd där marken har en god bonitet eller produktionsförmåga (>T18). Detta
innebär att en tät skärm ställs ut. En skärm är i princip en hård gallring där fröträden som ska föryngra nästa
generation ställs ut i jämna förband. Därefter markberedning för att gynna föryngringen. Allt eftersom föryngringen
kommer upp (kan kompletteras med hjälpplantering) glesas skärmen ut. Skärmen kan avvecklas när de nya
plantorna etablerats eller lämnas att avverkas vid framtida gallringar. I bestånd där boniteten är lägre (<T18) är
luckhuggning en metod som föreslagits. Vid lägre boniteter är det viktigt att luftfuktigheten bibehålls och att
ljusinsläppet inte blir för stort eller för litet. Luckhuggning kan därför vara en metod som lämpar sig. Luckorna
utvidgas efter hand när föryngringen är fullgod. Åtgärden kan kompletteras med markberedning om det bedöms
som gynnsamt och hjälpplantering vid behov.
Vid ovan nämnda åtgärder gynnas generellt löv för att skapa en mer diversifierad miljö och rikare upplevelse.
De områden som bedömts vara produktionsskog är visserligen inte lika frekvent välbesökta som de tätortsnära
men med viss aktivitet som gör det svårt att bedriva konventionellt trakthyggesbruk. Därför har huvuddelen av de
förslagna åtgärderna även i dessa områden skötselinriktning mot kontinuitetsskogsbruk. Kontinuitetsskogsbruk
innebär ett kontinuerligt skogsbruk där marken aldrig är kal som vid konventionellt trakthyggesbruk med
föryngringsavverkning som vanlig åtgärd. Övriga åtgärder som röjning och gallring kan skötas med konventionella
skogsbruksmetoder som utförs i rätt tid för att hålla god produktionsfart och högt urval.
De områden i Visby som utgör kvartersskog är mycket varierande och med varierande skötsel- och åtgärdsbehov.
Underväxtröjning har i vissa fall föreslagits för att öka tillgängligheten och sikten. Vid åtgärden kan delar lämnas
orörda för variationen skull och för att djurlivet ska finna platser nära bostadsområden. När åtgärden gallring
föreslagits är uttaget lägre än vid konventionell gallring och kan ses som naturvårdsgallring till för att skapa
öppnare miljöer. Framtida fröträd av alla trädslag som föryngrar beståndet frihuggs vid åtgärder. Föryngring sker
över en längre period där man kan sträva efter ett skiktat och varierat bestånd. Även här rekommenderas variation i
uttaget och att delar lämnas orörda.
Avdelningar som avsatts till naturvård lämnas antingen orörda för fri utveckling eller sköts med åtgärder som
naturvårdshuggning för att bl a gynna ädellöv och tallöverståndare och för att besökare lättare ska kunna nyttja
området. Underväxtröjning kan även i vissa fall rekommenderas för att öppna upp och öka tillgängligheten. Död ved
är viktigt i alla bestånd och områden. Skötseln måste dock utföras på ett sätt som är säkert för allmänheten. Träd
som fallit över stigar eller annat där de utgör en fara tillkapas och flyttas från gångstråk till sidan så de inte utgör
något hinder.
Kvartersskog avsatta för naturvård sköts med liknande åtgärder som nämnts ovan, d v s naturvårdshuggning för att
bl a gynna ädellöv och tallöverståndare och underväxtröjning.
Klintehamn med omnejd
Fastigheter
Fastigheterna i Klintehamn med omnejd består av Klinte Mölner 1:19, Klinte Mölner 1:20, Klinte Mulde 1:6, Klinte
Värsände 1:4, Klinte Robbjäns 1:64, Klinte Robbjäns 4:7, Klinte Sicklings 1:113, Klinte Sicklings 5:1, Klinte
Odvalds 1:2, Klinte Odvalds 1:26, Klinte Valle 1:72, Klinte Valle 1:209, Klinte Klause 1:5, Klinte Valle 5:6, Klinte
Loggarve 1:44, Sanda Anderse 1:16, Sanda Anderse 1:17, Sanda Anderse 1:19, Sanda Anderse 1:20, Sanda
Hemmungs 1:28, Klinte Loggarve 1:43, Klinte Mölner 1:19 och Klinte Mölner 1:20.
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Belägenhet
Klintehamn tillhör Klinte församling och ligger på sydvästra Gotland. Området utgörs av 23 skiften om 98.6 ha
produktiv skogsmark av sammanlagt 140.94 ha.
Indelning
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 10.04 ha
Tätortsnära 63.40 ha
Produktionsskog 67.50 ha.
Beskrivning
Klintehamns skogsinnehav är jämnt fördelat mellan produktionsskog och tätortsnära skog där rekreation är
huvudsyftet. Huvuddelen av den tätortsnära skogen finns i Klinte Valle 1:72 och Klinte Valle 1:209 . Det löper ett
motionsspår runt den södra delen. Skogen har en tydlig produktionskaraktär och har skötts med konventionella
skogsmetoder. Det finns ett nyupptaget hygge längs motionsspåret som bryter av det kontinuerligt skogsbeklädda
området. Detta bör undvikas framöver då det inte tagits väl emot av besökare i skogen. Förslagen vid
föryngringsåtgärder är, som beskrivits i de generella fastighetskommentarerna, successiv avverkning för att behålla
trädkontinuiteten. Norra och sydöstra delen av Klinte Valle 1:72 kan skötas med traditionellt trakthyggesbruk med
föryngringsavverkning, markberedning och plantering. Med undantag för 61:309 som är ett välbesökt område med
fornminnen som välbevarade och imponerande skeppssättningar. Överlag har produktionsskogarna skötts på ett
bra sätt med god tillväxt som följd. Ett annat tätortsnära område i Klintehamn är Klinte Sicklings 1:113 och Klinte
Sicklings 5:1. Området delas av väg 41 med välanvända stigar på båda sidor. Klinte Klause 1:5 är ett kvartersnära
område med trevlig skog som är uppåt 150 år gammal. Den har avsatts till naturvård. Det finns stigar och en
lekplats i utkanten. Fastigheten Klinte Värsände 1:4 ligger söderut vid kusten och här löper en strandnära stig vid
utkanten. Två nyckelbiotoper finns i östra delen. Sydvästra delen av Klinte Robbjäns 1:64 är avstängd med bom.
Naturvård finns avsatt i de flesta fastigheter. Det är främst talldominerade bestånd med varierande bonitet och
åldrar.
Skötselråd
Stor del av skogsinnehavet i Klintehamn har i dagsläget en tydlig produktionskaraktär. Eftersom vissa områden har
rekreation som mål är en skötselinriktning mot kontinuitetsskogsbruk att föredra. Kontinuitetsskogsbruk innebär
ett kontinuerligt skogsbruk där marken aldrig är kal som vid konventionellt trakthyggesbruk med
föryngringsavverkning som vanlig åtgärd. I detta fall med så tydlig produktionskaraktär med likåldriga och jämna
bestånd kan en åtgärd, när det närmar sig föryngringsfasen, vara att ställa ut en tät skärm. En skärm är i princip
en hård gallring där fröträden som ska föryngra nästa generation ställs ut i jämna förband. Därefter markberedning
för att gynna föryngringen. Allt eftersom föryngringen kommer upp (kan kompletteras med hjälpplantering) glesas
skärmen ut. Skärmen kan avvecklas när de nya plantorna etablerats eller lämnas att avverkas vid framtida
gallringar. Vid åtgärder gynnas löv för att skapa en mer diversifierad miljö och rikare upplevelse. Röjning och
gallring utförs som brukligt med jämna intervaller, vilka kan variera beroende på tillväxthastigheten. Dessa åtgärder
görs för att hålla en god produktionstakt och för att kunna rikta trädstamsurvalet mot de stammar med bäst
kvalitet. De delar av bestånden som ligger närmast motionsspåren där kan uttaget vid röjning och gallring variera.
Små partier lämnas t ex oröjda. Detta ger en känsla av variation för besökare och skapar platser för djur att ta
tillflykt till.
Avdelningar som avsatts till naturvård lämnas antingen orörda för fri utveckling eller sköts med åtgärder som
naturvårdshuggning för att bl a gynna tallöverståndare och lövinslag.
Kvartersskog avsatt för naturvård sköts med åtgärder som naturvårdshuggning för att ge plats åt kronorna och
underväxtröjning för att öka tillgängligheten.
Hemse med omnejd
Fastigheter
Fastigheterna i Hemse med omnejd består av Hemse Ocksarve 1:41, Hemse Gannarve 1:61, Hemse Asarve 3:2,
Hemse Orren *1, Hemse Asarve 1:137, Hemse Hulte 1:83, Hemse Asarve 1:137, Hemse Asarve 1:88, Hemse
Mullvalds 1:9, Hemse Asarve 1:74, Hemse Frigges 1:8 och Hemse Frigges 1:11.

pcSKOG

Län: Gotlands län Kommun: Gotland Församling: Visby domkyrkoförs.
Region Gotland Id: 98001926

Utskriven: 2019-01-09

Belägenhet
Hemse tillhör Alva, Hemse och Rone församling och ligger på södra Gotland. Området utgörs av 12 skiften om
62.18 ha produktiv skogsmark av sammanlagt 143.14 ha.
Indelning
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 8,12 ha
Tätortsnära 37,73 ha
Produktionsskog 16,33 ha.
Beskrivning
Skogsfastigheterna i och kring Hemse är varierande och har olika mål beroende på belägenhet. Framförallt de
områden som ligger i och kring samhället där rekreation är huvudsyftet.
De två största skiftena Hemse Asarve 1:137 och Hemse Mullvalds 1:9 är områden som i dagsläget har en tydlig
produktionskaraktär. Asarve 1:137, norra delen av Hemse, genomskärs av stigar som frekvent används och ligger i
söder i anslutning till bostadsområden. Genom större delen av Mullvalds 1:9 löper det ett elljusspår. I sydöstra
delen finns en ås där gravfynd påträffats men inte återfunnits vid återinventering. På båda fastigheterna finns
avdelningar avsatta för naturvård.
Högbyäng ligger i väster som är ett karaktäreristiskt gotlandsänge med Bulhus och fornminnen som hägnader och
boplatser.
Spritt i kvarteren i Hemse ligger små områden av främst tallskog men även med inslag av löv. Vissa är välbesökta
med stigar medan andra utgör en naturfond.
Flertalet små fastigheter runtom i samhället är avsatta för naturvård med en relativt hög lövandel. Avdelningarna är
rika på undervegetation och därmed något otillgängliga men med redan befintliga naturvärden eller med potential
att utveckla dem.
Hemse Hulte 1:83 som gränsar till änget Hulte Kruppe är skog som en gång i tiden hävdats. Vackert bestånd som
kan komplettera änget.
Hemse Frigges 1:8, vid återvinningscentralen nordöst om Hemse, är till största delen produktionsinriktad. En
avdelning med skogsbete är naturvårdsinriktad.
Skötselråd
En övervägande del av skogsinnehavet i Hemse har, som nämnts, i dagsläget en tydlig produktionskaraktär.
Eftersom större delen av området besöks av boende i närheten kan en skötselinriktning mot kontinuitetsskogsbruk
ligga i tiden. Kontinuitetsskogsbruk innebär ett kontinuerligt skogsbruk där marken aldrig är kal som vid
konventionellt trakthyggesbruk med föryngringsavverkning som vanlig åtgärd. I detta fall med så tydlig
produktionskaraktär med likåldriga och jämna bestånd kan en åtgärd, när det närmar sig föryngringsfasen, vara att
ställa ut en tät skärm. En skärm är i princip en hård gallring där fröträden som ska föryngra nästa generation ställs
ut i jämna förband. Därefter markberedning för att gynna föryngringen. Allt eftersom föryngringen kommer upp (kan
kompletteras med hjälpplantering) glesas skärmen ut. Skärmen kan avvecklas när de nya plantorna etablerats
eller lämnas att avverkas vid framtida gallringar. Vid åtgärder gynnas löv för att skapa en mer diversifierad miljö och
rikare upplevelse.
Avdelningar som avsatts till naturvård lämnas antingen orörda för fri utveckling eller sköts med åtgärder som
naturvårdshuggning, luckhuggning för att bl a gynna ädellöv och tallöverståndare. Underväxtröjning rekommenderas
även för att öppna upp och öka tillgängligheten för närboende.
Högbyäng kan skötas med åtgärder som naturvårdshuggning, slåtter och bete om möjligt.
De områden i centrala delarna av Hemse som utgör kvartersskog är till viss del skiktade och olikåldriga. Här kan
selektivhuggning vara en åtgärd för att skapa en öppnare miljö och ge bättre sikt genom beståndet. Framtida
fröträd av alla trädslag som föryngrar beståndet frihuggs vid åtgärder. Föryngring sker över en längre period där
man kan sträva efter ett skiktat och varierat bestånd.
Kvartersskog avsatta för naturvård sköts med liknande åtgärder som nämnts ovan, d v s naturvårdshuggning,
luckhuggning för att bl a gynna ädellöv och tallöverståndare. Underväxtröjning rekommenderas även för att öppna
upp och öka tillgängligheten för närboende.
Området kring återvinningscentralen behandlas i planen som produktionsskog och kan skötas med konventionella
skogsbruksmetoder som röjning och gallring i rätt tid och föryngringsavverkning när beståndet är
avverkningsmoget.
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Slite med omnejd
Fastigheter
Fastigheterna i Slite med omnejd består av Boge Mojner 1:32, Boge Mojner 1:8, Boge Mojner 1:61, Othem
Vikhagen 1:1, Othem Folkparken 1, Othem Vägmarken 1:2, Othem Boken 3, Othem Granen 1, Othem Närs
1:282, Othem Närs 1:283, Othem Ugnen 3, Othem Ugnen 2, Othem Rakan 12, Othem Rakan 6, Othem Rakan 4,
Othem Rakan 8, Othem Håven 8, Othem Håven 7, Othem Håven 5, Othem Österby 1:106, Othem Capella 1,
Othem Närs 1:22, Othem Närs 16:5, Othem Spillings 1:29, Othem Spillings 1:30, Othem Spillings 1:31, Othem
Spillings 1:28 och Othem Ytings 1:45.
Belägenhet
Slite tillhör Othem-Boge församling och ligger på nordöstra Gotland. Området utgörs av 29 skiften om 68.1 ha
produktiv skogsmark av sammanlagt 134.8 ha.
Indelning
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 13.74 ha
Tätortsnära 24.09 ha
Produktionsskog 30.25 ha.
Beskrivning
Huvuddelen av Slites skogsmark används i rekreationssyfte. Othem Vikhagen 1:1 är ett större sammanhängande
område med motionsspår, ”scoutstuga” som skolbarnen besöker och närhet till Bogeviken. Skogen är något
varierande med övervikt mot lägre boniteter som övergår i hällmark och myrmark. Gallringsskogar varvas med
skärmbestånd där underväxt kommit upp. I ett blött område finns döda tallar som bryter av naturen på ett
intressant sätt. Othem Närs 16:5 är en fastighet med gallringsskog och öppna ytor som gör det till ett trevligt
område att besöka i rekreationssyften. Tvärs över vägen bakom bostadsområdet finns en skog där mer närboende
att vistas i. Delar av Othem Österby 1:106 har stigar och kojor. De södra och norra delarna är produktionsskog
med varierande åldrar och boniteter. Runt brukshundklubben ligger Othem Närs 1:283 med mestadels åkrar och
ett skogsparti i söder. Ett väldigt trevligt och imponerande bestånd med grova dimensioner och stigar. Även Othem
Närs 1:282 tillför rekreationsskog runt klubbhuset. I södra Slite är fastigheten Boge Mojner 1:8 mestadels betad på
de svagare partierna. En stig löper från norr till söder som leder till en gammal befästningsanläggning. I västra
kanten finns ytterligare ett fornminne som en fästning. Tre fastigheter i väster är produktionsskog med bland annat
kraftledningsstationer.
Naturvården som är avsatt är häll- och myrmarksskog.
Skötselråd
Rekreation upptar en stor del av skogsinnehavet i Slite. Vikhagen består till stor del av ett bestånd i föryngringsfas
med en skärm av äldre träd och föryngring som kommit upp. Avveckling av skärmen är nästa steg med röjning i
föryngringen som följd. Avverkning av skärm eller överståndare görs i regel före röjning vilket ger bättre
bedömningsmöjligheter av vilka stammar som tagit skada av avverkningen. Gallringsbestånden är i behov av
gallring vilket bör utföras relativt snart. Denna åtgärd görs för att hålla en god produktionstakt och för att kunna
rikta trädstamsurvalet mot de stammar med bäst kvalitet. Vid åtgärder gynnas löv för att skapa en mer diversifierad
miljö och rikare upplevelse. De delar av bestånden som ligger närmast motionsspåren där kan uttaget vid röjning
och gallring variera. Små partier lämnas t ex oröjda. Detta ger en känsla av variation för besökare och skapar
platser för djur att ta tillflykt till. Dessa ovan nämnda skötselråd gäller även för det kvartersnära området i Othem
Österby 1:106. Vidare i produktionsskogen på nämnda fastighet föreslås konventionella skötselmetoder med bland
annat röjning och gallring i tid med förstärkt hänsyn till kvartersskogsområdet. Skogsbeten kan med fördel gallras
för att gynna betet.
Avdelningar som avsatts till naturvård lämnas orörda.
Kvarnåkershamn
Fastigheter
Fastigheterna i Kvarnåkershamn består av Silte Kvarnåkra 2:1, Silte Klemette 1:6, Silte Hemdarve 2:2, Silte
Snausarve 6:31, Sproge Snoder 1:78, Silte Snausarve 6:13, Silte Snausarve 6:29 och Silte Hägdarve 1:9.
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Belägenhet
Kvarnåkershamn tillhör Havdhems församling och ligger på sydvästra Gotland. Området utgörs av 8 skiften om
69.09 ha produktiv skogsmark av sammanlagt 103 ha.
Indelning
Zonindelningen är fördelad på följande sätt:
Kvarters- och parkskog 13.51 ha
Tätortsnära 0 ha
Produktionsskog 55.57 ha.
Beskrivning
Skogsfastigheterna i Kvarnåkershamn ligger runt ett fritidsområde där avståndet till stranden är nära.
Produktionsmässigt är området relativt likartat med boniteter runt 3.3 m 3sk/ha och år. Skogen ligger i medel runt
500 meter från stranden. Gällande strandskyddet på 100 meter omfattar det fastigheten Silte Snausarve 6:31 som
avsatts som naturvårdsbestånd. Rekreationsområden, som i det här fallet är enbart kvarters- och parkskog, är
framförallt avsatta runt fritidsområden och bostäder.
Genom flera fastigheter rinner vattendrag. Snoderån förgrenas ifrån norr till söder i Storån, Kronån och Lillån.
Det största skiftet Sproge Snoder 1:78 är huvudsakligen produktionsskog. En avdelning är rekreationsskog som
ligger i närheten av fritidsområden och genomskärs av huvudvägen som går genom Kvarnåkershamn. Boniteten
varierar mellan T14-T20 med ett åldersspann på 55-125 år. Ett fornminne finns i östra delen som är en
stensättning.
Fastigheterna Silte Hägdarve 1:9, Silte Snausarve 6:29 och Silte Kvarnåkra 2:1 ligger i ett kluster intill varandra.
Det är ett varierande och gyttrigt område med många mindre avdelningar varvat av impediment som vätar och
hällmark. De flesta åldersspann finns representerade med övervikt på gallrings- och
föryngringsavverkningsbestånd. Ett fornminne som är en husgrund finns. Tre avdelningar är avsatta för naturvård
med varierande naturvärden. Lillån rinner genom området med ädellöv som växer intill.
Slite Snausarve 6:13 är till stor del berörd av närliggande tomter vilket ger klassningen kvartersnära skog. Här finns
även naturvårdsområden med fuktiga partier och kantzon till Lillån, där rikligt med buskvegetation växer.
Skötselråd
Generellt sett förekommer i dagsläget ingen aktiv skogsvårdsskötsel på skogsinnehavet i Kvarnåkershamn.
Åtgärder som röjning eller gallring är föreslagna i de flesta avdelningar, och i många fall är de relativt nära
förestående. Förslag på föryngringsavverkning finns med metoder som successiv avverkning och luckhuggning. Vid
åtgärder gynnas löv för att skapa en mer diversifierad miljö och rikare upplevelse.
Kvartersnära områden är bland annat en bostadsnära skog där underväxtröjning kan öka tillgängligheten för
närboende. Avdelning 22:107 är ett trevligt bestånd som ligger nära stranden med promenadstråk i pelarliknande
sal. Selektivhuggning föreslås som alternativ där partier öppnas upp och ger möjlighet för föryngring att etableras.
Naturvård är främst koncentrerat runt vattendragen och ett försumpat område som lämnas utan åtgärd.
Förklaringar skogsterminologi
Kvartersnära- och parkskog: Kvartersskog som nyttjas av närboende för rastning av hundar etc.
Tätortsnära skog: Skog där bedömningen är att en bredare besöksskara nyttjar området. Både lokala och ditresta
motionärer.
Produktionsskog: Skog där skötseln huvudsakligen är inriktad mot produktion.
Trakthyggesbruk: De flesta äldre träd tas ut ("kalavverkning") eller en del av träden lämnas som fröträd eller skärm.
Kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk): Samlingsnamn för olika skogsbrukssätt som innebär att skogen
aldrig kalhuggs.
Produktiv skogsmark: Avser skogsområden som producerar mer än en skogskubikmeter per hektar och år.
Bonitet: Ett mått på medelproduktionen under ideala förhållanden. Anges i SI, Ståndortsindex.
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Ståndortsindex (SI): Ståndortsindexet anger den höjd i meter som de grövsta träden antas kunna uppnå vid 100
års ålder. Ex T18, tall som blir 18 m vid 100 års ålder.
Trädslagsförkortningar:
T- tall
G- gran
B- björk
E- ek
F- bok
Löpande tillväxt: Tillväxten per år
Virkesförråd: Betecknar ett skogsbestånds volyminnehåll av ved. Virkesförråd anges i skogskubikmeter.
Ägoslag: Ägoslagsklassificeringen bestäms med utgångspunkt av bland annat markanvändning, markens ideala
produktionsförmåga och läge. Delas upp i:
Skogsmark
Myr
Berg
Inägomark
Övrig landareal
Vatten
Fjällbarrskog
Fjäll
Hänsynsmark
(Källa Kunskap direkt)
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3222
4 mars 2019

Marianne Ardin

Tekniska nämnden

Övergång till digital hantering och arkivering av diarieförda
handlingar
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att allmänna handlingar som registrerats på ett ärende
i diariet utgör originalhandling och endast bevaras digitalt.
2. Tekniska nämnden beslutar att pappershandlingar där fysisk underskrift krävs på
grund av krav i lagstiftningen ska bevaras i papper även efter skanning.
3. Beslutet gäller allmänna handlingar tillhörande nya ärenden som öppnas från och
med den 1 juni 2019 i tekniska nämndens diarium (ärendeserie). Skanning får
frångås i de fall en handling som ska diarieföras är mycket omfattande, inbunden
eller där formatet inte lämpar sig för skanning.

Sammanfattning

Regionfullmäktige tog 2019-03-25 (RS § 47) beslut om ett nytt Arkivreglemente.
Idag förvaras tekniska nämndens diarieförda handlingar både i it-systemet W3D3,
som om det vore ett arkiv, och som utskrivna pappersakter i arkivet. Denna
hantering är både tids- och platskrävande. Ett arbete för att upphandla och införa earkiv inom Region Gotland är påbörjat.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och miljö- och byggnämnden har redan övergått till
digital hantering av diarieförda handlingar i väntan på att ett e-arkiv finns på plats.
Utredningen har gjorts i samarbete med nämndsekreteraren på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, systemförvaltare för W3D3 samt regionarkivarie.
Byggnadsnämnden beslutade i november 2018 enligt ovan förslag. Nu föreslås även
tekniska nämnden följa förslaget.
Beslutet innebär att allmänna handlingar som är inkomna eller upprättade på papper
skannas och registreras i diariet. En noggrann kontroll görs för att säkerställa att
handlingarna skannats korrekt och är läsbara. Därmed har det databärande mediet,
papperet, bytts ut till ett digitalt medium, utan att någon informationsförlust har
skett. Efter kontroll ska pappershandlingarna rensas genom att läggas i sekretesskärl
och den skannade versionen utgör därefter originalet. När ett e-arkiv har införts
överförs handlingarna dit. En rutin tas fram för att säkerställa att kontroll och
1 (3)
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rensning görs korrekt. Rutinen förmedlas till registratur och berörda personer och
handläggare.
Handlingar som redan när de skapas är digitala och registreras i diariet förblir digitala.
Vid beslut eller liknande ska det framgå vilken person som fattat beslutet, datum för
beslut samt den beslutandes funktion/titel. Exempel är ordförandebeslut,
delegationsbeslut, tjänsteskrivelser, yttranden eller remissvar.
Beslutet gäller allmänna handlingar tillhörande nya ärenden som öppnas från och
med den 1 juni 2019 i tekniska nämndens diarium. För handlingar som tillhör
ärenden skapade före 1 juni 2019 gäller tidigare rutiner med sparande både digitalt
och i pappersakt.
Ärendebeskrivning

Undantag från rensning görs då en fysisk underskrift krävs på grund av krav i
lagstiftningen; exempelvis
•
betydande avtal
•
kontrakt vid köp av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt
•
pant- och aktiebrev
•
testamenten
•
lånehandlingar
Nämndprotokoll justeras med fysisk underskrift tills ett verktyg för digital signering
införts vid regionen.
Avstämning har skett med regionens chefsjurist. Arbetsgruppen har även genomfört
en risk- och sårbarhetsanalys tillsammans med regionens säkerhetschef och
dataskyddsombudet. I samband med analysen gjordes bedömningen att någon
konsekvensbedömning enligt artikel 35 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) inte
behöver göras då förändringen inte innebär någon förändring av behandlingen av
personuppgifter. Det är inte fråga om någon ny typ av behandling och någon för
Region Gotland ny teknik används inte heller. Arbetsgruppen bedömer att
förändringen sannolikt inte leder till någon hög risk för fysiska personers rättigheter
och friheter.
För att en personuppgiftsbehandling ska få göras måste alltid enligt EU:s
dataskyddsförordning (GDPR), förutom att en rättslig grund för behandlingen alltid
måste finnas, alla principer för behandling av personuppgifter i artikel 5 följas. Av
artikel 5.1 framgår att en av dessa principer är lagringsminimering. Principen om
lagringsminimering innebär att uppgifter inte får sparas under längre tid än
nödvändigt. Genom att föra över samtliga uppgifter till ett automatiserat system
säkerställs att personuppgifter inte på grund av så kallad dubbellagring sparas under
längre tid de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Bedömning

Genom att använda it-system fullt ut minskar kostnader för pappersutskrifter och
risken minskar för att fysiska pappersakter kommer i orätta händer. Beslutet är i linje
med regionens digitaliseringsstrategi.
För teknikförvaltningen innebär beslutet en effektivisering när mindre tid behövs för
insortering av pappershandlingar i akter. Mer tid än idag kommer att krävas för att
säkerställa att skanning och registrering av handlingar sker korrekt. Resurser kommer
även att behöva avsättas för införande av e-arkiv och därefter löpande vid överföring
av handlingar till e-arkivet. Rent tekniskt kräver även överföringen att vissa
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funktioner kopplas på i it-systemet, för att kunna gallra, arkivera och exportera ur
systemet.
Beslutet medför en förbättring vad gäller informationssäkerhet och en effektivare
utlämning av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.
Övergång från vissa verksamhetssystem till e-arkiv kan
medföra kostnader. Besparing i arbetstid och papper.
Ekonomiska konsekvenser:

Barn och genus-perspektiv: Teknikförvaltningen

Alla gotlänningar.
Landsbygdsperspektiv: Teknikförvaltningen

Gotland.

bedömer att utvecklingen gynnar

bedömer att utvecklingen gynnar hela

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-04
Bilaga IT-säkerhet
Rf §

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Nanna Bergqvist, regionarkivarie
Karl Risp, chef för registraturen
Arkivansvarig TKF
Teknikförvaltningens ledningsgrupp
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Regionstyrelseförvaltningen

Bilaga

TN 2018/3222

Nanna Bergquist
Gunnel Johansson

21 november 2018

IT-säkerhet
Bilaga till tjänsteskrivelse: Övergång till digital hantering och arkivering av diarieförda
handlingar

I praktiken används W3D3 redan som ett mellanarkiv, eftersom ärenden ligger kvar i
systemet långt efter att de har avslutats. Ett fenomen som är vanligt förekommande i
många kommuner och regioner, eftersom det underlättar återsökningen och därmed
utlämnandet av allmänna handlingar. I samband med detta förslag har systemansvarig
för W3D3 tillsammans med berörda nämndsekreterare rådfrågat regionarkivarien, då
det är det sista steget i informationshanteringen: slutarkiveringen, som förslaget
framför allt avser, det vill säga förslaget om att sluta skriva ut på papper när det är
dags för arkivering.
Utifrån ett arkivperspektiv kan detta förslag enbart uppmuntras, eftersom
verksamhetens informationshantering, som i detta fall är överhängande digital, ska
återspeglas i regionarkivet. Regionarkivet ska enbart ta emot originalhandlingar, vilket
innebär att förslaget kommer att medföra en förbättring på denna punkt, då man
kommer att sluta leverera utskrifter till regionarkivet, och istället hantera de
elektroniska handlingarna utifrån deras korrekta status: som original. Det kommer
fortfarande in handlingar på papper, men utifrån ett arkivperspektiv, som i detta fall
är överensstämmande med ett informationssäkerhetsperspektiv, måste de allmänna
handlingar som utgör ärenden hanteras på ett sammanhållet sätt, därför bör
pappershandlingarna digitaliseras och läggas till respektive ärende.
Med anledning av förslaget att övergå till en helt digital informationshantering, inom
tekniska nämnden, vad gäller diarieförda handlingar, har följande säkerhetsaspekter
kontrollerats för att trygga handlingarnas säkerhet.
Utifrån de krav som ställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tillsammans med Riksarkivet i Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen,
2013, har de krav som ställs på byggnaden, it-utrymmet och berörd personal, i och
med det föreslagna beslutet, kontrollerats och anses uppfyllas.
Kraven är omhändertagna i den regionövergripande Kontrollkatalogen, enligt
följande områden:
· Fysisk åtkomst
· Uppföljning fysiskt tillträde
· Strömförsörjning i nödläge
· Brandskydd
· Temperatur- och fuktighetskontroll
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· Skydd mot översvämning
· Destruktion
· Kontinuitetsplanering
· Kontinuitetsplan
· Kontinuitetsutbildning
· Systembackup
· Systemåterställning och återuppbyggnad
Med anledning av förslaget har en dialog förts med IT-strategen som är ansvarig för
Kontrollkatalogen. Likaså har säkerhetschefen rådfrågats och varit närvarande då
risk- och sårbarhetsanalys har uppdaterats för W3D3 i samband med aktuellt förslag.
Nämnda uppdatering resulterade i att informationsmängden i W3D3 är densamma
som innan, men att det kan vara lämpligt att implementera en tvåfaktorsinloggning.
Regionens dataskyddsombud har även rådfrågats och i och med att det inte rör sig
om något nytt system, och att hanteringen av personuppgifter därför förblir
densamma som innan, fanns inga invändningar mot förslaget.
En risk som nämnden behöver känna till och som har uppkommit under diskussion
med regionjuristen, är att det i dagsläget inte finns något system för att omhänderta
de elektroniska originalen för långtidsförvaring. Ett regionövergripande earkivsprojekt är dock i uppstartsfasen och liknande upphandlingar av e-arkiv har tagit
cirka 1-2 år från projektstart till implementering. Utifrån den tidsaspekten uppskattas
förvaringen av de elektroniska handlingarna i W3D3 vara säker, i synnerhet då
handlingar har förvarats i systemet i lika många år som systemet har varit i bruk i
regionen. Det kommer även att göras en kreditupplysning på berörda leverantörer av
diarie- och ärendehanteringssystem för att säkerställa att någon informationsförlust
inte sker på grund av att leverantörernas konkurrenskraft och ekonomiska stabilitet.

Regionstyrelseförvaltningen

Nanna Bergquist
Regionarkivarie

Gunnel Johansson
Systemansvarig W3D3
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 125

Förnyad informationshantering och
arkivering

RS 2019/109

Regionfullmäktiges beslut
•

För att återspegla verksamheternas informationshantering bättre och för att öka
informationssäkerheten antas ett nytt arkivreglemente, en ny regionövergripande
dokumenthanteringsplan och en tillhörande klassificeringsstruktur, som bygger på
verksamheternas processer, där handlingarna kommer att följa samma struktur
från att de skapas tills att de arkiveras.

Förslaget syftar till att förtydliga och förenkla informations- och arkivhanteringen på
följande sätt:
1. Det ska enbart finnas ett dokument likvärdigt ett arkivreglemente för hela
regionen, som styr hur regionen väljer att tolka och tillämpa arkivlagen.
Arkivreglementet ska uppdateras vid behov så att det överensstämmer med
gällande lagstiftning.
2. Det ska enbart finnas en regionövergripande dokumenthanteringsplan, som
ersätter tidigare gällande dokumenthanteringsplan, gallringsplan och bevarandeplan, och som ska revideras årligen av regionarkivarien. Med utgångspunkt i den
regionövergripande dokumenthanteringsplanens struktur kan respektive nämnd
välja att anpassa dokumenthanteringsplanen så att enbart de delar som berör deras
verksamhetsområden finns med.
3. Den nya dokumenthanteringsplanen är i sig ett gallringsbeslut. Förfarandet med
gallringsbeslut för handlingstyper som redan ingår i dokumenthanteringsplanen är
därmed överflödigt och ska upphöra i och med detta beslut, likaså förfarandet
kring gallringsbevis samt yttrande inför varje gallringsbeslut.
4. Gallringsbeslut ska undvikas men kan tas i unika fall, då respektive arkivansvarig
gör bedömningen att en viss handlingstyp kan gallras och att verksamheten i
vanliga fall och framöver inte kommer att hantera den handlingstypen. Men som
regel ska dokumenthanteringsplanerna för respektive nämnd revideras årligen av
arkivansvarig och uppdateras vid behov. Regionarkivarien ska rådfrågas vid större
förändringar i respektive nämnds dokumenthantering och arkivering. Regionarkivarien ska därför redan ha lämnat sina synpunkter på varje ny dokumenthanteringsplan som antas, och har därmed sagt sitt, varför inga yttranden behöver
göras på eventuella gallringsbeslut.
forts

10 (36)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 125 forts
RS 2019/109

Följande styrdokument och dokument upphävs i och med detta beslut:
- Bevarande- och gallringsplan för Gotlands kommun, antagen av kommunstyrelsen
1992-04-23, reviderad 1997-12-31.
- Att hantera arkiv i Gotlands kommun, ett direktiv som antogs 2007-02-24.
- Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering inom Region
Gotland, från 2018.
- Fördelning arkivansvar, från 2016.
Följande begrepp/handlingstyper upphör i och med detta beslut och ska hädanefter
inte användas:
-

Gallringsplan
Bevarandeplan
Arkivbildningsplan
Gallringsbevis

Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att förslaget att förnya och förenkla
dokumenthanteringen och arkiveringen kommer att underlätta för arkivansvariga,
registratorer och handläggare. I och med övergången från allmänna arkivschemat till
processorienterad informationsredovisning kommer regionen även att vara väl förberedd när införandet av ett e-arkiv sker.
Regionstyrelsen har föreslagit att för att återspegla verksamheternas informationshantering bättre och för att öka informationssäkerheten antas ett nytt arkivreglemente, en ny regionövergripande dokumenthanteringsplan och en tillhörande
klassificeringsstruktur, som bygger på verksamheternas processer, där handlingarna
kommer att följa samma struktur från att de skapas tills att de arkiveras.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M) och Håkan Onsjö (M).
Ordföranden föreslår att regionstyrelsens förslag godkänns och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-18
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 47
Skickas till
Alla nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/86
27 mars 2019

Tekniska nämnden

Yttrande - Granskning av inköp och upphandling av
entreprenadavtal
Förslag till beslut

•

Som svar på revisorernas fråga gällande vilka åtgärder som kommer att vidtas
efter den granskning som genomförts, beslutar tekniska nämnden lämna över
nedanstående redovisning till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av
inköp och upphandling av entreprenadavtal i syfte att besvara frågan om Tekniska
nämnden har en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av
entreprenadtjänster som säkerställer en tillräckligt intern kontroll.
Revisorernas fem kontrollmål har formulerats enligt följande:
Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för inköp- och
upphandlingsprocessen.
2. Organisationen är tydliggjord och ändamålsenlig.
3. Upphandling av entreprenadavtal sker i enlighet med lagstiftning och regionens
regler.
4. Rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade
ramavtal avseende innehåll och omfattning finns och tillämpas.
5. Rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp och upphandling av ramavtal finns
och tillämpas.
Enligt revisionsrapporten har bedömning gjorts att tekniska nämnden uppfyller mål
nr 2 och 3.
Mål nr 1, 4 och 5 bedöms delvis uppfyllda.
1.

Revisionsrapporten avslutas med följande rekommendationer till tekniska nämnden:
a.
b.
c.

Fortsätta arbetet med framtagande av en förvaltningsspecifik rutinbeskrivning
för upphandling.
Upprätta riktlinjer och rutinbeskrivningar som omfattar inköpsprocessen.
Se över möjligheten att inkludera även projektspecifika avtal i avtalskatalogen
alternativt upprätta en separat avtalskatalog för projektspecifika och
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d.

direktupphandlade avtal för att möjliggöra en bättre internkontroll ur ett
uppföljningsperspektiv.
Säkerställa att rutiner för löpande uppföljning tas fram och att strukturerad
kontroll och uppföljning av ramavtal genomförs.

Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av
granskningens resultat.
Bedömning

Som svar på revisonens frågor lämnas följande redovisning:
a.

Arbetet med att ta fram en förvaltningsspecifik rutinbeskrivning för inköp- och
upphandlingsprocessen pågår och beräknas vara klart under året.

b.

Regionens upphandlare har tagit fram en utbildning som alla som gör inköp i
Region Gotland ska genomgå för att bli ”Behörig beställare”. Där går man
grundligt igenom rutiner mm som gäller, med syfte att ge kunskap om:
 olika roller i anskaffningsprocessen
 den behöriga beställares ansvar och roll
 anskaffning i praktiken, verktyg och stöd
Berörda personer inom Teknikförvaltingen beräknas få gå utbildningen under
hösten 2019.
För att förtydliga inköpsprocessen ytterligare pågår ett internt arbete med att
komplettera avtalskatalogen med tydligare instruktioner för hur avrop på
respektive avtal ska gå till.
Vi har noterat att det ibland förekommer felaktiga avrop eftersom att vi har avtal
med en leverantör inte per automatik betyder att vi har rätt att avropa allt som
leverantören har i sitt sortiment, eller samtliga tjänster, utan endast det som
omfattas av avtalet.
Det är något som, förutom att det ska framgå av rutinbeskrivning även, bör
tydliggöras och regelbundet påminnas om internt.

c.

Att inkludera samtliga avtal, även projektspecifika avtal och direktupphandlingar,
i avtalsdatabasen är inte att rekommendera i dagsläget. Avtalskatalogens främsta
syfte är att informera och synliggöra de avtal som finns tillgängliga för
tjänstemännen att använda. Eftersom avrop är något som flertalet medarbetare
bara gör vid enstaka tillfällen, är det viktigt med tydlighet.
Avtalskatalogen har ibland upplevs som svår att söka i och svårt att hitta
avropsavtal som kan användas till det inköp man önskar göra. Att då utöka
katalogen med ett stort antal övriga avtal, vilka inte kan användas för avrop,
kommer troligtvis förvirra och försämra funktionen ytterligare.
För att förenkla möjlighet till uppföljning av avtal bör istället i så fall ett separat
system upprättas.

d.

Teknikförvaltningen har i dagsläget inget system för en förvaltningsövergripande
kontroll och uppföljning av ramavtal. I Regionens upphandlingsråd har man haft
frågan uppe och diskuterat olika lösningar.
I samband med upphandling av nya årsavtal gällande entreprenörer, vilka har
upphandlas av fastighetsförvaltingsavdelningen, har man tidigare skickat ut
frågor till de tjänstemän som gjort avrop under perioden, för att fånga upp
synpunkter att om möjligt ha som underlag vid ny upphandling.
I denna fråga har teknikförvaltningen ett arbete framför sig att försöka hitta en
hållbar och effektiv rutin.
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Kommentar till kontrollmål 4

”Rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal avseende
innehåll och omfattning finns och tillämpas”
Avtalstrohet innebär att köpa samtliga varor och tjänster på tecknade avtal, oavsett
om det går att få varan eller tjänsten billigare eller bättre hos någon annan leverantör.
Förvaltningen är bundna av de avtal som har tecknats.
Förvaltningen har inte ramavtal för alla typer av varor och tjänster, men den centrala
upphandlingsenheten arbetar succesivt med spendanalyser (analys av inköp) för att
bl.a. fånga upp inköpsvolymer där ramavtal bör tecknas.
När ramavtal inte finns har förvaltningen möjlighet att göra direktupphandling, enligt
de regler som gäller för dessa, eller om värdet ligger över direktupphandlingsgränsen,
göra projektspecifika upphandlingar enligt LOU respektive LUF.
I revisionsrapporten har man fokuserat på att jämföra inköp mot avtal i
Avtalskatalogen. Efter att förvaltningen uppmärksammat PwC om att samtliga avtal,
såsom direktupphandlingar och projektspecifika upphandlingar, inte finns
registrerade där, så har man till viss del justerat rapporten.
Redovisade siffror utgår dock utifrån kontroll av förekomst av avtal i Avtalskatalogen
och ger då en väsentlig sämre bild än verkligheten.
tekniska nämndens delegationsordning reglerar att avrop från ramavtal får göras för
projekt/inköp som beräknas uppgå till max 34 pbb, ca 1,5 miljoner kr. (Max 68 pbb,
ca 3,1 miljoner kr, för avrop från flera ramavtal i kombination i ett och samma
projekt.) Inom teknikförvaltningen hanteras många projekt med betydligt högre
summor och upphandlas då i separata upphandlingar, vilka inte redovisas i
avtalskatalogen.
I rapporten har man, i en kommentar till redovisade siffror, förvisso nämnt att
samtliga avtal inte finns med, men redovisningen upplevs trots det som missvisade
gällande kontrollmål 4 då man i bedömningen skriver ”.. visar initialt att troheten till
tillhandlade leverantörer är relativt låg, uppgående till mellan 19 och 64 %”.
Med vetskap om att siffrorna inte stämmer och att man vid stickprovskontroll funnit
att avtal finns, så är det direkt missvisande att redovisa dessa siffror. För att kunna
göra en sådan typ av redovisning behövs en mer djuplodande kontroll göras så att
rättvisande siffror kan presenteras.
Revisionsrapporten är alltför fokuserad på vad som finns att hitta i avtalsdatabasen
och inte. Man kan anse att det är en brist ur, uppföljningshänseende, att inte samtliga
avtal finns redovisade där, men det viktiga i bedömningen bör vara att det finns
avtal, vilket det också till övervägande delen gör om man ser till beloppsvolymer.
Vårt arbete med att ta fram rutiner i kombination med kommande utbildning
”Behörig inköpare” syftar till att minimera förekomst av otillåtna
direktupphandlingar.
Barn- och genusperspektiv

Landsbygdsperspektiv

Ekonomisk konsekvensanalys

Rutinbeskrivningar och tydliga instruktioner säkerställer att rätt avtal används och
förhindrar felaktiga inköp.
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Beslutsunderlag

Revisionsrapport från PwC daterad december 2018
Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

Regionstyrelsen, Region Gotlands revisorer
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2019-01-08

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

Granskning av inköp och upphandling av entreprenadavtal
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av inköp och upphandling av entreprenadavtal.
Syftet med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga:
Har tekniska nämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av entreprenadtjänster som säkerställer en tillräcklig intern kontroll?
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att tekniska nämnden delvis
har en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av
entreprenadtjänster vilken delvis säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundar sig i sin tur på de bedömningar som görs av de kontrollmål (som framgår i avsnitt 3.1 i revisionsrapporten) som granskningen grundats på.
Mot bakgrund av granskningens resultat som redovisas i sin helhet bifogad
revisionsrapport, rekommenderar vi tekniska nämnden att:


Fortsätta arbetet med framtagande av en förvaltningsspecifik rutinbeskrivning för upphandling.



Upprätta riktlinjer och rutinbeskrivningar som omfattar inköpsprocessen.



Se över möjligheten att inkludera även projektspecifika avtal i avtalskatalogen alternativt upprätta en separat avtalskatalog för projektspecifika
och direktupphandlade avtal för att möjliggöra en bättre internkontroll
ur ett uppföljningsperspektiv.



Säkerställa att rutiner för löpande uppföljning tas fram och att strukturerad kontroll och uppföljning av ramavtal genomförs.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Revisionen överlämnar revisionsrapporten för yttrande till tekniska nämnden
och för kännedom till regionstyrelsen. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder
som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april 2019.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna på Region Gotland genomfört en
granskning av inköp och upphandling av entreprenadavtal. Syftet med granskningen har
varit att besvara följande revisionsfråga:
Har tekniska nämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av entreprenadtjänster som säkerställer en tillräcklig intern kontroll?
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att tekniska nämnden delvis har en
ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av entreprenadtjänster vilken delvis säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Detta mot bakgrund av
bedömningarna av kontrollmålen i avsnitt 3.1.
Vi rekommenderar tekniska nämnden att:


Fortsätta arbetet med framtagande av en förvaltningsspecifik rutinbeskrivning för
upphandling.



Upprätta riktlinjer och rutinbeskrivningar som omfattar inköpsprocessen.



Se över möjligheten att inkludera även projektspecifika avtal i avtalskatalogen alternativt upprätta en separat avtalskatalog för projektspecifika och direktupphandlade avtal för att möjliggöra en bättre internkontroll ur ett uppföljningsperspektiv.



Säkerställa att rutiner för löpande uppföljning tas fram och att strukturerad kontroll och uppföljning av ramavtal genomförs.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Region Gotland upphandlar varor, tjänster och entreprander för stora belopp årligen. All
upphandling i offentliga organisationer regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU).
Sedan 1 januari 2018 gäller nya tröskelvärden och direktupphandlingsgränser.
Regionen har själva genomfört en genomlysning av teknikförvaltningens hantering av
ramavtal med fokus på entreprenadavtal. Vid genomlysningen noterades följande brister
och förbättringsområden: inköps- och upphandlingsorganisationen, ramavtalsdatabasen,
uppföljning av ramavtal, interaktion med leverantörer och blivande leverantörer samt
dokumentering av rutiner.
Revisorerna har mot bakgrund av genomförd risk och väsentlighetsanalys inför
revisionsåret 2018 beslutat om en granskning avseende inköp och upphandling av
entreprenadavtal.

1.2.

Revisionsfråga och kontrollmål

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:
Har tekniska nämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av entreprenadtjänster som säkerställer en tillräcklig intern kontroll?
För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har följande kontrollmål formulerats:







1.3.

Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för inköp- och upphandlingsprocessen.
Organisationen är tydliggjord och ändamålsenlig.
Upphandling av entreprenadavtal sker i enlighet med lagstiftning och regionens
regler.
Rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal
avseende innehåll och omfattning finns och tillämpas.
Rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp och upphandling av ramavtal finns
och tillämpas.

Revisionskriterier

Utgörs av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunal redovisningslag samt
styrande och stödjande dokument kring intern kontroll.

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningsobjekt är tekniska nämnden. Avgränsning har gjorts till entreprenadavtal och
granskning har skett utifrån revisionsfråga och formulerade kontrollmål.
December 2018
Region Gotland
PwC

3 av 16

Granskning av inköp och upphandling av entreprenadavtal

En registeranalys har gjorts för att kontrollera följsamheten till LOU (med avseende på
direktupphandlingsgränser och dokumentationskrav) samt för att kontrollera regionens
avtalstrohet gällande köp från befintliga avtal, samt att inköp överensstämmer med
tecknade avtal. Med utgångspunkt i detta material har verifiering gjorts avseende ett urval
upphandlingar och inköp under 2017 och 2018. Registeranalysen är gjord baserad på följande
konton:

6151x – Byggnadsarbeten
6152x – Anläggningsarbeten
617xx – Husbyggnadsentreprenader
618xx – Anläggningsentreprenader
Vidare har intervjuer med berörda tjänstemän samt genomgång av upphandlingsdokumentation och relevanta styrdokument gjorts. Följande personer har intervjuats inom
ramen för granskningen:


Byggprojektledare Planeringsavdelningen Region Gotland



Planeringsingenjör Fastighetsavdelningen Region Gotland

Kontrollmålen har bedömts utifrån en tregradig skala enligt uppfyllt, delvis uppfyllt och ej
uppfyllt.
Rapporten har faktakontrollerats av berörda tjänstemän.
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2.

Granskningsresultat

2.1.

Regler och rutiner

Kontrollmål 1: Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för inköp- och upphandlingsprocessen.
Vi har tagit del av följande dokument med bäring på inköp och upphandling av entreprenadavtal:


Upphandlingspolicy för Region Gotland (RF 2009-09-14 § 115, senast reviderad
2015-09-07 § 223).



Riktlinjer utifrån Region Gotlands upphandlingspolicy (RS 2013-04-30 § 115, reviderad 2015-06-18 § 226).



Rutin upphandling (arbetsmaterial).



Upphandlingsdokument (TKF Mall Entreprenader AB04 LOU och LUF 17/58.



Beställningsformulär för EXTERNA varor och tjänster TKF (från intranätet).



Delegationsordning Tekniska nämnden (TN 2015-05-27 § 132, senast reviderad
2018-09-19 § 225).

Upphandlingspolicyn för Region Gotland fastslår regionens övergripande förhållningssätt avseende upphandling och anskaffning. Bland annat framgår att regionstyrelsen ansvarar för upphandling av varor och tjänster som berör hela regionen medan respektive
nämnd är ansvarig för upphandling avseende varor och tjänster som är nämndspecifika. I
policyn uppdras även regionstyrelsen att utforma riktlinjer för upphandling.
Riktlinjerna för upphandling, ”riktlinjer utifrån Region Gotlands upphandlingspolicy”,
konkretiserar områdena från upphandlingspolicyn. Bland annat fastslås i riktlinjerna att
det ska finnas en upphandlingsansvarig inom varje nämnd som ansvarar för upphandlingsfrågor inom förvaltningsområdet.
Upphandlingsdokumentet är en 45 sidor lång mall för upphandling av byggentreprenader. Dokumentet ska användas för upphandlingar och är uppdaterat med de mest frekvent använda AMA-koderna1 som regionen använder. Vidare finns interna upplysningar
och instruktioner kring hur dokumentet ska användas och fyllas i.

AMA = allmän material- och arbetsbeskrivning. Referensverk som beskriver krav på material och dyl. som används i byggbranschen.
1
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När en medarbetare beställer varor eller tjänster via ram/-avropsavtal hanteras dessa via
inköpsportalen på regionens hemsida. På hemsidan fyller beställaren i Beställningsformuläret för externa varor och tjänster. För att verkställa beställningen krävs bland annat
att hänvisning till avtal görs, att uppgifter om leverantören registreras, att beställarens
uppgifter framgår och att ansvars och projektkod uppges för kontering. Saknas någon av
de obligatoriska uppgifterna kan inte beställningen verkställas i systemet. Även vid direktupphandlingar används denna beställningsblankett. I fältet för avtalsnummer uppges
istället ”direktupphandling” vilket också ger en spårbarhet avseende dessa. I intervjuer
framkommer att samtliga medarbetare som har behörighet att göra beställningar har fått
utbildning i hur beställningsblanketterna ska tillämpas. Enligt uppgift pågår även en översyn inom förvaltningen kring om medarbetare som genomgått utbildningen ska bli ”certifierade inköpare”.
Instruktioner avseende avropsrutiner finns i varierande utsträckning inlagt för respektive
avtal i avtalsdatabasen, där ram-/avropsavtal finns inlagda. Förvaltningen har under de
senaste åren arbetat med att förbättra informationen som tillhandahålls avseende avtalen.
Av intervjuerna framgår att förvaltningen upplever att en förbättring har skett men att
avropsinformationen ytterligare kan stärkas upp för vissa avtal. Av intervjuerna framgår
att förbättringsarbetet är en fortlöpande process.
Teknikförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en förvaltningsspecifik rutinbeskrivning för upphandling som förväntas bli klar under 2019.
I delegationsordningen fastslås befogenheterna för beslut om upphandling samt beloppsmässiga begränsningar avseende avrop från ramavtal.

2.1.1.

Vår bedömning kontrollmål 1

Det finns i huvudsak ändamålsenliga rutiner och rutinbeskrivningar avseende upphandling. Vi noterar att en rutinbeskrivning avseende upphandling inom teknikförvaltningen
är under framtagande. Vidare finns rutiner för beställning för inköp i form av beställningsblanketten. Dock noteras att formella styrdokument (utöver delegationsordningens
beloppsmässiga reglering) motsvarande de dokument som upprättats avseende upphandling saknas avseende inköpsprocessen.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
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2.2.

Organisation

Kontrollmål 2: Organisationen är tydliggjord och ändamålsenlig.
Som fastslås i upphandlingspolicyn ansvarar regionstyrelsen för regionövergripande upphandlingar medan respektive nämnd ansvarar för nämndspecifika upphandlingar. I likhet
med detta har också stora delar av tekniska nämndens upphandlingar av ramavtal för
bygg- och anläggningsentreprenörer och projektspecifika upphandlingar inom investeringsprojekt hanteras av teknikförvaltningen, utan större inblandning från regionens centrala upphandlingsavdelning. Det finns även numera kunskap kring upphandling av entreprenadavtal centralt i regionen. Den centrala upphandlingsavdelningen kan således, vid
behov, bistå teknikförvaltningen i upphandlingsförfarandet. Befogenhet att besluta om
upphandling regleras i tekniska nämndens delegationsordning (TN, rev 2018-09-18 §
225).
Inom teknikförvaltningen finns en upphandlingssamordnare samt inom varje avdelning
(tex. Fastighetsavdelningen) finns en inköpssamordnare, antingen i form av en särskild
tjänst eller så ligger ansvaret på avdelningschefen. När upphandling ska genomföras kontaktas upphandlingssamordnaren i den mån den upphandlingsansvarige vill ha hjälp och
råd, vilket oftast sker vid upphandling av byggentreprenader.
Behörighet att göra avrop från ramavtal har bland annat samtliga projektledare, fastighetsförvaltare och de som jobbar med periodiskt underhåll. Sammantaget uppgår det enligt uppgift till ca 50 personer. Reglering för beloppsbegränsningar i samband med avrop
från avtal fastslås i tekniska nämndens delegationsordning. Utbildning kring inköp och
upphandling till dessa avropare har tillhandahållits i begränsad utsträckning. Inom teknikförvaltningen har information givits om hur beställningsblanketterna ska användas.
Utöver det har utbildning främst skett kollegialt. Det pågår ett regionövergripande projekt
där upphandlingsrådet ser över behov och möjligheter till att ge samtliga medarbetare
som genomför inköp och avrop utbildning kring inköp och upphandlingsregler. Teknikförvaltningen inväntar utfallet av det regionövergripande projektet innan de påbörjar
eventuella egna projekt för utbildningar kring processen.
Under året har ett samarbete upprättats med den centrala upphandlingsavdelningen för
att säkerställa kompetens som följd av pensionsavgång vid teknikförvaltningen.

2.2.1.

Vår bedömning kontrollmål 2

Genomförd granskning visar att det finns tydliga roller och ansvar avseende upphandling
och inköp både inom teknikförvaltningen och i gränssnittet mot övriga enheter inom regionen. Utbildning kring inköp och upphandling har endast i begränsad utsträckning tillhandahållits berörda personer, men det finns en medvetenhet kring detta inom förvaltningen och beslut har fattats att invänta det regionövergripande projektet. Sammantaget
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visar granskningen att det i allt väsentligt formellt finns en tydliggjord och ändamålsenlig
organisation avseende upphandling och inköp.
Mot bakgrund av ovanstående bedöms kontrollmålet vara uppfyllt.

2.3.

Upphandling

Kontrollmål 3: Upphandling av entreprenadavtal sker i enlighet med lagstiftning och
regionens regler.
För offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader; principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen samt
principen om transparens. Syftet med upphandlingsreglerna i LOU är att de upphandlande myndigheterna och enheterna ska använda de offentliga medlen på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på en aktuell marknad. Regelverket syftar också till att
ge leverantörer en möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.
Vid all upphandling, utom direktupphandling, krävs att den upphandlande myndigheten
tar fram ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, kravspecifikation och
kommersiella villkor. Förfrågningsunderlaget ska, i enlighet med tidigare nämnda principer, innehålla tydliga utvärderingskriterier och utformas på ett sådant sätt att inte vissa
leverantörer gynnas eller missgynnas. Skälen för samtliga beslut och vad som förekommit
i övrigt under upphandlingsprocessen ska dokumenteras och förvaras i en upphandlingsakt, inklusive protokoll samt anteckningar som förts vid eventuella intervjuer med anbudsgivare. Den upphandlande myndigheten ska på eget initiativ lämna upplysningar om
tilldelningsbeslut och skälet till val av leverantör.
I syfte att kontrollera att upphandling av entreprenadavtal inom Region Gotland hanteras
i enlighet med kraven i LOU har en aktgranskning genomförts. Sammantaget har nio
upphandlingsakter från upphandlingar genomförda under 2017 och 2018 granskats. Kontroll har gjorts mot sex punkter, vilket framgår av tabellen nedan. Samtliga kontrollpunkter verifierades utan anmärkning för de nio granskade akterna.
Kriterier

Bedömning

Tydliga krav på leverantören
framgår.

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar framgår
tydliga krav på leverantören.

Utvärderingsgrund framgår.

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar framgår
utvärderingsgrund.

Hur utvärdering av anbud
har gjorts framgår.

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar framgår hur
utvärdering av anbud gjorts.

Det finns en skriftlig under-

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar finns skrift-
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rättelse där skäl till beslut
framgår.

lig underrättelse där skäl till beslut framgår.

Beslutet har nått alla anbudsgivare.

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar framgår/uppges det att beslutet nått samtliga anbudsgivare.

Det är rätt beslutsfattare.

För samtliga nio granskade entreprenadupphandlingar framgår det
att det är rätt beslutsfattare.

Bestämmelserna i LOU är till viss del knutna till olika beloppsgränser. I syfte att få en
övergripande bild och indikation på hur regionens inköp och upphandling avseende entreprenadavtal förhåller sig till reglerna i LOU har en registeranalys gjorts. Den genomförda registeranalysen innehåller alla externa inköpstransaktioner under januari-augusti
2018 konterade på konton relaterade till entreprenader2.
Under perioden har inköp från externa leverantörer/motparter gjorts för cirka 291 mnkr
från 278 olika leverantörer. I tabellen nedan framgår inköpsvolymerna per leverantör
uppdelat på olika beloppsintervall. Intervallen speglar beloppsgränser i LOU, där direktupphandlingsgränsen 2018 uppgick till 586 907 kr och dokumentationskrav vid direktupphandling uppkommer vid 100 000 kr.
Antal (st.)

Andel (%)

Belopp (kr)

Andel (%)

Inköp över 586 907 kr
Inköp 100 000 – 586 907 kr
Inköp 10 000 -100 000 kr
Inköp < 10 000 kr

43
49
80
106

15,5
17,6
28,8
38,1

276 974 204
11 118 303
2 874 303
387 835

95,1
3,8
1,0
0,1

Totalt

278

100,0

291 354 412

100,0

Tabellen ovan visar att regionen har gjort inköp under 10 tkr från ca
106 leverantörer, vilket motsvarar ca 38 procent av leverantörerna. Inköpsvolymen från
dessa leverantörer uppgår däremot endast till ett värde av 388 tkr, vilket motsvarar 0,1
procent av den totala inköpsvolymen. Detta visar att det görs relativt många småinköp
från många olika leverantörer.
Av tabellen framgår också att regionen under 2018 gjort inköp över direktupphandlingsgränsen från 43 leverantörer. Av dessa återfinns endast 25 leverantörer i erhållen avtalskatalog. Avtalskatalogen är hämtad ur regionens avtalsdatabas där endast ramavtal registreras. Många av inköpen inom entreprenadområdet görs via direktupphandling och via
projektspecifika upphandlingar i samband med investeringsprojekt. Teknikförvaltningen
har i samråd med upphandlingsrådet beslutat att endast ram-/avropsavtal ska finnas i
avtalsdatabasen, då det primära syftet med databasen är att tydliggöra vilka avtal som
inköpare kan göra avrop från. Det bedöms finnas en risk för förvirring kring vilka avtal
som medarbetare får göra avrop ifrån ifall även projektspecifika och direktupphandlade
avtal registeras i databasen. Erhållen avtalskatalog innehåller således inte samtliga avtal
som slutits avseende entreprenadtjänster.
Se sammanställning av konton i avsnitt 1.4. Transaktionerna avser regionens samtliga inköp (inte endast teknikförvaltningen) som konterats på kontona.
2

December 2018
Region Gotland
PwC

9 av 16

Granskning av inköp och upphandling av entreprenadavtal

I syfte att få en djupare förståelse kring om otillåtna direktupphandlingar har gjorts avseende de 25 leverantörerna där vi inte identifierat avtal i avtalskatalogen har vi gjort en
stickprovskontroll avseende fem stycken leverantörer utan avtal. Enligt inhämtad förklaring hör inköpen från fyra av dessa leverantörer till projektspecifika entreprenadupphandlingar. För en av dessa fyra leverantörer har även inköp gjorts genom ett årsavtal
som löpte ut under 2017, pga att upphandling av förnyat avtal överklagades. Vidare uppges det att inköp från den femte leverantören gäller hyra av paviljonger till förskolor och
skolor. Stickprovskontrollen av fem inköp påvisar således att inköpen var gjorda från
upphandlade leverantörer och att samtliga fem avtal var s.k. projektspecifika avtal vilka
således, i enlighet med beslut från teknikförvaltningen och upphandlingsrådet, inte återfunnits i avtalsdatabasen från vilken avtalskatalogen är hämtad.

2.3.1.

Vår bedömning kontrollmål 3

Genomförd granskning har gjorts med avseende på dokumentationskrav och beloppsgränser som fastslås i LOU och regionens regler. Aktgranskningen av nio upphandlingsakter gjordes utan anmärkning för samtliga kontrollpunkter. Registeranalysen visade initialt
att det finns potentiella brister i följsamhet till LOU kopplat till inköpsvolymer. Mot bakgrund av vetskap om att erhållen avtalskatalog endast innehåller ramavtal och ej projektspecifika upphandlingar och direktupphandlade leverantörer gjordes en kompletterande
stickprovskontroll av fem leverantörer där inköpsvolymen överstiger direktupphandlingsgränsen. Utfallet av stickprovskontrollen visar att projektspecifika avtal fanns för samtliga
fem. Sammantaget visar genomförd granskning att följsamhet till lagstiftning och regionens regler i allt väsentligt är god.
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

2.4.

Uppföljning och kontroll

Kontrollmål 4: Rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal avseende innehåll och omfattning finns och tillämpas.
En hög avtalstrohet (d.v.s. att regionen köper en vara/tjänst av en upphandlad leverantör
och inte från någon annan) ger generellt större intresse från leverantörernas sida att delta
i regionens upphandlingar, större volymer och därmed bättre priser, vilket tillsammans
bör minska totalkostnaden för regionen.
Kontrollmoment för att säkerställa att inköp görs från upphandlade leverantörer samt att
inköpen överensstämmer med avtal finns inte utöver det kontrollmoment som enligt regionens riktlinjer för attest (RF, rev 2015-03-02 §116) omfattas av rollen för mottagningsattest och beslutsattest3.

3

Granskningsattest: kontroll av att den ekonomiska händelsen tillhör verksamheten och är rimlig.
Beslutsattest: kontroll av beslut, kontering och finansiering.
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I samband med att ett avtal löper ut och ska förnyas kontrolleras de inköpsvolymer som
gått till respektive ramavtalsleverantör. Vid kontering och attestering av ÄTOR4 görs enligt uppgift extra noga kontroll av att fakturan stämmer mot avtal.
Inom ramen för granskningen har vi genomfört en översiktlig kontroll av avtalstrohet till
upphandlade leverantörer. Uppföljning har gjorts för ett urval av kostnadskonton vilka
framgår av avsnitt 1.4. För dessa inköpskategorier har vi klassificerat inköpen som inköp
från upphandlad leverantörer och inköp från övriga leverantörer i belopp och i procent.
Vid analys av nedanstående tabeller är två faktorer viktiga att poängtera:




I likhet med registeranalysen i avsnitt 2.3 medför det faktum att erhållen avtalskatalog endast innehåller ramavtalsleverantörer och ej direktupphandlade leverantörer eller projektspecifika upphandlingar att utfallet av registeranalysen med stor
sannolikhet visar en lägre trohet till avtalade leverantörer än den faktiska troheten
till avtalade leverantörer.
Avtalstrohet innebär att inköp görs från upphandlade leverantörer avseende de varor och tjänster som avtalats om. Genomförd registeranalys avser kontroll av att
inköp har gjorts från upphandlade leverantörer. Analysen fångar således inte
huruvida inköpen faktiskt avser upphandlade varor och tjänster.

Byggnads- och anläggningsarbeten
Typ av leverantör

Inköp (kr)

Antal leverantörer

Andel (%)

Upphandlade leverantörer

18 241 491

50

64,3

Övriga leverantörer

10 147 463

140

35,7

28 388 954

190

100

Totalt

Registeranalysen visar att troheten till upphandlade leverantörer avseende bygg- och anläggningsarbeten uppgår till ca 64 procent. Ett stort antal inköp har gjorts från kategorin
”övriga leverantörer”. Förklaring har inhämtats i tre fall där leverantörer inte förekommit
i erhållen avtalskatalog. För två av leverantörerna finns avtal och avtalat arbete bedöms
förenligt med kontogruppen. Det saknas däremot avtal för de inköp som gjorts från den
tredje leverantören men enligt uppgift från förvaltningen avser det akut införskaffande av
livflotte uppgående till ca 17 000 kr. Inköpet har således bokats på fel konto och uppgår
till ett mindre värde.
Husbyggnadsentreprenader och VVS-entreprenad
Typ av leverantör
Upphandlade leverantörer
Övriga leverantörer
Totalt

4

Inköp (kr)

Antal leverantörer

Andel (%)

56 100 406

30

33,9

109 517 085

49

66,1

165 617 491

79

100

ÄTOR = ändrings och tilläggsarbeten
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Registeranalysen visar att troheten till upphandlade leverantörer avseende husbyggnadsentreprenader och VVS-entreprenad uppgår till ca 34 procent. Förklaring har inhämtats i
tre fall där leverantörer inte förekommit i avtalskatalogen och för två av dessa har svar
inkommit. För en av leverantörerna har avtal erhållits som visar att upphandling gjorts i
samband med ett projekt inom VVS. Avtal saknas för inköp från den andra leverantören
men enligt kommentar avsåg köpet specialfönster som direktupphandlades (ca 17 000 kr)
då dessa var svåra att få tag på. Vi har ej erhållit kommentarer angående den tredje leverantören, men den totala inköpsvolymen från leverantören uppgår endast till ca 13 000 kr
varför det inte finns några särskilda dokumentationskrav enligt LOU.
Byggkonsulter
Typ av leverantör
Upphandlade leverantörer
Övriga leverantörer
Totalt

Inköp (kr)

Antal leverantörer

Andel (%)

7 473 149

19

19,2

31 412 702

46

80,8

38 885 851

65

100

Registeranalysen visar att troheten till upphandlade leverantörer avseende byggkonsulter
endast uppgår till ca 19 procent. Den genomsnittliga inköpsvolymen per leverantör ”övriga leverantörer” uppgår till 683 tkr i snitt, vilket överstiger direktupphandlingsgränsen.
Förklaring har inhämtats i tre fall där leverantörer inte förekommit i avtalskatalogen. Svar
har erhållits för samtliga leverantörer, där avtalade tjänster bedöms för kontogruppen
rimliga. För två av leverantörerna har projektspecifika upphandlingar gjorts och vi har
erhållit avtalen. För den tredje leverantören har beslut från länsstyrelsen erhållits som
ålägger regionen att anlita leverantören för utförande av fördjupad arkeologisk undersökning och schaktövervakning.
Anläggnings- och reparationsentreprenader
Typ av leverantör

Inköp (kr)

Antal leverantörer

Andel (%)

Upphandlade leverantörer

23 432 005

11

40,0

Övriga leverantörer

35 030 111

24

60,0

Totalt

58 462 116

35

100

Registeranalysen visar att troheten till upphandlade leverantörer avseende anläggningsoch reparationsentreprenader uppgår till ca 40 procent. Förklaring har inhämtats i tre fall
där leverantörer inte förekommit i avtalskatalogen. Svar har erhållits för en av leverantörerna, där vi fått avtal som visar att utfört arbete är förenligt med kontogruppen.

2.4.1.

Vår bedömning kontrollmål 4

Som framgått av intervjuer i granskningen finns det inga kontrollmoment för att säkerställa att gjorda inköp görs från upphandlade leverantörer och att inköpen överensstämmer med tecknade ramavtal utöver den kontroll som görs i samband med attest.
Genomförd registeranalys baserad på utvalda konton hänförliga till entreprenader visar
initialt att troheten till upphandlade leverantörer är relativt låg, uppgående till mellan 19
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och 64 procent. Mot bakgrund av vetskap om att erhållen avtalskatalog endast innehåller
ramavtal och ej projektspecifika upphandlingar och direktupphandlade leverantörer gjordes kompletterande stickprov för de fyra analyskategorierna. Erhållna svar visar, i likhet
med den kompletterande stickprovskontrollen i avsnitt 2.3, att inköpen i stickprovsurvalet
i huvudsak gjorts från avtalade leverantörer.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

Kontrollmål 5: Rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp och upphandling av
ramavtal finns och tillämpas.
Kontroll av att avtalade priser och villkor efterlevs ligger inom ramen för gransknings och
beslutsattest. Således finns en löpande kontroll avseende avtalen i anslutning till att fakturorna från leverantörerna attesteras. Vidare sker erfarenhetsutbyte och uppföljning av
befintliga avtal löpande vid arbetsplatsträffar. Denna dialog är dock inte systematiserad
eller dokumenterad.
Strukturerade rutiner för ytterligare (utöver attest) uppföljning av ramavtal saknas. Inom
fastighetsavdelningen har uppföljning gjorts under tidigare år av ”föregående omgång”
ramavtalsleverantörer. I den uppföljningen kontrollerades inköpsvolymen i relation till de
fördelningsnycklar som angivits i avtalen. I avdelningens ramavtal som tecknats från och
med juli 2017 har uppföljning inte gjorts än, detta till följd av att förvaltningen har problem att följa upp avtalstroheten via ekonomisystemet och således behöver inhämta inköpsstatistik från respektive leverantör. Enligt uppgift ska förvaltningen ta fram rutiner
för uppföljning av ramavtal.
En stor andel av entreprenadupphandlingarna görs inom projektavdelningen inom ramen
för investeringsprojekt. Erfarenhetsutbyte avseende leverantören, entreprenadformen osv
dokumenteras för dessa projekt i den slutredovisning som upprättas efter att investeringsprojektet avslutats. Vi har tagit del av de slutredovisningar för 2017-2018 som var
upprättade vid granskningstidpunkten, sammantaget tre stycken. Vi konstaterar att det
till viss del finns utvärderingar avseende upphandlingen. Dokumentationen är dock
främst inriktad på utvärdering av entreprenadformen och styrningen av investeringsprojektet, vilket är fullt naturligt då det avser en slutredovisning av ett investeringsprojekt.

2.4.2.

Vår bedömning kontrollmål 5

Genomförda intervjuer visar att det endast i begränsad omfattning finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp och upphandling. Utöver den kontroll som attesten innebär
finns det inga rutiner för systematiserad och formalisad uppföljning av avtal. Rutiner för
uppföljning av avtal är enligt uppgift under framtagande.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
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3.

Bedömning och rekommendationer

3.1.

Avstämning mot kontrollfrågor

Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollmål. Bedömningen av respektive kontrollmål
görs enligt kriterierna: uppfyllt/delvis uppfyllt/ej uppfyllt.
Kontrollmål
Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för
inköp- och upphandlingsprocessen.

Bedömning
Delvis uppfyllt
Det finns i huvudsak ändamålsenliga rutiner
och rutinbeskrivningar avseende upphandling.
Vi noterar att en rutinbeskrivning avseende
upphandling inom teknikförvaltningen är under framtagande. Vidare finns rutiner för beställning för inköp i form av beställningsblanketten. Dock noteras att formella styrdokument
(utöver delegationsordningens beloppsmässiga
reglering) motsvarande de dokument som upprättats avseende upphandling saknas avseende
inköpsprocessen.

Organisationen är tydliggjord och ändamålsenlig.

Uppfyllt
Genomförd granskning visar att det finns tydliga roller och ansvar avseende upphandling
och inköp både inom teknikförvaltningen och i
gränssnittet mot övriga enheter inom regionen.
Utbildning kring inköp och upphandling har
endast i begränsad utsträckning tillhandahållits
berörda personer, men det finns en medvetenhet kring detta inom förvaltningen och beslut
har fattats att invänta det regionövergripande
projektet. Sammantaget visar granskningen att
det i allt väsentligt formellt finns en tydliggjord
och ändamålsenlig organisation avseende upphandling och inköp.

Upphandling av entreprenadavtal sker i enlighet med lagstiftning och regionens regler.

Uppfyllt
Genomförd granskning har gjorts med avseende på dokumentationskrav och beloppsgränser som fastslås i LOU och regionens regler.
Aktgranskningen av nio upphandlingsakter
gjordes utan anmärkning för samtliga kontrollpunkter. Registeranalysen visade initialt att det
finns potentiella brister i följsamhet till LOU
kopplat till inköpsvolymer. Mot bakgrund av
vetskap om att erhållen avtalskatalog endast
innehåller ramavtal och ej projektspecifika
upphandlingar och direktupphandlade leveran-
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törer gjordes en kompletterande stickprovskontroll av fem leverantörer där inköpsvolymen
överstiger direktupphandlingsgränsen. Utfallet
av stickprovskontrollen visar att projektspecifika avtal fanns för samtliga fem. Sammantaget
visar genomförd granskning att följsamhet till
lagstiftning och regionens regler i allt väsentligt
är god.
Rutiner som säkerställer att gjorda inköp överensstämmer med tecknade ramavtal avseende
innehåll och omfattning finns och tillämpas.

Delvis uppfyllt
Som framgått av intervjuer i granskningen
finns det inga kontrollmoment för att säkerställa att gjorda inköp görs från upphandlade
leverantörer och att inköpen överensstämmer
med tecknade ramavtal utöver den kontroll som
görs i samband med attest.
Genomförd registeranalys baserad på utvalda
konton hänförliga till entreprenader visar initialt att troheten till upphandlade leverantörer är
relativt låg, uppgående till mellan 19 och 64
procent. Mot bakgrund av vetskap om att erhållen avtalskatalog endast innehåller ramavtal
och ej projektspecifika upphandlingar och direktupphandlade leverantörer gjordes kompletterande stickprov för de fyra analyskategorierna. Erhållna svar visar, i likhet med den kompletterande stickprovskontrollen i avsnitt 2.3,
att inköpen i stickprovsurvalet i huvudsak
gjorts från avtalade leverantörer.

Rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp
och upphandling av ramavtal finns och tillämpas.
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Delvis uppfyllt
Genomförda intervjuer visar att det endast i
begränsad omfattning finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av inköp och upphandling.
Utöver den kontroll som attesten innebär finns
det inga rutiner för systematiserad och formalisad uppföljning av avtal. Rutiner för uppföljning av avtal är enligt uppgift under framtagande.
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3.2.

Svar på revisionsfrågan samt rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att tekniska nämnden delvis har en
ändamålsenlig styrning och kontroll avseende inköp och upphandling av entreprenadtjänster vilken delvis säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Detta mot bakgrund av
bedömningarna av kontrollmålen ovan.
Vi rekommenderar tekniska nämnden att:


Fortsätta arbetet med framtagande av en förvaltningsspecifik rutinbeskrivning för
upphandling.



Upprätta riktlinjer och rutinbeskrivningar som omfattar inköpsprocessen.



Se över möjligheten att inkludera även projektspecifika avtal i avtalskatalogen alternativt upprätta en separat avtalskatalog för projektspecifika och direktupphandlade avtal för att möjliggöra en bättre internkontroll ur ett uppföljningsperspektiv.



Säkerställa att rutiner för löpande uppföljning tas fram och att strukturerad kontroll och uppföljning av ramavtal genomförs.

2019-01-08

Carin Hultgren

Ebba Lind

Uppdragsledare

Projektledare
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Mats Renborn

Tekniska nämnden

Yttrande - Granskning av regionens underhåll av fastigheter
samt gator och vägar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna yttrande angående revisionsrapporten
om granskning av regionens underhåll av fastigheter samt gator och vägar och
överlämna det till regionens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionens underhåll av fastigheter samt gator och vägar.
Granskningen har syftat till att bedöma om regionen har säkerställt ett
ändamålsenligt underhåll av fastigheter samt gator och vägar.
Efter genomförd granskning är den sammantagna revisionella bedömningen att
regionen delvis har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av fastigheter, men
avseende gator och vägar har regionen ej säkerställt ett ändamålsenligt underhåll.
Med anledning av granskningens resultat överlämnas rapporten till tekniska nämnden
och till regionstyrelsen för kännedom. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som
kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast 30
april 2019.
Teknikförvaltningen redovisar sitt svar på granskningen här nedan.
Ärendebeskrivning

Här nedan redovisas de kontrollmål (kursivt) som finns i revisionsrapporten i
punktform. Teknikförvaltningens svar redovisas i anslutning till respektive
kontrollmål.
Underhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt sätt vad gäller fastigheter.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt för fastighetsområdet.

Revisorerna konstaterar att fastighetsförvaltningsavdelningen äger det strategiska
ansvaret att utforma styrning och samordning. Det strategiska arbetet med
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upprättande av centrala styrdokument är dock bristfälligt, och det saknas en strategi
för vilket fastighetsunderhåll som ska prioriteras.
Svar: Teknikförvaltningen kommer att ta fram en strategi för fastighetsunderhåll vilket
kommer att utgöra styrdokument för styrning och samordning. Arbetet kommer att
genomföras under 2019. Teknikförvaltningen anser att det redan finns konkreta mål

vad gäller tidpunkt för framtagande av underhållsstrategi för fastigheter.
Underhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt sätt vad gäller gator och vägar.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt för gator- och vägområdet.
Revisorerna konstaterar att det är planerings- och utvecklingsavdelningen som äger det
strategiska ansvaret att utarbeta styrdokument och riktlinjer för gata- och parkavdelningen.
Detta har lett till att utförarorganisationen inte har en överblick över underhåll kopplat till
gata- och parkavdelningen. Bland annat nämns flertalet gånger att underhållsskulden är
omfattande, men ingen uträkning eller uppskattning har gjorts. Jämförelsen av kostnaden för
väg- och järnvägsnät samt parkering ger inte en fullt rättvisande bild av verksamhetens
kostnadsläge. Enligt nyckeltalet har avdelningen låga kostnader i förhållande till strukturellt
liknande kommuner och riket.

Svar: Teknikförvaltningen kommer att arbeta aktivt med att ta fram strategi och planer för
underhåll av gator och vägar. Arbetet kommer att ske i samarbete mellan gata och
parkavdelningen samt planering och utvecklingsavdelningen. En grundläggande
beläggningsinventering är genomförd 2015 och den ligger till grund i det fortsatta arbetet
med att ta fram underhållsplaner. I beläggningsinventeringen finns kalkyler framtagna vilka
tydligt visar behovet av årliga anslag.
Roller och ansvar för att inom teknikförvaltningen ta fram strategi och underhållsplaner
gator och vägar kommer att tydliggöras i det fortsatta arbetet. Arbetet kommer att påbörjas
snarast möjligt och målsättningen är att det ska vara klart under 2019. Teknikförvaltningen

anser att det redan finns konkreta mål vad gäller tidpunkt för framtagande av
underhållsstrategi för gator och vägar.
Det finns underhållsplaner inom fastighetsområdet och dessa uppdateras kontinuerligt.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt för fastighetsområdet.
Revisorerna konstaterar att fastighetsförvaltningsavdelningen har underhållsplaner som är
klassificerade per fastighet för en femårsperiod. Fastighetsskötare och ingenjörer har
tillsammans varit med och tagit fram underhållsplanerna. Revisorerna noterar att den totala
underhållsplanen för regionens fastigheter visar en avtagande trend för planerat underhåll.
Under 2023 beräknas planerat underhåll utföras för 11,3 Mkr, vilket kan jämföras med
utfallet 2017 om 39,0 Mkr. Vidare är planen att 39 procent, motsvarande 4,0 Mkr, av det
planerade underhållet år 2023 ska utföras på en fastighet i kvarteret Hackspetten. Det kan
därför finnas anledning att se över metodiken bakom underhållsplanernas utformning. Detta
eftersom underhållsplanerna är tänkta att integreras i budgetprocessen och Region Gotland
ligger för närvarande på en låg kostnad för planerat underhåll.

Svar: Revisorerna noterar att den totala underhållsplanen för regionens fastigheter visar en
avtagande trend för planerat underhåll. Under 2023 beräknas planerat underhåll utföras för
11,3 Mkr, vilket kan jämföras med utfallet 2017 om 39,0 Mkr. Teknikförvaltningen anser att
det är en felaktig slutsats. Förklaringen är att underhållsplanen vid granskningstillfället var ett
arbetsmaterial. All fakta var vid granskningen inte registrerad i försystemenet Incit där
underhållsplanen skapas.
2 (6)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/3473

Fastighetsförvaltningsavdelningen tar fram underhållsplaner i fastighetssystemet Aareon
Xpand Workspace. Underlaget för planeringen är besiktningar av fastigheterna,
fastighetsdriftens underlag avseende underhållsbehov från fastighetsskötsel. Även över tiden
utförda reparationer och verksamhetsanpassningar påverkar underhållsplaneringen. FFA
använder sig av fastighetsföretaget Aareon´s , faktaböcker för planeringen av underhåll.
Böckerna ger nyckeltal för att planera och budgetera underhållsåtgärder i fastigheter.
Detta arbete pågår inom avdelningen.

Arbetet med att ta fram en strategisk underhållsplan för fastigheter har påbörjats och
bedöms vara klar under 2019. Teknikförvaltningen anser att det redan finns konkreta
mål vad gäller tidpunkt för framtagande av underhållsplaner för fastigheter.
Det finns underhållsplaner inom gator och vägområdet och dessa uppdateras kontinuerligt.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt för gator- och vägområdet.
Revisorerna konstaterar att det ej finns långsiktiga underhållsplaner avseende gator och
vägar. Det åligger planerings- och utvecklingsavdelningen att arbeta med den övergripande
strategiska planeringen.

Svar: Teknikförvaltningen arbetar med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för gator och
vägar. Arbetet kommer att ske i samarbete mellan gata och parkavdelningen samt planering
och utvecklingsavdelningen. I framtagandet av underhållsplaner utgår teknikförvaltningen
från den genomförda beläggningsinventeringen år 2015. I beläggningsinventeringen
åskådliggörs behovet av vägunderhåll inom olika tidsintervaller. En redovisning görs även av
vilket behov det finns av ekonomiska anslag årligen.
Ansvaret för att inom teknikförvaltningen ta fram långsiktiga underhållsplaner för gator och
vägar kommer att tydliggöras i arbetet. Målsättningen är att det skall vara klart under 2019.

Teknikförvaltningen anser att det redan finns konkreta mål vad gäller tidpunkt för
framtagande av underhållsplaner för gator och vägar.

Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll inom
fastighetsområdet.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt för fastighetsområdet.
Revisorerna anser att det finns styrande och stödjande dokument som till viss del
överensstämmer med god redovisningssed avseende redovisning av underhållskostnader för
fastigheter.
Avvikelser från god sed finns avseende de beloppsgränser som fastslås i riktlinjerna
både avseende komponentindelning av befintligt anläggningsbestånd och nyinvesteringar och
avseende beloppsgränsen för när planerat underhåll ska betraktas som en investering.
Då införandet av komponentavskrivning har en storinverkan på klassificeringen av
underhållsutgifter konstaterar vi att det finns en risk att regionens regler för redovisning av
underhållskostnader inte är i överensstämmelse med god redovisningssed. Regionen har,
efter upprättandet av riktlinjerna, komponentindelat samtliga fastigheter med betydande
komponenter samt frångått beloppsindelningen för klassificeringen av planerat underhåll,
vilket är i enlighet med god redovisningssed. Det finns således en skillnad mellan riktlinjerna
och befintlig redovisningsmetod, där riktlinjerna inte är helt i överensstämmelse med god
redovisningssed.
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Svar: Teknikförvaltningen har haft en dialog med RSF och riktlinjerna kommer att förändras
i enlighet med god redovisningssed. RSF kommer att se över riktlinjer för beloppsgränserna
10 mnkr och syftet är att god redovisningssed ska tillämpas.

SKL rekommenderar i sin skrift ”Komponentredovisning av fastigheter i
förvaltningar” om komponentredovisning att man av praktiska skäl kan ha en
beloppsgräns. ”Gränsdragningen mellan direkt kostnadsföring och aktivering kan
förenklasgenom att man använder sig av någon form av beloppsgränser som anges i
interna redovisningsinstruktioner. I dessa instruktioner kan det vara relevant att sätta
upp kriterier för att underlätta den administrativa hanteringen av tillkommande
utgifter.
Exempel på sådana kriterier skulle kunna vara:
Beloppsgräns.
a. Utgifter för åtgärder uppgående till visst antal basbelopp får alltid
kostnadsföras.
b. Ett annat alternativ är att utgifterna som får kostnadsföras sätts upp
i förhållande till andel av tillgångens värde.”
Region Gotland har valt alternativ A enligt ovan.
Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll inom
gator- och vägområdet.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt för gator och vägområdet.
Revisorerna konstaterar att det av de styrande och stödjande dokumenten framgår att
komponentindelning inte har gjorts för gator och vägar. God sed och praxis i flertalet
kommuner har blivit att gator och vägar komponentidelas i tre komponenter. Då
komponentindelning inte har gjorts avseende gator och vägar påverkas med stor sannolikhet
också gränsdragningen avseende underhållsutgifter.
Svar: Teknikförvaltningen har i samråd med RSF beslutat att gator och vägområdet ska
komponentindelas i nästa steg. Det var ett medvetet val att prioritera fastighetsområdet och
Va-anläggningar i arbetet med komponentredovisning. Arbetet med att komponentredovisa
gator och vägar skall ske under 2019.

Det finns en överensstämmelse mellan vald metod för komponentredovisning och underhållsplanering
inom fastighetsområdet.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt för fastighetsområdet.
Revisorerna anser att det av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer
att tillämpas i den underhållsplan som är under framtagande inte kommer överensstämma
med livslängderna enligt vald metod för komponentredovisning.
Svar: Teknikförvaltningen anser att livslängderna i underhållsplanerna inte behöver
överstämma med avskrivningstider enligt komponentredovisning. För vissa investeringar
kommer det att det att stämma exakt. Anledning till detta är att underhållsplaneringen är
detaljrik med många olika avskrivningstider och komponentredovisningen är grupperad i
fåtal grupper. Det viktiga är att regionen inte gör planerat underhåll på någon komponent
som inte är avskriven. Om underhåll görs tidigare än avskrivningstidens utgång ska en
utrangering av komponenten ske.
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Teknikförvaltningen
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Det finns en överensstämmelse mellan vald metod för komponentredovisning och underhållsplanering
inom gator och vägområdet.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt för gator och vägområdet.
Revisorerna anser att det av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer
att tillämpas i den underhållsplan som är under framtagande inte kommer överensstämma
med livslängderna enligt vald metod för komponentredovisning.
Svar: Någon komponentredovisning sker ännu inte av investeringar i gator och vägområdet.
Teknikförvaltingen kommer att säkra att livslängder ska stämma mellan anläggningsregister
och underhållsplaner.

Det finns tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader inom fastighetsområdet.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet är uppfyllt för fastighetsområdet.
Revisorerna konstaterar att fastighetsförvaltningsavdelningens underhållskostnad följs upp i
delår- och årsredovisning eftersom fullmäktige har antagit ett ekonomiskt mål med indikator
som avser planerat underhåll inom avdelningen. Mätmetoden är underhållsbudget per
kvadratmeter. Det finns emellertid inget antaget målvärde för indikatorn. Vidare görs
uppföljning av underhållskostnaden i verksamhetsberättelsen, och det finns en redogörelse
för vilka objekt förvaltningen har valt att prioritera under det gångna verksamhetsåret.
Svar: Teknikförvaltningen anser att målvärdet för indikatorn underhåll per kvadratmeter är
budgeten. Budgeten per kvadratmeter följs upp och är både mätbar och tidsbestämd.

Det finns tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader inom gator och vägområdet.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt inom gator och vägområdet.
Revisorerna konstaterar att det ej görs någon åtskillnad mellan planerat och felavhjälpande
underhåll, utan istället följs drifts- och investeringsbudgeten upp månatligen. Förvaltningen
uppskattar att ungefär 65 procent av det planerade underhållsarbetet genomförs, och således
byggs en succesiv underhållsskuld upp. Regionstyrelsen har ej antagit någon indikator
kopplat till målet om att regionens materiella anläggningstillgångar ska vårdas.
Svar: Budgetering och redovisning av underhåll av gator och vägar behöver utvecklas. I
dagsläget saknas planeringsrutiner vilket behöver gås igenom och läggas fast. I samband med
uppföljning av den ekonomiska redovisningen har det konstaterats att investeringsutgifter
bokförts som driftkostnader, vilket inte är god redovisningssed. Teknikförvaltningen
kommer att arbeta med frågorna och i strategisk plan och budget har frågan beaktats.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att yttrandet svarar på de frågor som revisorerna ställt i
revisionsrapporten.
Teknikförvaltningen anser att det finns ett antal brister i revisionsrapporten. Enligt
god revisionssed ska en granskning initialt inledas med kommunikation med
förvaltningen. Lämpligen skall granskningen inledas med att projektplanen gås
igenom med förvaltningsledningen, vilket bör ge förutsättningar till en effektiv
revision. Någon förstahandskontakt med förvaltningsledningen tas normalt inte av
revisionen vilket är en brist.
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Tekniska nämndens beslut får inga konsekvenser för barn- och genusperspektivet.
Tekniska nämndens beslut får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
Tekniska nämndens beslut får inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-01
Revisionsrapport 2018-12-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionens revisorer, Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

Granskning av regionens underhåll av fastigheter samt
gator och vägar
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionens underhåll av fastigheter samt gator och
vägar. Granskningen har syftat till att bedöma om regionen har säkerställt ett
ändamålsenligt underhåll av fastigheter samt gator och vägar.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av fastigheter, men avseende gator och vägar
har regionen ej säkerställt ett ändamålsenligt underhåll.
Mot bakgrund av granskningens resultat som redovisas i sin helhet bifogad
revisionsrapport, lämnas följande rekommendationer:
Tekniska nämnden
•

Säkerställer att det finns tillräckliga underlag i form av exempelvis underhållsplaner och beräkning av nuvarande underhållsskuld så att en
realistisk underhållsbudget kan beräknas.

•

En strategisk underhållsplan för fastigheter tas fram och metodik och
ändamålsenlighet i nuvarande planer ses över.

•

Ändamålsenliga underhållsplaner för gator och vägar tas fram i enlighet
med befintlig strategisk plan. En tidsplan för när arbetet ska vara klart
bör antas och önskvärd detaljeringsnivå bör specificeras.

•

Säkerställa att anläggningars avskrivningstider och livslängd överensstämmer med antaganden i underhållsplanerna.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

f*

E-postregiongotland@gotland.se

Webbplatswww.gotland.se
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Regionens revisorer

Regionstyrelsen
•

Nuvarande "riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar" ses över avseende gränsdragningen mellan drift och investering och kopplingen till komponenter tydliggörs.

•

Se över behovet av att införa ytterligare indikatorer kopplade till det
regionövergripande målet om god ekonomisk hushållning. Det saknas
ett antaget målvärde för de nuvarande indikatorerna som mäter målet
om att regionens anläggningstillgångar ska vårdas.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten för yttrande till tekniska nämnden
och regionstyrelsen. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer
vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april
2019.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@godand.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande

www.pwc.se

Revisionsrapport

SaidAshrafi
Per Larson
Ebba Lind
December 2018
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens underhåll av fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar. Granskningen
är uppdelad i två rapporter där ena avser fastigheter samt gator och vägar, och den
andra avser VA-anläggningar. De sammantagna rapporterna syftar till att besvara
följande revisionsfråga:
•

Har regionen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar?

Den här granskningen avser underhåll av regionens fastigheter samt
gator och vägar.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av fastigheter, men avseende gator och vägar har regionen ej säkerställt ett ändamålsenligt underhåll.
Nedan följer centrala iakttagelser per berörd avdelning som vi har observerat under
granskningen:

Fastighet
•J* Det strategiska arbetet med upprättande av centrala styrdokument är bristfälligt och det saknas en strategi för vilket fastighetsunderhåll som ska prioriteras.
* Målfördelning mellan planerade respektive felavhjälpande underhållsåtgärder saknas.
•t» Det finns femåriga underhållsplaner men metodiken bakom upprättandet av
dessa är bristfällig.
•J* Planerat fastighetsunderhåll följs upp i delar- och årsredovisning.
Regionsfullmäktige har antagit mål kopplade till ekonomisk hushållning
som bland annat utvärderas utifrån utfört planerat fastighetsunderhåll, men
det saknas ett antaget målvärde för indikatorn.
•> Regler för redovisning av fastighetsunderhåll överensstämmer inte helt med
god redovisningssed.
•J* Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas
i den underhållsplan som är under framtagande inte kommer
överensstämma med livslängderna enligt vald metod för
komponentredovisning.

December 2018
Region Gotland
PwC

1 av 22

Gator och vägar
* Gata- och parkavdelningen har ingen strategisk överblick över underhåll
kopplat till avdelningens ansvar - detta ligger hos planerings- och utvecklingsavdelningen.
•> Det har inte tagits fram långsiktiga underhållsplaner.
* Drifts- och investeringsbudgeten följs upp månatligen. Avdelningen har
ingen indikator kopplat till målet om att regionens anläggningstillgångar ska
vårdas.
* Regler för redovisning av gatuunderhåll överensstämmer inte god
redovisningssed.
•J» Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas
i den underhållsplan som är under framtagande inte kommer
överensstämma med livslängderna enligt vald metod för
komponentredovisning.

December 2018
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l.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Av Region Gotlands årsredovisning 2017 framgår att 93 procent av regionkoncernens tillgångar utgörs av mark, byggnader och tekniska anläggningar. Detta motsvarar 5,8 mdkr och således är det av stor vikt att regionen säkerställer tillgångarnas
värde genom att tillse att det finns en ändamålsenlig organisation och rutiner för
underhåll. Att anläggningstillgångarna planeras och underhålls ur ett verksamhetsmässigt perspektiv är också av stor vikt. Om underhållsnivån inte är tillräcklig kan
det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken ökar och för att planerat underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Denna granskning fokuserar på tre verksamhetsområden - fastigheter, gata och park samt VA-anläggningar.
Region Gotland är en region som befolkningsmässigt växer och planeras fortsätta
växa, vilket innebär att behovet av kommunal service ökar. Det innebär ett ökat behov av bostäder med god standard, kördugliga gator och vägar samt ett fungerande
VA-nät.

1.2.

Revisionfråga

Granskningen syftar till att besvara nedanstående revisionsfråga:
Har regionen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter,
gator och vägar samt VA-anläggningar?

1.3.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats för verksamhetsområdena:

Fastighet
1. Fastighetsunderhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt
sätt.
2. Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt.
3. Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll.
4. Det finns en överensstämmelse mellan vald metod för komponentredovisning och underhållsplanering.
5. Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader.

Gator och vägar
1. Gatu- och vägunderhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt
sätt.
2. Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt.
3. Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll.
December 2018
Region Gotland
PwC

3 av 22

4. Det finns en överensstämmelse mellan vald metod för komponentredovisning och underhållsplanering.
5. Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader.
Rapporten är utformad utifrån kontrollmålen och respektive verksamhets granskningsresultat redovisas under en särskild underrubrik.

1.4.

Avgränsning

Avgränsning sker enligt ovanstående revisionsfråga och tillhörande kontrollmål per
verksamhetsområde. Granskningsobjekt är tekniska nämnden. Avgränsning sker
enligt ovanstående revisionsfråga och tillhörande kontrollmål per verksamhetsområde. Granskningsobjekt är tekniska nämnden. Avseende redovisnings anknutna
frågor är även kommunstyrelsen granskningsobjekt.
Granskningen genomförs genom studier av styrande och stödjande dokument så
som underhållsplaner, verksamhetsberättelser, etc. Därutöver har intervjuer genomförts med avdelningschef för respektive verksamhetsområde (fastighet, gator
och vägar samt VA-anläggningar) och tillhörande stab. Vi har även varit i kontakt
med ekonomichef och ekonomer på teknikförvaltningen.
Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollmål. Bedömningen av respektive
kontrollmål görs enligt kriterierna upfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt.
Den övergripande revisionsfrågan bedöms sedan utifrån följande nivåer till uppfyllt
och ej uppfyllt
Granskningsrapporten har varit föremål för faktaavstämning av berörda intervjupersoner.
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2.

Begreppsapparat och orsakssamband kopplat till underhåll

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och skick. Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till besparingar i underhållsbudgeten, vilket får till följd att planerade underhållsåtgärder
skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad. I sammanhanget ska det framhållas att
kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv
frångår principen om "god ekonomisk hushållning".
Direkt underhallsbehov

^^^ Eftersatt underhall

"sas- ytr;

Det är viktigt att diskutera skillnaden mellan kostnad (drift) och investering samt
underhållets placering i detta. Begreppet underhåll är mångfacetterat och kan ha
olika betydelser beroende på vad som avses och vilken profession som pratar om
underhåll. Ingenjörer och tekniker som beskriver underhåll talar i termer av felavhjälpande, löpande, planerat, förebyggande och felavhjälpande underhåll där planeringen utgår från fel och hur felutvecklingsförloppet ser ut, för dessa yrkesgrupper
är alltså inte redovisningen styrande för underhållsplanering. För ekonomer var underhåll tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska kostnadsföras,
men sedan 2014 har detta ändrats i och med införandet av komponentavskrivning.
Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder
som tidigare klassades som drift numera klassas som investering, dvs. för ekonomerna har begreppet underhåll omdefinierats. Observera att om en åtgärd kallas
felavhjälpande, löpande eller planerat underhåll inte har någon betydelse ur ett redovisningsperspektiv.
Tydliga och avgränsade definitioner är viktiga för att undvika missförstånd och tolkningsproblem, men de är även väsentliga för att uträkningarna blir konsekventa och
jämförbara mellan år. I denna granskning avgränsas begreppet driftkostnader till
att avse sådana åtgärder som vidtas med ett förväntat intervall om minst en gång
per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen i ett förvaltningsobjekt. Underhåll
definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning.
Felavhjälpande underhåll, ibland även kallat akut underhåll, syftar till att återställa
en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Det kan till exempel handla om
att byta ut en vattenkran som läcker eller en VA-ledning som gått sönder.
Planerat underhåll är planerad i tid, art och omfattning. Underhållet genomförs
med en längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa en byggdels funktion.
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I begreppet ryms även sådant underhåll som är planerat men som av någon anledning tidigarelagts. Detta benämns ibland som tidigarelagt planerat underhåll. Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och entreprenörer ingår budgeten för planerat underhåll. Exempel på planerat underhåll är att byta ut
en vattenkran som överskridit sin livslängd enligt komponentredovisningen, även
fast kranen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Genom att byta ut vattenkranen i
enlighet med komponentredovisningen avvärjer fastighetsägaren eventuellt framtida felavhjälpande underhåll, eller i värsta fall omfattande renoveringar förorsakade av en vattenskada. Samma orsakssamband gäller för gator och vägar samt VAanläggningar. Genom att byta ut en vattenledning som överskridit sin tekniska livslängd förebygger ägaren att en större olycka längre fram i tiden.

December 2018
Region Gotland
PwC

6 av 22

3*

Granskningsresultat

3.1.

Kontrollmål i: Underhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt sätt

3.1.1.

Iakttagelser

Ansvar enligt reglemente
Regionstyrelsen har i uppdrag att styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Vidare är styrelsens ansvar att fatta beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens, i syfte att upprätthålla en effektiv och ändamålsenlig organisation. I styrfunktionen ligger även att utöva en samordnad styrning och ledning av arbetet med att ta fram centrala styrdokument för regionen.
Av tekniska nämndens reglemente - som antogs i december 2017 - framgår att
nämndens verksamhetsområde är att handha uppgifter avseende regionens samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator och allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer. Tekniska nämnden
ska tillse att regionens anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden förvaltas
på ett betryggande sätt. Därutöver ska nämnden tillse att förvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma planeringsförutsättningar och
samordnas med den regionala planeringen i övrigt.
Avseende regionens gator och vägar ska tekniska nämnden besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag enligt av regionfullmäktige antagna riktlinjer. Detta ansvar är ert frivilligt åtagande som Region Gotland
har tagit på sig. Enskilda vägar med statsbidrag uppgår till 837 kilometer (av dessa
är 372 kilometer belagda och 465 kilometer obelagda vägar). Fr.o.m. hösten 2016
har Region Gotland avsagt sig skyldigheten till snöröjning kopplat mot samtliga enskilda vägar utan statsbidrag, genom beslut av tekniska nämnden. Snöröjningen av
enskilda vägar med statsbidrag ligger alltjämt kvar.
Teknikförvaltningen leds av en förvaltningschef med uppdrag att åt regionstyrelsen
utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet. Förvaltningschefen har
sedan delegerat ansvar till respektive avdelningschef.

Fastigheter
Fastighetsförvaltningsavdelningen styrs av en avdelningschef som tillika är fastighetschef. Verksamhetsområdet avgränsas till bebyggda fastigheter och omfattar
därmed inte råmark. Fastighetsförvaltningen består av ca 80 medarbetare som arbetar inom fyra enheter. Tre av enheterna är driftsenheter och är geografiskt indelade efter distrikt. Dessa är Visby, lasarettet och övriga Gotland. Därutöver finns en
förvaltningsenhet med bland annat ingenjörer och ekonomer.
I grafen nedan illustreras underhållsbudgeten i Mkr och den procentuella avvikelsen för respektive år, fördelat i felavhjälpande och planerat underhåll.
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Grafi: Budget och avvikelse för planerat ochfelavhjälpande
2013-2017
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Vi kan konstatera att de mest omfattande avvikelserna mot budget återfinns inom
kategorin felavhjälpande underhåll. Under perioden ökade budgeten för felavhjälpande underhåll med 0,8 procentenheter medan budgeten för planerat underhåll
sjönk med 16,5 procentenheter, vilket motsvarar 7,7 Mkr. Det är framför allt förändringen av budget för planerat underhåll som skedde 2017 som förklarar den totala
minskningen. Mellan 2016 och 2017 minskade budgeten för planerat underhåll med
9,0 Mkr, vilket berodde på ökat avkastningskrav från regionstyrelsen. År 2017 var
fördelningen mellan planerat underhåll och felavhjälpande 65 respektive 35 procent. I teknikförvaltningens verksamhetsplan 2018 anges att förvaltningsuppdraget
innefattar att vårda fastighetsbeståndet och förvalta regionens tillgångar på bästa
sätt. Regionfullmäktige har därför gett förvaltningen i uppdrag att se över budget och redovisningsprinciper för planerat underhåll.
Gra/2: Förvaltad yta (exkl. inhyrning) och planerat underhåll per kvadratmeter
(bruksarea), 2013-2017
435 000
430 000
425 000
420 000
415000
410000
405 000
400 000
395 000
390 000
385 000

140
120

CQ

E

80
60
40
20
2013

2014

i Förvaltad yta (BRA)

2015

2016

CQ
>

2017

Planerat underhåll/kvm (BRA)

Samtidigt som budgeten för planerat underhåll sjönk med 9,0 Mkr år 2017 ökade
den förvaltande ytan som fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för med 6 723
kvm (bruksarea). Detta resulterade i att budgeten sjönk från 115 kr/kvm till 93
kr/kvm. Dessförinnan var budgeten relativt stabil mellan 109-119 kr/kvm.
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För att lägga en skälig budget för planerat underhåll krävs riktvärden. Bolaget
Aareon som tillhandahåller fastighetssystemet Incit1 tar varje år fram riktvärden för
fastighetsfrågor per verksamhet. Den generella tumregeln är att ju äldre
fastighetsbeståndet är, desto högre budget fordras för planerat underhåll. Beroende
på fastigheternas skick ska exempelvis skolfastigheter ha en budget för planerat
underhåll som motsvarar 113 till 259 kr/kvm.
Skolfastigheter är den största lokalnyttjande verksamheten i Region Gotland och
2017 utgjordes 40 procent av det totala fastighetsbeståndet av skolfastigheter.
Således kan riktvärden för skolfastigheter vara en bra måttstock för att bedöma
underhållskostnaden för hela regionens fastighetsbestånd.
I sammanhanget bör dock nämnas att det är få kommuner som lever upp till Incits
riktvärden avseende planerat fastighetsunderhåll. Sveriges kommuners medelvärde
var år 2017 93 kr/kvm (BRA)2 - alltså samma nivå som Region Gotlands totala
underhållsbudget 2017.1 verksamhetsberättelsen 2017 framgår att utfallet för
planerat underhåll år 2017 var 75 kr/kvm och att budget för 2018 är 74 kr/kvm.
Avvikelsen mot det framräknade nyckeltalet vi tagit fram - 93 kr/kvm - beror
sannolikt på skillnader i mätning av area (BYA/BRA/BTA/NTA/LOAs).
Utvecklingen av underhållskostnaden följer i övrigt samma mönster, dvs. relativ
stabil nivå mellan 2013 till 2016 och väsentligt lägre nivå 2017.
Fastighetsförvaltningsavdelningen tillämpar fastighetssystemet Incit, men har inte
kategoriserat fastighetsbeståndet enligt Incits klassificeringssystem (i.e.
typfastighet). Enligt uppgift är dock regionens fastigheter av relativt låg standard
och merparten byggdes under 1960- och i97O-talet.
Det finns även en politisk vilja att ha skolbyggnader över hela ön, vilket enligt
förvaltningen minskar möjligheten till att bedriva rationell ekonomisk
fastighetsförvaltning.
Det finns ingen antagen strategi för fastighetsunderhåll.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan början av 2011 arbetat med att ta fram
centrala styrprinciper för fastighetsförvaltningen, och har alltså fortfarande ett
strategiskt arbete kvar att utföra. Uppdraget ligger hos regionstyrelseförvaltningen
och fastighetsförvaltningsavdelningen bistår i arbetet.
En faktor som påverkar när planerat underhåll utförs är om det uppstår skador på
fastigheten som gör att det planerat underhållet flyttas fram i tiden. Ett annat
perspektiv som bör vägas in i förutsättningarna för att utföra planerat underhåll är
arbetsmarknaden. Vi konstaterar att byggsektorn har de senaste åren upplevt hög
efterfrågan, och mot bakgrund av Gotlands geografiska belägenhet kan det vara
svårt att få in rimliga anbud från entreprenörer.

1

Marknadsledande leverantör av teknisk- och ekonomisk fastighetsförvaltning
Källa: Repab fakta 2018 - skolfastigheter, sida 103
s Byggnadsarea, bruksarea, bruttoarea, nettoarea, lokalarea
2
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Gator och vägar
Gata- och parkavdelningen ligger sedan 2016 under tekniska nämndens ansvar.
Inom förvaltningen finns sex stycken enheter - maskinenhet, vägenhet, ÅVC- och
slamenhet, parkenhet Visby, parkenhet Gotland samt gata- och parkenhet innerstaden/Botan. I juli 2017 fanns 104 anställda inom förvaltningen, vilket är en ökning
med 8 procent jämfört med juli 2016. Detta beror enligt förvaltningen på att den
varma sommaren bidrog till att gata- och parkavdelningen var tvungna att ta in extrapersonal - bland annat inom renhållning utökades bemanningen 2017 jämfört
med tidigare år.
Strategier kopplade till underhållsinsatser inom gata- och parkavdelningens verksamhetsområde ägs inte av avdelningen, utan det är planerings- och utvecklingsavdelningen som handhar dessa ärenden. Samordning av underhållsarbetet mellan
planerings- och utvecklingsavdelningen samt gata- och parkavdelningen sker sporadiskt och det finns ingen fast mötesstruktur. Gata- och parkavdelningen är en driftorganisation och underhållsarbetet som utförs utgår från en årscykel som förvaltningen ska följa. Förvaltningen låter meddela att regionens gator och vägar till stora
delar har eftersatt underhåll, och det finns en omfattande underhållsskuld.
Detta bekräftas även av teknikförvaltningens verksamhetsberättelse 2017, där det
står att underhållet av lokalgator måste prioriteras framgent om kvaliteten på gatorna i tätorter inte ska sjunka, samt att det finns en stor underhållsskuld att ta igen
kommande år. Varken gata- och parkavdelningen eller planering och utvecklingsavdelningen har beräknat underhållsskulden, och således är det svårt att bedöma det
faktiska behovet. Vidare finns ingen central strategi eller systematik kopplat till underhållsarbetet, utan förvaltningen arbetar främst med felavhjälpande insatser.
De åtgärder som prioriteras avseende enskilda vägar med statsbidrag utgår från trafikverkets krav. Under 2017 hade gator och vägar i tätorter på Gotland en acceptabel
nivå kopplat mot den tilldelad budget, enligt verksamhetsberättelsen 2017. Vad som
avses med acceptabel nivå beskrivs emellertid inte. I samband med sakgranskningen meddelar tjänstepersoner inom gata- och parkavdelningen att de inte håller
med om att gator och vägar i tätorter på Gotland höll en acceptabel nivå i förhållande till budget 2017.
Under 2017 genomfördes även en inspektion av Trafikverket, i vilken myndigheten
konstaterar att enskilda vägar med statsbidrag håller en mycket hög klass. Vi har
varit i kontakt med ansvariga tjänstepersoner från Trafikverket, som bekräftar att
vägarna på Gotland i allmänhet håller hög och jämn kvalitet. Bristområden som pekas ut är dikningar och broar. Broarna framhålls vara i behov av underhåll snarast.
Broarna bedöms dock inte utgöra någon risk för trafikanterna de närmsta åren,
men Trafikverket framhåller att det blir långsiktigt dyrare för varje år underhållet
och reparationer av broarna inte genomförs.
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Gra/3-' Kostnad väg- och järnvägsnät samt parkering, kr/inv, 2013-2017
1 300
1 250
1 200
1 150
1 100
1 050
1 000
950

2014

2013

2015

2016

2017

Under 2017 var kostnaden per invånare för väg- och järnvägsnät samt parkering
l 059 kr, vilket var den lägsta nivån under mätperioden 2013-2017. Mellan 2016 och
2017 sjönk kostnaden med 15 procent. Nyckeltalet utgår från SCB:s räkenskapssammandrag och avser drift och underhåll av samt bidrag till statskommunala, kommunala och enskilda gator och vägar, cykel och gångvägar och järnvägar inklusive olika
former av trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader för kommunal parkering förs också
till denna verksamhet.
Gra/4: Jämförelse av kostnad väg- och järnvägsnät samt parkering, kr/inv, 2017
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Region Gotland har väsentligt högre kostnad för väg- och järnvägsnät samt parkering jämfört med jämförbara kommuner och riket. Jämförbara kommuner är kommuner som liknar Region Gotland ur ett strukturellt perspektiv^

3.1.2.
Bedömning kontrollmål i
Fastigheter
Vi konstaterar att fastighetsförvaltningsavdelningen äger det strategiska ansvaret att
utforma styrning och samordning. Det strategiska arbetet med upprättande av
centrala styrdokument är dock bristfälligt, och det saknas en strategi för vilket
4 Jämförbara kommuner till Region Gotland är Kalmar, Karlshamn, Östersund, Olofström,
Sjöbo, Karlstad och Kungsör.
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fastighetsunderhåll som ska prioriteras. Budgeten för planerat underhåll är
förhållandevis låg, men ligger runt riksgenomsnittet. Fördelningen mellan planerat
och felavhjälpande åtgärder är 65 respektive 35 procent. En tumregel inom
branschen är att fördelningen bör vara 70 respektive 30 procent - alltså i närheten
av Region Gotlands fördelning.
Vi bedömer därför att kontrollmålet är ej uppfyllt.

Gator och vägar
Vi konstaterar det är planerings- och utvecklingsavdelningen som äger det
strategiska ansvaret att utarbeta styrdokument och riktlinjer för gata- och
parkavdelningen. Detta har lett till att utförarorganisationen inte har en överblick
över underhåll kopplat till gata- och parkavdelningen. Bland annat nämns flertalet
gånger att underhållsskulden är omfattande, men ingen uträkning eller uppskattning
har gjorts. Jämförelsen av kostnaden för väg- och järnvägsnät samt parkering ger inte
en fullt rättvisande bild av verksamhetens kostnadsläge. Enligt nyckeltalet har
avdelningen låga kostnader i förhållande till strukturellt liknande kommuner och
riket.
Vi bedömer kontrollmålet som ej

uppfyllt.

3.2.

Kontrollmål 2: Det finns underhållsplaner och
dessa uppdateras kontinuerligt.

3.2.1.

Iakttagelser

Fastigheter
Mellan åren 2010-2012 inventerade fastighetsförvaltningen regionens fastigheter,
vilket resulterade i en åtgärdslista. Fullmäktige uppdrog i juni 2017 åt tekniska
nämnden att till budgetberedningen 2018 rapportera kompletta underhållsplaner
till samtliga regionens fastigheter. I maj 2018 levererade tekniska nämnden en
rapport gällande underhållsplan i enlighet med regionfullmäktiges uppdrag. De
underhållsplaner som finns upprättade är klassificerade per fastighet och sträcker
sig fem år framåt. I nedanstående graf illustreras Region Gotlands totala
underhållsplan för det kommande fem åren.
Graf5: Total underhållsplan för Region Gotlands fastigheter, tkr, 2019-2023
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Vi noterar att den totala underhållsplanen för de kommande fem åren succesivt
minskar. År 2023 beräknas det planerade underhållet uppgå till 11,3 Mkr. Detta
motsvarar 29 procent av utfallet 2017. Den fastighet med mest omfattande
underhållsinsats 2019 bedöms vara Solbergaskolan (4,0 Mkr) och av
underhållskostnaden 2023 bedöms 39 procent gå till underhållsåtgärder i kvarteret
Hackspetten 14 (4,4 Mkr).
Enligt uppgift är underhållsplanerna framtagna av fastighetsskötarna och
ingenjörer. Underhållsplanerna har även förankrats i de lokalnyttjande
verksamheterna. Tidigare har förvaltningen haft tjänstepersoner som inte fört in
tillräckliga uppgifter avseende utförda underhållsåtgärder i fastighetssystemet Incit,
varför underhållsplanerna inte utgår från fastigheternas tekniska standard. Enligt
uppgift har dock förvaltningen anställt en tjänsteperson som manuellt för in
uppgifter om tidigare utförda underhållsåtgärder i Incit.
Fastighetsskötare gör tillsammans med ingenjörer inom teknikförvaltningen
löpande besiktningar och bedömningar av huruvida de planerade åtgärderna ska
utföras eller flyttas fram ett eller några år, beroende på den tekniska statusen. Det
förs även en dialog med verksamheterna om möjlighet att få tillgång till lokalen
samt om åtgärden är möjlig art genomföra när verksamheten är i drift. Större
renoveringar i skollokaler kan exempelvis endast utföras under sommarmånaderna.

Gator och vägar
Gata- och parkavdelningen har inte några formella underhållsplaner. Istället är det
underhåll som utförs huvudsakligen av felavhjälpande karaktär. Som vi
konstaterade i kapitel 3.1 bedömer förvaltningen att det finns en omfattande
underhållsskuld, men underhållsskulden har inte beräknats. Mot bakgrund av att
underhållsskulden inte har beräknats och att det inte finns några underhållsplaner
så utgår budgeten för underhållsarbete inom gata- och parkavdelningen från
historiska värden som indexjusteras.

3.2.2.
Bedömning kontrollmål 2
Fastigheter
Vi konstaterar att fastighetsförvaltningsavdelningen har underhållsplaner som är
klassificerade per fastighet för en femårsperiod. Fastighetsskötare och ingenjörer
har tillsammans varit med och tagit fram underhållsplanerna.
Vi noterar att den totala underhållsplanen för regionens fastigheter visar en
avtagande trend för planerat underhåll. Under 2023 beräknas planerat underhåll
utföras för 11,3 Mkr, vilket kan jämföras med utfallet 2017 om 39,0 Mkr. Vidare är
planen att 39 procent, motsvarande 4,0 Mkr, av det planerade underhållet år 2023
ska utföras på en fastighet (kvarteret Hackspetten). Det kan därför finnas anledning
att se över metodiken bakom underhållsplanernas utformning. Detta eftersom
underhållsplanerna är tänkta att integreras i budgetsprocessen, och Region Gotland
ligger för närvarande på en låg kostnad för planerat underhåll (se kapitel 3.1).

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

December 2018
Region Gotland
PwC

13 av 22

Gator och vägar
Vi konstaterar att det ej finns långsiktiga underhållsplaner avseender gator och
vägar. Det åligger planerings- och utvekclingsavdelningen att arbeta med den
övergripande strategiska planeringen.
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

3.3.

Kontrollmål 3: Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll.

3.3.1.

God redovisningssed

Begreppet underhåll är relativt mångfacetterat och kan ha olika betydelser beroende
på vad som avses och vilken profession som pratar om underhåll. Ur ett redovisningsperspektiv finns på övergripande nivå två olika typer av underhåll: underhåll
som inte har ett bestående värde vid utgången av verksamhetsåret vilket ska driftföras och underhåll som har ett bestående värde vid verksamhetsårets utgång och således ska aktiveras. Ur ett redovisningsperspektiv har det inte någon betydelse om
en åtgärd benämns akut, löpande eller planerat underhåll. Det som är av betydelse
är åtgärdens karaktär i termer av väsentlighet och långsiktig framtida nytta. Sedan
2014 finns krav på komponentavskrivning vilket i praktiken gjort att delar av de underhållsåtgärder som tidigare klassificerades som drift numera klassificeras som investering. Den praktiska hanteringen och klassificeringen av underhållsutgifter påverkas av den komponentmodell som kommunen implementerar.

3.3.2.

Iakttagelser

Regionens styrande och stödjande dokument
Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument med bäring på det
redovisningsmässiga hanteringen av underhållskostnader och särskilt
gränsdragningen mot investeringsutgifter.
•
•
•
•

Riktlinjer för redovisning av investeringar (RS 2016/351)
Anvisningar för redovisning och budgetering av markexploatering (2013-1216)
Avskrivningstider (utdrag från mall komponentindelning)
Riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar
(RS 2017/89).

Dokumenten riktlinjer för redovisning av investeringar, anvisningar för
redovisning och budgetering av markexploatering samt avskrivningstider (utdrag
från mall komponentindelning) överensstämmer i huvudsak med god
redovisningssed vad gäller gränsdragningen mellan dift (underhåll) och investering.
Avseende dokumentet Riktlinjer för komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar finns däremot ett antal punkter som är värda att nämna.
•

I riktlinjerna anger Regionen att komponentindelning i huvudsak inte ska
göras för det äldre (befintliga) beståndet samt att endast nyinvesteringar
överstigande 10 mnkr ska komponentindelas. Regionen har under våren
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20i8 komponentindelat samtliga befintliga anläggningar och samtliga nya
investeringar indelas i betydande komponenter. Dokumentet är således till
viss del obsolet då det inte är uppdaterat med befintlig redovisningsmetod.
•

Komponentindelning har gjorts för fastigheter och VA-anläggningar men
inte för gator och vägar. I intervjuerna uppges ett par förklaringar till detta:
Regionen bygger relativt få nya vägar och det skulle vara administrativt svårt
att komponentindela befintligt vägbestånd då samtliga gator och vägar är
registrerade på samma objektskod i anläggningsregistret. Vidare framgår av
intervjuer att komponentredovisning till viss del i praktiken tillämpas för
gator och vägar. I samband med att ny asfalt läggs på en befintlig väg sätts
en kortare avskrivningstid på den nylaggda asfalten (10 år) än den
avskrivningstid som används för helt nygjorda vägar (33 år).

•

Av riktlinjerna framgår att planerat underhåll överstigande 400 tkr per
anläggningstillgång ska vara att betrakta som en investering. Felavhjälpande
underhåll ska alltid betraktas som driftskostnad. Även denna skrivning i
riktlinjerna uppges vara obsolet då regionen beslutat att hänsyn oaktat
belopp istället ska tas till om det genomförda underhållet byter ut en
komponent eller förbättrar servicepotentialen på anläggningen vilket i så fall
medför att utgiften ska betraktas som en investering.

3.3.3.

Bedömning kontrollmål 3

Fastigheter
Det finns styrande och stödjande dokument som till viss del överensstämmer med
god redovisningssed avseende redovisning av underhållskostnader för fastigheter.
Avvikelser från god sed finns avseende de beloppsgränser som fatslås i riktlinjerna
både avseende komponentindelning av befintligt anläggningsbestånd och
nyinvesteringar och avseende beloppsgränsen för när planerat underhåll ska
betraktas som en investering. Då införandet av komponentavskrivning har en stor
inverkan på klassificeringen av underhållsutgifter konstaterar vi att det finns en risk
att regionens regler för redovisning av underhållskostnader inte är i
överensstämmelse med god redovisningssed. Regionen har, efter upprättndet av
riktlinjerna, komponentindelat samtliga fastihgeter med betydande komponenter
samt frångått beloppsindelningen för klassificeringen av planerat underhåll, vilket
är i enlighet med god redovisningssed. Det finns således en diskrepans mellan
riktlinjerna och befintlig redovisningsmetod, där riktlinjerna inte är helt i
överensstämmelse med god redovisningssed.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

Gator och vägar
Av de styrande och stödjande dokumenten framgår att komponentindelning inte
har gjorts för gator och vägar. God sed och praxis i flertalet kommuner har blivit att
gator och vägar komponentidelas i tre komponenter. Då komponentindelning inte
har gjorts avseende gator och vägar påverkas med stor sannolikhet också
gränsgragningen avseende underhållsutgifter.

December 2018
Region Gotland
PwC

15 av 22

Kontrollmålet bedöms vara ej uppfyllt.

3.4.
3.4.1.

Kontrollmål 4: Det finns en överensstämmelse
mellan vald metod för komponentredovisning
och underhållsplanering.
Iakttagelser

Komponentredovisning syftar till att ge en mer rättvisande bild av kostnaden över
tid för tillgångarna då avskrivningstiden anpassas till livslängden för en tillgångs
olika betydande komponenter. Det är därmed av vikt att de underhållsplaner som
används överensstämmer med den livslängd som används för avskrivning i redovisningen. Vi har efterfrågat en sammanställning avseende tillämpade intervall för
livslängd på tillgångarna och dess komponenter enligt underhållsplanen för att kontrollera att dessa samstämmer med tillämpad metod för komponentredovisning.
Vid granskningstidpunkten var en sådan sammanställning under framtagande. Vi
har inte tagit del av ett arbetsmaterial men enligt uppgift överensstämmer inte de
livslängder som används i underhållsplanen med de livslängder som tillämpas i redovisningen.

3.4.2.

Bedömning kontrollmål 4

Fastigheter
Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas i den
underhållsplan som är under framtagande inte kommer överensstämma med livslängderna enligt vald metod för komponentredovisning.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att kontrollmålet är ej uppfyllt.

Gator och vägar
Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas i den
underhållsplan som är under framtagande inte kommer överensstämma med livslängderna enligt vald metod för komponentredovisning.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att kontrollmålet är ej uppfyllt.

3.5.
3.5.1.

Kontrollmål 5: Det finns tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader
Iakttagelser

Fastigheter
Fullmäktige har antagit ett mål inom ramen för ekonomisk hållbarhet som innebär
att regionens materiella anläggningstillgångar ska vårdas. Indikatorn som mäter
målet är planerat underhåll, kr/kvm, och andel av VA-budgeten som avser
reinvesteringar. Det finns dock inget antaget målvärde, vilket försvårar styrningen
av planerat underhåll. Kostnaden för planerat underhåll följs upp i delårsrapporter
och årsredovisningen. I delårsrapporten per augusti 2018 prognosticeras utfallet för
planerat underhåll öka med 35 procent jämfört med föregående år.
I teknikförvaltningens verksamhetsberättelse finns även mer utförlig information
om utförda underhållsinsatser. Av verksamhetsberättelsen 2017 framgår även att
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det planerade underhållet 2017 inriktades mot skolor, förskolor, daghem och
vårdlokaler. Åtgärderna avsåg främst inre underhåll, men satningen innebar även
åtgärder på den yttre miljön i förskolor. Totalt utfördes planerat underhåll vid över
100 objekt.

Gator och vägar
Gata- och parkavdelningen gör ingen åtskillnad mellan planerat eller felavhjälpande
underhåll. Det rapporteras således ingen information om fördelningen mellan
planerat respektive felavhjälpande underhållsåtgärder. Vi har efterfrågat dokument
som redogör för andelen av gatunätet som underhålls årligen. Dokumentet har inte
inkommit. Gata- och parkavdelningen låter dock meddela att ungefär 65 procent av
det planerade underhållsarbetet utförs årligen, och således byggs det upp en
underhållsskuld från år till år.
Som vi tidigare har behandlat uppskattar förvaltningen underhållsbehovet som
mycket omfattande. Konsultbolaget Ramböll tog 2014 fram en
gatuunderhållsundersökning och pekade ut flertalet sträckor som hade eftersatt
underhåll. Endast ett fåtal av dessa gator har åtgärdats.
Avdelningschefen följer månatligen upp driftskostnad samt genomförda
investeringar och jämför mot budget. Detta rapporteras till förvaltningschefen som
för vidare uppgifterna till nämnd. Nämnden följer upp verksamheten i förhållande
till budget, och efterfrågar ej detaljer.
I årsredovisningen redogörs för antal vägar, antal km och kostnad per invånare. En
uppdelning görs mellan enskilda vägar med och utan statsbidrag. Det finns även en
sammanställning av parkmark och antal hektar som är naturmark respektive anlagd
mark samt nettokostnaden för parkverksamheten per invånare. I delårsrapporter
redogörs för avdelningens drifts- och investeringsutgifter i förhållande till budget
samt generella händelser av väsentlig betydelse inom teknikförvaltningen. Vi
noterar att gata- och parkavdelningen är den enda förvaltningen (av berörda
avdelningar) som ej har en mätbar indikator kopplat till det regionövergripande
ekonomiska målet om att regionens matriella anläggningstillgångar ska vårdas.
I verksamhetsberättelsen rapporteras mer utförlig information om det gångna
verksamhetsåret. Vidare finns en graf som illustrerar Region Gotlands kostnad per
invånare för gator, vägar och parkering i förhållande till andra kommuner. Det
konstateras att Region Gotland håller en acceptabel nivå mot tilldelad budget, men
att det finns ett ackumelerat underhållsbehov som växer.

3.5.2.

Bedömning kontrollmål 5

Fastigheter
Vi konstaterar att fastighetsförvaltningsavdelningens underhållskostnad följs upp i
delar- och årsredovisning eftersom fullmäktige har antagit ett ekonomiskt mål med
indikator som avser planerat underhåll inom avdelningen. Mätmetoden är
underhållsbudget per kvadratmeter. Det finns emellertid inget antaget målvärde för
indikatorn. Vidare görs uppföljning av underhållskostnaden i
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verksamhetsberättelsen, och det finns en redogörelse för vilka objekt förvaltningen
har valt att prioritera under det gångna verksamhetsåret.
Vi bedömer kontrollmålet som

uppfyllt.

Gator och vägar
Vi konstaterar att det ej görs någon åtskillnad mellan planerat och felavhjälpande
underhåll, utan istället följs drifts- och investeringsbudgeten upp månatligen.
Förvaltningen uppskattar att ungefär 65 procent av det planerade underhållsarbetet
genomförs, och således byggs en succesiv underhållsskuld upp. Regionstyrelsen har
ej antagit någon indikator kopplat till målet om att regionens materiella
anläggningstillgångar ska vårdas.
Fi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
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4.

Bedömning och rekommendationer

4.1.

Avstämning mot kontrollmål

Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollmål vilka berör verksamhetsområdena
fastigheter samt gator och vägar. Bedömningen av respektive kontrollmål sker i en
tregradig skala - uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt. För varje kontrollmål finns
bedömning för berörd avdelning och kortfattad information som bedömningarna
grundar sig på.

Kontrollmal
l: Underhållet styrs och samordnas på
ett effektivt och tillräckligt sätt.

Bedömning
Fastigheter - ej uppfyllt
•

Det strategiska arbetet med upprättande av centrala styrdokument är bristfälligt och det saknas
en strategi för vilket fastighetsunderhåll som
ska prioriteras.

•

Det saknas målfördelning mellan planerade och
felavhjälpande underhållsinsatser.
Fördelningen är dock förhållandevis rimlig - 65 procent planerat och 35 procent felavhjälpande underhåll.

Gator och vägar - ej uppfyllt
•

Planerings- och utvecklingsavdelningen äger
det strategiska ansvaret för att utarbeta styrdokument och riktlinjer. Detta har lett till att gataoch parkavdelningen inte har överblick över underhåll kopplat till avdelningens ansvar.

Fastigheter - ej uppfyllt
2: Det finns underhållsplaner och
dessa uppdateras kontinuerligt.
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•

Det finns underhållsplaner per fastighetsobjekt
för en femårsperiod, men planerna är utformade på bristfälliga grunder. Enligt nuvarande
underhållsplaner bedöms behovet av framtida
planerat underhåll 2023 endast vara 29 procent
av utfallet för planerat underhåll 2017.

•

Regionen hade 2017 en låg nivå avseende planerat fastighetsunderhåll, och därför kan det finnas anledning att se över metodiken bakom underhållsplanernas utformning.
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Gator och vägar - ej uppfyllt
•

Gata- och parkavdelningen har ej har tagit
fram långsiktiga underhållsplaner.

Fastigheter - delvis uppfyllt
3: Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll.

•

Det finns styrande och stödjande dokument
som till viss del överensstämmer med god
redovisningssed avseende redovisning av
underhållskostnader för fastigheter.

•

Avvikelser från god sed finns avseende de
beloppsgränser som fatslås i riktlinjerna
både avseende komponentindelning av
befintligt anläggningsbestånd och
nyinvesteringar och avseende
beloppsgränsen för när planerat underhåll
ska betraktas som en investering. Då
införandet av komponentavskrivning har en
stor inverkan på klassificeringen av
underhållsutgifter konstaterar vi att det
finns en risk att regionens regler för
redovisning av underhållskostnader inte är i
överensstämmelse med god
redovisningssed. Regionen har, efter
upprättndet av riktlinjerna,
komponentindelat samtliga fastihgeter med
betydande komponenter samt frångått
beloppsindelningen för klassificeringen av
planerat underhåll, vilket är i enlighet med
god redovisningssed. Det finns således en
diskrepans mellan riktlinjerna och befintlig
redovisningsmetod, där riktlinjerna inte är
helt i överensstämmelse med god
redovisningssed.

Gator och vägar - ej uppfyllt
•

Av de styrande och stödjande dokumenten
framgår att komponentindelning inte har gjorts
för gator och vägar, vilket med stor sannolikhet
påverkar också gränsgragningen avseende
underhållsutgifter.

Fastigheter - ej uppfyllt
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4: Det finns en överensstämmelse
mellan vald metod för komponentredovisning och underhållsplanering.

•

Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas i den underhållsplan som är under framtagande inte kommer överensstämma med livslängderna enligt
vald metod för komponentredovisning.

Gator och vägar — ej uppfyllt
•

Av genomförda intervjuer framgår att de livslängder som kommer tillämpas i den underhållsplan som är under framtagande inte kommer överensstämma med livslängderna enligt
vald metod för komponentredovisning.

Fastigheter - uppfyllt
5: Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader.

•

Planerat fastighetsunderhåll följs upp i delåroch årsredovisning. Regionfullmäktige har antagit mål kopplade till ekonomisk hushållning
som bland annat utvärderas utifrån utfört planerat fastighetsunderhåll. Det finns emellertid
inget antaget målvärde för indikatorn. I verksamhetsberättelsen beskrivs prioriterade underhållsåtgärder som genomförts under det
gångna verksamhetsåret.

Gator och vägar - ej uppfyllt

4.2.

•

Avdelningen har inte gjort någon åtskillnad
mellan planerat och felavhjälpande underhåll.
Istället följs drifts- och investeringsbudgeten
upp månatligen. Förvaltningen uppskattar att
ungefär 65 procent av det planerade underhållet
utförs, varför underhållsskulden succesivt
byggs upp.

•

Avdelningen har ingen indikator kopplat till
målet om att regionens anläggningstillgångar
ska vårdas, vilket torde bero på att de uppgifter
som inrapporteras inte möjliggör en sådan uppföljning.

Svar på revisionsfrågan och rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter. I fråga om gator och vägar
har regionen ej säkerställt ett ändamålsenligt underhåll. Detta mot bakgrund av bedömningarna av de fem kontrollmålen som sammanfattats ovan. Mot bakgrund av
genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
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Tekniska nämnden
•

Säkerställer att det finns tillräckliga underlag i form av exempelvis underhållsplaner och beräkning av nuvarande underhållsskuld så att en realistisk
underhållsbudget kan beräknas.

•

En strategisk underhållsplan för fastigheter tas fram och metodik och ändamålsenlighet i nuvarande planer ses över.

•

Ändamålsenliga underhållsplaner för gator och vägar tas fram i enlighet
med befintlig strategisk plan. En tidsplan för när arbetet ska vara klart bör
antas och önskvärd detaljeringsnivå bör specificeras.

•

Säkerställa att anläggningars avskrivningstider och livslängd överensstämmer med antaganden i underhållsplanerna.

Regionstyrelsen
•

Nuvarande "riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar" ses över avseende gränsdragningen mellan drift och investering
och kopplingen till komponenter tydliggörs.

•

Se över behovet av att införa ytterligare indikatorer kopplade till det regionövergripande målet om god ekonomisk hushållning. Det saknas ett antaget
målvärde för de nuvarande indikatorerna som mäter målet om att regionens
anläggningstillgångar ska vårdas.

2018-12-21

SaidAshrqfi

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3472
12 mars 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Yttrande - Granskning av regionens underhåll av VAanläggningar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna yttrande angående revisionsrapporten
om granskning av regionens underhåll av Va-anläggningar och överlämna det till
regionens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionens underhåll av VA-anläggningar. Granskningen har syftat
till att bedöma om regionen har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av VAanläggningar.
Efter genomförd granskning är den sammantagna revisionella bedömningen att
regionen delvis har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av VA-anläggningar.
Med anledning av granskningens resultat överlämnas rapporten till tekniska nämnden
och till regionstyrelsen för kännedom. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som
kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast 30
april 2019.
Teknikförvaltningen redovisar sitt svar på granskningen här nedan.
Ärendebeskrivning

Här nedan redovisas de kontrollmål (kursivt) som finns i revisionsrapporten i
punktform. Teknikförvaltningens svar redovisas i anslutning till respektive
kontrollmål.
Det finns femåriga underhållsplaner som är fördelade per geografiskt distrikt
och verksamhetsområde (dricks-, spill- och dagvatten).
Revisorerna bedömer kontrollmålet som uppfyllt.
Svar: Det kan konstateras att VA-avdelningen har femåriga underhållsplaner som är
kategoriserade per distrikt och uppdelade enligt dricks-, spill- och dagvatten.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/3472

Underhållsplanerna är uppbyggda på ett erforderligt sätt och revideras löpande. En
förnyelseplan håller för närvarande på att utarbetas av teknikförvaltningen.
Teknikförvaltningen anser att hanteringen av underhållsplaner för Va-verksamheten
hanteras på ett ändamålsenligt sätt.
Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning
av underhåll.
Revisorerna bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Svar: Revisorerna har tagit del av styrande och stödjande dokument med bäring på
det redovisningsmässiga hanteringen av underhållskostnader och särskilt
gränsdragningen mot investeringsutgifter. Avseende dokumentet Riktlinjer för
komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar finns däremot en
avvikelse om beloppsgränsen för investeringar som ska komponentredovisas.
Teknikförvaltningen har redan en dialog med RSF som kommer att ändra riktlinjerna
vad gäller beloppsgränsen. Samtliga investeringsutgifter komponentredovisas av
teknikförvaltningen from 2019.
Det finns tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader.
Revisorerna bedömer kontrollmålet som uppfyllt.
Svar: Revisorerna konstaterar att VA-avdelningens reinvesteringar följs upp i
delårsrapporter - och årsredovisningen mot bakgrund av att det finns en indikator
kopplat till regionens övergripande ekonomiska mål. Indikatorn mäts utifrån
underhållsbudgeten, men det finns enligt revisorerna inget antaget målvärde för
indikatorn.
Därutöver sker uppföljning och diskussion om planerade och felavhjälpande
underhållsinsatser månatligen. Vidare bevakar förvaltningen nyckeltal och gör
jämförelser med andra genom så kallad benchmarking.
Teknikförvaltningen anser att målvärdet för indikatorn är budgeten för reinvesteringar
av VA-anläggningar.
Anslutningsavgifter redovisas korrekt i enlighet med gällande lagstiftning och
god redovisningssed.
Revisorerna bedömer kontrollmålet som uppfyllt.
Svar: Granskningen visar att Regionen i allt väsentligt redovisar anslutningsavgifter
i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. Anslutningsavgifterna
redovisas som en skuld och intäktsförs över en tidsperiod på 25 år. Överslagsräkning
påvisar att denna tidsperiod i allt väsentligt överensstämmer med tillämpad
avskrivningstiden för de anläggningar som anslutningsavgifterna avseratt finansiera.
Teknikförvaltningen anser att god redovisningssed tillämpas vid hanteringen av
anläggningsavgifter för vatten och avlopp.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/3472

Planeringen av utbyggnad och underhåll styrs och samordnas med kommande
exploateringar och regionens budgetprocess på ett effektivt och tillräckligt sätt.
Revisorerna bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt
Revisorerna konstaterar att VA-avdelningens framtagande av VA-plan kommer vara
centralt för regionens framtida planering av utbyggnad och underhåll. Avdelningen
har historiskt haft svårt att förbruka tilldelad budgetram, varför det är av stor vikt att
den nya planen förankras med berörda avdelningar inom regionens organisationsamt
att planen integreras i budgetprocessen. I budget för 2018 antas en avtagande
investeringstrend avseende VA-verksamheten, medan budgeten 2019 antar en linjär
investeringsram om 125 mnkr.
Vidare anser revisorerna att det saknas viktiga bakgrundsuppgifter, avseende
exempelvis teknisk status på dricksvatten- och spillvattenledningar, för att kunna
planera framtida investeringar i VA-nätet. Revisorerna anser dock att det värdefullt
att förvaltningen har genomfört bedömning av ledningar i de fall det är möjligt, och
ser positivt på att förvaltningen arbetar fram en VA-plan och tillhörande VA-strategi
som kommer aktualiseras varje år. Förvaltningspersonal uttrycker även att
samordning medandra förvaltningar vid exploateringar är ett utvecklingsområde.
Svar: Teknikförvaltningen bedömer att det är en central uppgift att samordna
kommande utbyggnad med exploateringsverksamheten och bör därmed skötas av
regionstyrelseförvaltningen, dock i samförstånd med VA-huvudmannen och andra
berörda förvaltningar.
Det finns ett pågående samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen för att hitta former och rutiner så att berörda förvaltningar
involveras i ett tidigt skede. Detta är en förutsättning för att kunna planera för
kommande behov av VA-anläggningar, både verksamhets- och budgetmässigt, samt
utifrån underhåll av befintliga anläggningar och nytillkommande.
Det är Tekniska nämndens ansvar att ta fram ny VA-plan. En ny VA-plan antogs i
november 2018 av Tekniska nämnden och ska nu implementeras i
teknikförvaltningen. I strategiska flerårsplanen 2020-2024 är ”VA-planen 2018” och
dess olika delar beaktade och inarbetade.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att yttrandet svarar på de frågor som revisorerna ställt i
revisionsrapporten.
Tekniska nämndens beslut får inga konsekvenser för barn- och genusperspektivet.
Tekniska nämndens beslut får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
Tekniska nämndens beslut får inga ekonomiska konsekvenser.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-12
Revisionsrapport 2018-12-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionens revisorer
Regionstyrelsen
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Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Region Gotland
Reception Visborg

Datum 2018-12-"fl

2018 -12- 2 8
Sign:,

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

Granskning av regionens underhåll av VA-anläggningar
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionens underhåll av VA-anläggningar. Granskningen har syftat till att bedöma om regionen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhåll av VA-anläggningar.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av VA-anläggningar.
Mot bakgrund av granskningens resultat som redovisas i sin helhet bifogad
revisionsrapport, lämnas följande rekommendationer:
Tekniska nämnden och regionstyrelsen
•

Säkerställer att kommunikationen och samordningen kring framtida
exploateringar stärks, samt att det finns en tydlig koppling mellan VAplanen och regionens budgetprocess.

Tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden tillser att framtagandet av VA-planen och tillhörande VA-strategi förankras med berörda nämnder och avdelningar så
att förnyelsearbetet och framtida exploateringar samordnas på ett effektivt sätt.

Regionstyrelsen
•

Nuvarande "riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar" uppdateras avseende gränsdragningen mellan drift och
investering och kopplingen till komponenter tydliggörs.

•

Se över behovet av att införa ytterligare indikatorer kopplade till det
regionövergripande målet om god ekonomisk hushållning. Det saknas

Postadress SE-621 81 Visby
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Regionens revisorer
•

ett antaget målvärde för de nuvarande indikatorerna som mäter målet
om att regionens anläggningstillgångar ska vårdas.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten för yttrande till tekniska nämnden
och till regionstyrelsen för kännedom. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder
som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april 2019.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotiand.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer,
/x
V

Carin Backlunc
Ordförande

www.pwc.se

Revisionsrapport

SaidAshrafi
Per Larson
Ebba Lind
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens underhåll av fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar. Granskningen
är uppdelad i två rapporter där ena avser fastigheter samt gator och vägar, och den
andra avser VA-anläggningar. De sammantagna rapporterna syftar till att besvara
följande revisionsfråga:
•

Har regionen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar?

Den här granskningen avser underhåll av VA-anläggningar.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av VA-anläggningar. Nedan följer centrala iakttagelser
avseende VA-anläggningar som vi har observerat under granskningen:

VA-anläggningar
•> Det finns femåriga underhållsplaner som är fördelade per geografiskt distrikt och verksamhetsområde (dricks-, spill- och dagvatten).
<» Reinvesteringar följs upp i delårs- och årsredovisningen mot bakgrund av att
avdelningen har en indikator kopplat till målet om att regionens tillgångar
ska vårdas. Det saknas målvärde för indikatorn.
•J» Det pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan och tillhörande VA-strategi
för att tillgodose att planeringen av kommande underhållsinsatser och exploateringar styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. I den arbetshandling som vi tagit del av, DUF-planen, framgår att vissa väsentliga bakgrundsuppgifter saknas vilket påverkar avdelningens förmåga att kunna
planera framtida investeringar i VA-nätet.
•J* Förvaltningspersonalen uttrycker att samordning med andra förvaltningar
vid exploateringar är ett utvecklingsområde.
*J» Regler för redovisning av underhåll ("riktlinjer för komponentredovisning
av materiella anläggningstillgångar") överensstämmer inte helt med god
redovisningssed.

December 2018
Region Gotland
PwC

1 av 17

l.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Av Region Gotlands årsredovisning 2017 framgår att 93 procent av regionkoncernens tillgångar utgörs av mark, byggnader och tekniska anläggningar. Detta motsvarar 5,8 mdkr och således är det av stor vikt att regionen säkerställer tillgångarnas
värde genom att tillse att det finns en ändamålsenlig organisation och rutiner för
underhåll. Att anläggningstillgångarna planeras och underhålls ur ett verksamhetsmässigt perspektiv är också av stor vikt. Om underhållsnivån inte är tillräcklig
kan det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt
att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken ökar och för att
planerat underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Denna granskning
fokuserar på tre verksamhetsområden - fastigheter, gata och park samt VAanläggningar.
Region Gotland är en region som befolkningsmässigt växer och planeras fortsätta
växa, vilket innebär att behovet av kommunal service ökar. Det innebär ett ökat
behov av bostäder med god standard, kördugliga gator och vägar samt ett fungerande VA-nät.

1.2.

Revisionfråga

Granskningen syftar till att besvara nedanstående revisionsfråga:
Har regionen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter,
gator och vägar samt VA-anläggningar?

1.3.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats för VAanläggningar:
1. Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt.
2. Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll och komponentredovisning.
3. Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader.
4. Anslutningsavgifter redovisas korrekt i enlighet med gällande lagstiftning och
god redovisningssed.
5. Planeringen av utbyggnad och underhåll styrs och samordnas med kommande
exploateringar och regionens budgetprocess på ett effektivt och tillräckligt.
Rapporten är utformad utifrån kontrollmålen och respektive verksamhets granskningsresultat redovisas under en särskild underrubrik.

1.4.

Avgränsning och metod

Avgränsning sker enligt ovanstående revisionsfråga och tillhörande kontrollmål per
verksamhetsområde. Granskningsobjekt är tekniska nämnden. Avseende redovisnings anknutna frågor är även kommunstyrelsen granskningsobjekt.
December 2018
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Granskningen genomfors genom studier av styrande och stödjande dokument så
som underhållsplaner, verksamhetsberättelser, etc. Därutöver har intervjuer genomförts med avdelningschef för respektive verksamhetsområde (fastighet, gator
och vägar samt VA-anläggningar) och tillhörande stab. Vi har även varit i kontakt
med ekonomichef, enhetschef samhällsplanering och ekonomer på teknikförvaltningen.
Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollmål. Bedömningen av respektive
kontrollmål görs enligt kriterierna uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt.
Den övergripande revisionsfrågan bedöms sedan utifrån följande nivåer till uppfyllt
och ej uppfyllt.
Granskningsrapporten har varit föremål för faktaavstämning av berörda intervjupersoner.
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2.

Begreppsapparat och orsakssamband kopplat till underhåll

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och skick. Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till besparingar i underhållsbudgeten, vilket får till följd att planerade underhållsåtgärder
skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad. I sammanhanget ska det framhållas att
kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv
frångår principen om "god ekonomisk hushållning".

Löpande underhall i tid Minimal insats och kostnad

Direkt underhallsbehov
Större insats och
kostnad

Eftersatt underhall
• Rekonstruktion =
hög kostnad

Det är viktigt att diskutera skillnaden mellan kostnad (drift) och investering samt
underhållets placering i detta. Begreppet underhåll är mångfacetterat och kan ha
olika betydelser beroende på vad som avses och vilken profession som pratar om
underhåll. Ingenjörer och tekniker som beskriver underhåll talar i termer av felavhjälpande, löpande, planerat, förebyggande och felavhjälpande underhåll där planeringen utgår från fel och hur felutvecklingsförloppet ser ut, för dessa yrkesgrupper
är alltså inte redovisningen styrande för underhållsplanering. För ekonomer var
underhåll tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska kostnadsföras,
men sedan 2014 har detta ändrats i och med införandet av komponentavskrivning.
Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder
som tidigare klassades som drift numera klassas som investering, dvs. för ekonomerna har begreppet underhåll omdefmierats. Observera att om en åtgärd kallas
felavhjälpande, löpande eller planerat underhåll inte har någon betydelse ur ett redovisningsperspektiv.
Tydliga och avgränsade definitioner är viktiga för att undvika missförstånd och
tolkningsproblem, men de är även väsentliga för att uträkningarna blir konsekventa
och jämförbara mellan år. I denna granskning avgränsas begreppet driftkostnader
till att avse sådana åtgärder som vidtas med ett förväntat intervall om minst en gång
per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen i ett förvaltningsobjekt. Underhåll
definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning.
Felavhjälpande underhåll, ibland även kallat akut underhåll, syftar till att återställa
en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Det kan till exempel handla om
att byta ut en vattenkran som läcker eller en VA-ledning som gått sönder.
Planerat underhåll är planerad i tid, art och omfattning. Underhållet genomförs
med en längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa en byggdels funktion.
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I begreppet ryms även sådant underhåll som är planerat men som av någon anledning tidigarelagts. Detta benämns ibland som tidigarelagt planerat underhåll. Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och entreprenörer
ingår budgeten för planerat underhåll. Exempel på planerat underhåll är att byta ut
en vattenkran som överskridit sin livslängd enligt komponentredovisningen, även
fast kranen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Genom att byta ut vattenkranen i
enlighet med komponentredovisningen avvärjer fastighetsägaren eventuellt framtida felavhjälpande underhåll, eller i värsta fall omfattande renoveringar förorsakade av en vattenskada. Samma orsakssamband gäller för gator och vägar samt VAanläggningar. Genom att byta ut en vattenledning som överskridit sin tekniska livslängd förebygger ägaren att en större olycka längre fram i tiden.
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Granskningsresultat
3.1.

Kontrollmål i: Det finns underhållsplaner och
dessa uppdateras kontinuerligt.
3.1.1.
Iakttagelser
VA-anläggningar
Under 2018 har VA-avdelningen arbetat med att ta fram en VA-plan och en VAstrategi som ska tydliggöra hur VA-verksamheten ska se ut år 2030. VA-planen är
uppdelad i sex delar, varav Drift- underhåll- och förnyelseplanen (DUF-planen
hädanefter) är en del. Vi har tagit del av den preliminära DUF-planen.
I dokumentet är regionens VA-anläggningar indelade i 15 delområden som är
baserade på hur bebyggelsen ser ut. Eftersom DUF-planen är framåtsyftande
beskrivs såväl nuvarande status på allmänna VA-anläggningar och status efter att
beslutade åtgärder effektuerats. Bland regionens vattenverk bedöms sex1
anläggningar ha otillräcklig kapacitet och bland avloppsanläggningar bedöms fem2
ha otillräcklig kapacitet. Vid VA-avdelningen arbetar ca 65 personer och
avdelningen består av fyra enheter - berednings- och projekteringsenhet,
vattenenhet, VA-underhåll och avloppsenhet.
Organisationen arbetar med den löpande driften och underhållet utifrån identifierat
behov. Dessutom sker årlig verksamhetsplanering med regelbundna
avstämningsmöten. Underlaget som utgör grunden för verksamhetens planering är
sammanställda listor över projekt, upprättade rutiner och arbetsbeskrivningar. VAverksamheten är indelad i distrikt och respektive vattenverk och
avloppsreningsverk har en driftsplan som uppdateras årligen. Förvaltningen har
gjort en uppskattning av det kommande förnyelsebehovet av dricksvattenledningar
och spillvattenledningar i DUF-planen.
Grafi: Förnyelsebehov av dricksvattenledningar, antal km, 2019 och framåt

• Åtgärdas inom 10 år
1
2

Åtgärdas 2027-2050 • Åtgärdas efter 2050 • Uppgift saknas

Burs, Hemse, Tofta, Visby, Lärbro och Fårö
Burgsvik, Ronehamn, Hemse, Kattmarsvik och Valleviken
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Det främsta behovet av kommande förnyelser inom regionens dricksvattenledningar bedöms utföras efter år 2050. Bedömningen grundar sig i uppgifter där material
och anläggningsår är känt. I vissa fall har en uppskattning av anläggningsår gjorts
utifrån när det aktuella området bebyggdes. I de fall uppgift saknas finns inte uppgifter om anläggningsår eller områdenas bebyggelseperiod.
Gra/2: Förnyelsebehov av spillvattenledningar, antal kilometer, 2019 och framåt

• Åtgärdas inom 10 år

Åtgärdas 2027-2050

• Åtgärdas efter 2050 • Uppgift saknas

Förnyelsebehovet av spillvattenledningar bedöms vara som störst efter år 2050.
Bedömningsgrunderna och metodiken är densamma för dricksvattenledningar och
spillvattenledningar. Region Gotland har upprättat en VA-handbok som beskriver
utbyggnaden av ledningsnätet och vilka material som ska användas. Handboken
används både internt och externt vid prospektering och upphandling.
VA-avdelningen tar fram underhållsplaner som revideras varje år efter behov. I intervjuer framkommer att förvaltningen lägger mycket tid på att övervaka läckor i
VA-nätet. Detta eftersom det råder allmän vattenbrist på Gotland, och således bedöms läckor vara prioriterade underhållsinsatser. All data läggs in i verksamhetssystemet Geosecma och detta lägger grunden för det långsiktiga underhålls- och förnyelsearbetet.
Underhållsplanerna är kategoriserade per distrikt och det finns en åtskillnad mellan
dricks- spill- och dagvatten. Vid intervjuer återges att VA-avdelningens långsiktiga
underhållsplaner utgår från den redovisade tekniska livslängden och okulära bedömningar. I verkligheten är merparten av underhållsarbetet dock felavhjälpande
insatser, så som reparation av läckor. Förvaltningspersonalen låter även meddela
att många av de ledningar som lades under 1960- och igyo-talet har låg materiell
standard, och att ledningsnätet som är ännu äldre ofta har en högre standard och
lägre andel läckage.
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3-1.2.
Bedömning kontrollmål i
VA-anläggningar
Vi konstaterar att VA-avdelningen har femåriga underhållsplaner som är
kategoriserade per distrikt och uppdelade enligt dricks-, spill- och dagvatten.
Löpande statusbedömning sker, men enligt uppgift är merparten av
underhållsarbetet åtgärder för att stoppa läckage. Underhållsplanerna är dock
uppbyggda på ett erfoderligt sätt och revideras löpande. En förnyelseplan håller för
nävarande på att utarbetas av förvaltningen.
Vi bedömer kontrollmålet som

3.2.

3.2.1.

uppfyllt.

Kontrollmål 2: Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll
God redovisningssed

Begreppet underhåll är relativt mångfacetterat och kan ha olika betydelser beroende
på vad som avses och vilken profession som pratar om underhåll. Ur ett redovisningsperspektiv finns på övergripande nivå två olika typer av underhåll: underhåll
som inte har ett bestående värde vid utgången av verksamhetsåret vilket ska driftföras och underhåll som har ett bestående värde vid verksamhetsårets utgång och
således ska aktiveras. Ur ett redovisningsperspektiv har det inte någon betydelse om
en åtgärd benämns akut, löpande eller planerat underhåll. Det som är av betydelse
är åtgärdens karaktär i termer av väsentlighet och långsiktig framtida nytta. Sedan
2014 finns krav på komponentavskrivning vilket i praktiken gjort att delar av de
underhållsåtgärder som tidigare klassificerades som drift numera klassificeras som
investering. Den praktiska hanteringen och klassificeringen av underhållsutgifter
påverkas av den komponentmodell som kommunen implementerar.

3.2.2.
Iakttagelser
Regionens styrande och stödjande dokument
Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument med bäring på det
redovisningsmässiga hanteringen av underhållskostnader och särskilt
gränsdragningen mot investeringsutgifter.
•
•
•
•

Riktlinjer för redovisning av investeringar (RS 2016/351)
Anvisningar för redovisning och budgetering av markexploatering (2013-1216)
Avskrivningstider (utdrag från mall komponentindelning)
Riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar
(RS 2017/89).

Dokumenten riktlinjer för redovisning av investeringar, anvisningar för
redovisning och budgetering av markexploatering samt avskrivningstider (utdrag
från mall komponentindelning) överensstämmer i huvudsak med god
redovisningssed vad gäller gränsdragningen mellan dift (underhåll) och investering.
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Avseende dokumentet Riktlinjer för komponentredovisning av materiella
anläggningstillgångar finns däremot ett avvikelse som är värda att nämna.
•

3.2.3.

I riktlinjerna anger Regionen att komponentindelning i huvudsak inte ska
göras för det äldre (befintliga) beståndet samt att endast nyinvesteringar
överstigande 10 mnkr ska komponentindelas. Regionen har under våren
2018 komponentindelat samtliga befintliga anläggningar och samtliga nya
investeringar indelas i betydande komponenter. Dokumentet är således till
viss del obsolet då det inte är uppdaterat med befintlig redovisningsmetod.

Bedömning kontrollmål 3

VA-anläggningar
Det finns styrande och stödjande dokument som till viss del överensstämmer med
god redovisningssed avseende redovisning av underhållskostnader för VAanläggningar. Avvikelse från god redovisningssed finns i riktlinjerna avseende den
beloppsgräns som fastslagits för komponentindelning. Då införandet av
komponentavskrivning har en stor inverkan på klassificeringen av
underhållsutgifter konstaterar vi att det finns en risk att regionens regler för
redovisning av underhållskostnader inte är i överensstämmelse med god
redovisningssed. Regionen har, efter upprättndet av riktlinjerna, komponentindelat
samtliga VA-anläggningar med betydande komponenter, vilket är i enlighet med
god redovisningssed. Det finns således en diskrepans mellan riktlinjerna och
befintlig redovisningsmetod, där riktlinjerna inte är helt i överensstämmelse med
god redovisningssed.
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

3.3.

Kontrollmål 3: Det finns tillfredsställande
följning av underhållskostnader

3.3.1.

Iakttagelser

upp-

VA-anläggningar
l den preliminära DUF-planen tydliggörs var underhållsarbete behövs samt vilket
förnyelsearbete som ska prioriteras framgent. Förvaltningen följer upp nyckeltal
och tillämpar benchmarking mot VASS-statistiks. Avseende underhållsarbetet följer
förvaltningen månatligen upp nyckeltal och diskuterar. Vi har tagit del av planerade
och felavhjälpande underhållsåtgärder för 2018 fram till augusti. Den planerade
månatliga budgeten är sammanställd i en excel-fil.

s VA-branschens statistiksystem
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Grafs: Planerat och felavhjälpande underhåll inom VA-anläggningar, tkr, januari till augusti 2018
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Den månatliga budgeten för felavhjälpande underhåll är 0,76 Mkr medan budgeten
för planerat underhåll är 0,38 Mkr. Detta innebär alltså att felavhjälpande insatser
har dubbelt så hög budget som planerade. Utfallet för både felavhjälpande och
planerade insatser ligger dock under budget. Ackumulerat ligger planerade insatser
0,40 Mkr under budget och felavhjälpande 0,64 Mkr under budget. I
årsredovisningen och delårsrapporter följs målet om att anläggningstillgångarna
ska vårdas upp genom indikatorn Andel av VA-budgeten som avser
reinvesteringar. År 2017 var andelen 11,4 procent, men prognosen för helåret 2018
var i augusti 8,0 procent. Det finns dock inget antaget målvärde, och därför bedöms
inte målet.
I verksamhetsberättelsen redovisas värden för tre mål:
•

Debiterad vattenmängd ska utgöra minst 85 procent av producerad mängd

•

Vatten med godkänd kvalitet ska produceras och distribueras dygnet runt

•

Alla reningsanläggningar ska uppfylla särskilda krav

Målen är alltså inte direkt kopplade till avdelningens underhållsarbete, utan snarare
är förnyelse- och underhållsarbetet en förutsättning för att avdelningen ska kunna
uppfylla målen.

3.3.2.

Bedömning kontrollmål 5

VA-an läggningar
Vi konstaterar att VA-avdelningens reinvesteringar följs upp i delar- och
årsredovisningen mot bakgrund av att avdelningen har en indikator kopplat till
regionens övergripande ekonomiska mål. Indikatorn mäts utifrån
underhållsbudgeten, men det finns inget antaget målvärde för indikatorn.
Därutöver sker uppföljning och diskussion om planerade och felavhjälpande
underhållsinsatser månatligen. Vidare bevakar förvaltningen nyckeltal och gör
jämförelser med andra genom så kallad benchmarking.
Vi bedömer kontrollmålet som
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uppfyllt.
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3.4.1.

Kontrollmål 4: Anslutningsavgifter redovisas
korrekt i enlighet med gällande lagstiftning och
god redovisningssed
God redovisningssed

Anslutningsavgifter utgörs av kostnaderna för utbyggnad av VA-nätet och syftar till
att finansiera tillkommande fastigheter i det befintliga VA-nätet eller ett utökat område. Avgiften ska tas ut med hänsyn till likställighetsprincipen och kommunens
självkostnad. Principerna för redovisning av anslutningsavgifterna regleras i RKR
18.1. Där framgår att anslutningsavgifterna ska redovisas som en skuld vid erhållen
anslutningsavgift för att därefter intäktsföras i takt med av VA-anläggningen skrivs
av (matchningsprincipen).

3.4.2.

Iakttagelser

Praktisk hantering
Regionen redovisar 100 procent4 av erhållna anslutningsavgifter som en skuld i
balansräkningen vilka därefter intäktsförs över en period på 25 år. Anslutningsavgifterna är enligt uppgift inte uppdelade med objektskoder i redovisningen vilket
medfört att vi inom ramen för granskningen inte kontrollerat om en enskild anslutningsavgifts upplösningstid överensstämmer med avskrivningstiden för motsvarande anläggning. Vi har istället erhållit Regionens anläggningsreskontra och har
med överslagsräkning kontrollerat tillämpade avskrivningstider på VAanläggningar och kan konstatera att den genomsnittliga avskrivningstiden för dessa
anläggningar överensstämmer väl med återföringsperioden för anslutningsavgifterna. Regionen har enligt uppgift utgått från branschorganisationen Svenskt Vattens
råd avseende komponentindelningen av VA-anläggningar.

3.4.3.

Bedömning kontrollmål 4

Genomförd granskning påvisar att Regionen i allt väsentligt redovisar anslutningsavgifter i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. Anslutningsavgifterna redovisas initialt som en skuld och intäktsförs över en tidsperiod på 25
år. Överslagsräkning påvisar att denna tidsperiod i allt väsentligt överensstämmer
med tillämpad avskrivningstid för de anläggningar som anslutningsavgifterna avser
att finansiera.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att kontrollmålet är uppfyllt.

11nom VA-branschen finns en uppfattning om att uppemot 10 procent av anslutningsavgiften kan användas för att
finansiera de direkta kostnader som uppstår för att upprätta ledningsnät och tillhörande installationer för enskilda
anslutningar till fastigheter.
December 2018
Region Gotland
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Kontrollmål 5: Planeringen av utbyggnad och
underhålls styrs och samordnas med kommande exploateringar och regionens budgetprocess på ett effektivt och tillräckligt sätt

3.5.1.

Iakttagelser

VA-anläggningar
I investeringsbudgeten för åren 2018-2019 med tillhörande plan för åren 20202022 framgår att VA-verksamheten står inför stora investeringar de kommande
åren. I väntan på en ny VA-plan har VA-verksamheten antagit en investeringsram
om 125 mnkr per år mellan år 2020 till 2023.
Gra/4: Investeringsbudget inom VA-verksamheten, tkr, budget 2018-2019 och
plan 2020-2021
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År 2018 har regionen budgeterat 275,2 Mkr, vilket motsvarar 67 procent av teknikförvaltningens totala investeringsäskande. Det är framför allt investeringar i Bräckvattenverk Kvarnåkershamn som är omfattande - 110 Mkr. Budgeterade medel för
reinvesteringar i VA-anläggningar är 40 Mkr år 2018, vilket motsvarar 15 procent av
den totala investeringsbudgeten. Som vi tidigare nämnt är prognosen för helåret
2018 åtta procent, dvs. en avvikelse på sju procentenheter.
Vi har även tagit del av budget 2019-2020 och plan 2021-2023.1 den senaste budgeten har VA-verksamheten en budget 2019 om 212,5 mnkr. Den mest omfattande
posten om 96,5 mnkr är VA-ledning Burgsvik-Klintehamn. För resterande år 2020-2023 - finns en investeringsram i väntan på ny VA-plan om 125 mnkr per år.
Det har dock framkommit i intervjuer att avdelningen kommer behöva effektuera
fler investeringar under denna period. Tre omfattande projekt som nämns är vattenförsörjningen i Visby, Nordöstra Gotlands vattenförsörjning samt VAförsörjningen på Fårö.
I teknikförvaltningens verksamhetsberättelse 2017 beskrivs att flera stora projekt
har blivit framflyttade i tiden, och därför har förvaltningens investeringsbudget inte
förbrukats. Investeringar om 39,6 Mkr i Kvarnåkershamns vattenverk som skulle
verkställas under 2017 flyttades därför över till 2018 års investeringsbudget. Inve-
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steringarna i vattenverket syftar till att förbättra vattenförsörjningen. Följande orsaker nämns till att investeringarna framflyttats:
•

Anbudsförfarande tar tid

•

Budget ej tillräcklig vilket kan medföra äskande av tilläggsanslag som tar tid

•

Överprövningar av antagna anbud

•

Tillståndsansökningar, miljö, hav, vägar etc.

•

Servitutsavtal ska tecknas

•

Väderförhållande, till exempel muddring som ej tål blåst

•

Begränsad tillgång till material vilket har gjort att vissa projekt försenats

I den preliminära DUF-planen görs analyser av framtida behov av VA- anläggningar
i samband med kommande exploateringar och utbyggnationer. Det finns bilagda
exempel på framtida utmaningar för respektive delområde. Bland annat anses en
särskild utmaning vara den framtida belastningen vid utbyggnaden av Visby och
belastning från den nya kryssningskajen. Det har även tagits fram en VA-handbok
som beskriver utbyggnad av ledningsnätet och vilka material som ska användas vid
prospektering och upphandling.
I DUF-planen finns även en sammanställning av bedömt förnyelsebehov av dricksvattenledningar och spillvattenledningar, men som vi tidigare konstaterat saknas
uppgifter för ungefär hälften av ledningarna. Således är det svårt att planera förnyelseprocessen och integrera i budgetprocessen.
Den kompletta VA-planen är tänkt att utgöra ett underlag i regionens arbete med
VA-frågor och den översiktliga planeringen. VA-planen ska revideras allteftersom
åtgärder genomförs och det skapas nya förutsättningar. En avstämning av planens
åtgärder och införlivning av åtgärder i verksamhetens budgetplanering ska därför
ske årligen.
I regionens exploateringsplan 2018-2021 nämns att exploateringsplanen ska samordnas med VA-planens utbyggnadsplanering. Detta för att möjliggöra bättre och
mer effektiv styrning av resurser och medel.
Ett arbete startades under hösten 2017 med att skapa ett förvaltningsövergripande
forum för samordningen av regionens exploateringsprojekt. Från januari 2018 sker
samordningen formellt genom en exploateringsgrupp som består av avdelningschefer från berörda förvaltningar, exploateringsstrateg och stadsarkitekten. Exploateringsgruppen träffas en gång i veckan och diskussionerna handlar om hur man ska
kombinera olika perspektiv med ett helhetsperspektiv, och hur man får samverkan
att fungera i olika nivåer och mellan alla involverade aktörer.
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Det är enheten för samhällsplanerings Som ansvarar och är sammankallande för
exploateringsgruppen. Exploateringsgruppen rapporterar resultatet av sitt arbete
till en styrgrupp som består av förvaltningschefer från teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och regiondirektören. Styrgruppen rapporterar i sin tur
till ett exploateringsutskott som lyder under regionstyrelsen. Exploateringsutskottet
är ingen beslutande instans utan har en vägledande funktion för att styra projekten
i tidiga planeringsskeden. Presidiet från tekniska nämnden och byggnadsnämnden
och regionstyrelsens arbetsutskott ingår i exploateringsutskottet.
Den tilltagande exploateringstakten ses som en utmaning som ställer krav på en väl
fungerande kommunikation mellan samtliga inblandade aktörer, avdelningar m.m.
En stor utmaning som nämns vid intervju är att hitta en metod/modell för samordningen av äskanden av investeringsmedel för VA-investeringar med äskanden av
investeringsmedel för övriga exploateringskostnader.

3.5.2.

Bedömning kontrollmål 5

VA-anläggningar
Vi konstaterar att VA-avdelningens framtagande av VA-plan kommer vara centralt
för regionens framtida planering av utbyggnad och underhåll. Avdelningen har
historiskt haft svårt att förbruka tilldelad budgetram, varför det är av stor vikt att
den nya planen förankras med berörda avdelningar inom regionens organisation
samt att planen integreras i budgetprocessen. I budget för 2018 antas en avtagande
investeringstrend avseende VA-verksamheten, medan budgeten 2019 antar en linjär
investeringsram om 125 mnkr.
Vidare saknas vissa essentiella bakgrundsuppgifter, avseende exempelvis teknisk
status på dricksvatten- och spillvattenledningar, för att kunna planera framtida
investeringar i VA-nätet. Vi anser dock att det värdefullt att förvaltningen har
genomfört bedömning av ledningar i de fall det är möjligt, och ser positivt på att
förvaltningen arbetar fram en VA-plan och tillhörande VA-strategi som kommer
aktualiseras varje år. Förvaltningspersonal uttrycker även att samordning med
andra förvaltningar vid exploateringar är ett utvecklingsområde.
Vi bedömer kontrollmålet som ej

uppfyllt.

s Regionensstyrelseförvaltningen, avdelningen för regional utveckling
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4-

Bedömning och rekommendationer

4.1.

Avstämning mot kontrollmål

Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollmål vilka berör verksamhetsområdet
VA-anläggningar. Bedömningen av respektive kontrollmål sker i en tregradig skala
- uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt. För varje kontrollmål finns bedömning för
berörd avdelning och kortfattad information som bedömningarna grundar sig på.

Kontrollmal

Bedömning

VA-anläggningar - uppfyllt
l: Det finns underhållsplaner och
dessa uppdateras kontinuerligt.

Det finns femåriga underhållsplaner som är
fördelade per geografiskt distrikt och verksamhetsområde (dricks-, spill- och dagvatten).
Löpande statusbedömning sker, men enligt
uppgift är merparten av underhållsarbetet
felavhjälpande åtgärder för att stoppa läckage.
VA-anläggningar - delvis uppfyllt

2: Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av underhåll.
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•

Det finns styrande och stödjande dokument
som till viss del överensstämmer med god
redovisningssed avseende redovisning av
underhållskostnader för VA-anläggningar.
Avvikelse från god redovisningssed finns i
riktlinjerna avseende den beloppsgräns som
fastslagits för komponentindelning. Då
införandet av komponentavskrivning har en
stor inverkan på klassificeringen av
underhållsutgifter konstaterar vi att det finns
en risk art Regionens regler för redovisning av
underhållskostnader inte är i
överensstämmelse med god redovisningssed.

•

Regionen har, efter upprättndet av
riktlinjerna, komponentindelat samtliga VAanläggningar med betydande komponenter,
vilket är i enlighet med god redovisningssed.
Det finns således en diskrepans mellan
riktlinjerna och befintlig redovisningsmetod,
där riktlinjerna inte är helt i överensstämmelse
med god redovisningssed.

15av17

3: Detfinnstillfredsställande
uppföljning av underhållskostnader.

VA-anläggningar -

uppfyllt

•

Reinvesteringar följs upp i delårs- och årsredovisningen mot bakgrund av att avdelningen har
en indikator kopplat till målet om att regionens
tillgångar ska vårdas. Det saknas målvärde för
indikatorn.

•

Månatlig uppföljning och diskussion sker om
utförda underhållsåtgärder och förvaltningar
tillämpar benchmarking mot branschnyckeltal.

VA-anläggningar - uppfyllt
4: Anslutningsavgifter redovisas
korrekt i enlighet med gällande
lagstiftning och god redovisningssed.

•

Genomförd granskning påvisar att Regionen i
allt väsentligt redovisar anslutningsavgifter i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. Anslutningsavgifterna redovisas
initialt som en skuld och intäktsförs över en
tidsperiod på 25 år. Överslagsräkning påvisar
att denna tidsperiod i allt väsentligt överensstämmer med tillämpad avskrivningstid för de
anläggningar som anslutningsavgifterna avser
att finansiera.

VA-anläggningar - ej uppfyllt
5: Planeringen av utbyggnad och
underhålls styrs och samordnas
med kommande exploateringar
och regionens budgetprocess på
ett effektivt och tillräckligt sätt.
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•

Det pågår ett arbete med att ta fram en VAplan och tillhörande VA-strategi för att tillgodose att planeringen av kommande underhållsinsatser och exploateringar styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. I den arbetshandling som vi tagit del av, DUF-planen,
framgår att vissa väsentliga bakgrundsuppgifter saknas vilket påverkar avdelningens förmåga att kunna planera framtida investeringar
i VA-nätet.

•

Förvaltningspersonal uttrycker även att samordning med andra förvaltningar vid exploateringar är ett utvecklingsområde.
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4-2.

Svar på revisions/rågan och rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen delvis har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av VA-anläggningar. Detta mot bakgrund av bedömningarna av de fem kontrollmålen som sammanfattats ovan.
Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
Tekniska nämnden och regionstyrelsen
•

Säkerställer att kommunikationen och samordningen kring framtida exploateringar stärks, samt att det finns en tydlig koppling mellan VA-planen och
regionens budgetprocess.

Tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden tillser att framtagandet av VA-planen och tillhörande
VA-strategi förankras med berörda nämnder och avdelningar så att förnyelsearbetet och framtida exploateringar samordnas på ett effektivt sätt.

Regionstyrelsen
•

Nuvarande "riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar" uppdateras avseende gränsdragningen mellan drift och investering och kopplingen till komponenter tydliggörs.

•

Se över behovet av att införa ytterligare indikatorer kopplade till det regionövergripande målet om god ekonomisk hushållning. Det saknas ett antaget
målvärde för de nuvarande indikatorerna som mäter målet om att regionens
anläggningstillgångar ska vårdas.

2018-12-21

SaidAshrafi

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/548
11 april 2019

Tekniska nämnden

Remiss – ”Tillsammans mot 2030” - En energi- och
klimatstrategi för Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden tillstyrker Energi och Klimatstrategin ”Tillsammans mot
2030”, men konstaterar att dokumentet är för omfattande, bör begränsas och
göras mer publikt och lättillgängligt för deltagande aktörer men också för
Gotlands medborgare. Länsstyrelsens och övriga aktörernas roller, ansvar och
uppgifter bör tydliggöras.

Sammanfattning

Energi- och klimatstrategin är framtagen av Länsstyrelsen i samarbete med Region
Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland. Den är ett regeringsuppdrag för
Länsstyrelsen att samla viktiga aktörer på Gotland och uppmuntra till en bred
uppslutning för ett gemensamt gotländskt bidrag till att hotet från
klimatförändringarna kan minskas. Arbetet med strategin är tänkt att drivas genom
möten och dialogforum, olika aktuella arrangemang, olika idéer samt innovationer i
projekt m.m.
I strategin nämns sex olika fokusområden som är extra viktiga ur energi- och
klimatsynpunkt:
1. Hållbart energisystem, 2. Klimatsmart industri, 3.Resurseffektiv bebyggelse, 4.Effektiva och
fossilfria transporter, 5.Areella näringar och 6.Hållbar konsumtion.
Fyra arbetsverktyg/sätt definieras:
Åtaganden, Styrdokument, Projekt och Samverkan.
Bedömning

Strategins sex fokusområden:
1. Hållbara energisystem: Här behöver strategin också lyfta fram säkerhets- och
skyddsaspekter ur ett driftsäkerhetsperspektiv för Gotland som ett isolerat område.
1 (3)
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2. Klimatsmart industri: Kommer industrin/ har den varit med själv som en del
grundmaterialet även i utformning av insatsområden, projekt åtaganden m.m. ?
3. Resurseffektiv bebyggelse: Görs inte detta redan. Behövs nytt fokus? Vad saknas i
de planarbeten och byggnadsprojekt som etableras idag? Nås de viktiga aktörerna i
byggbranschen? Vad är begränsande? Är det kostnadsstyrt eller är det kunden som
styr med efterfrågan på klimatanpassningar och miljö?
4. Effektiva och fossilfria transporter: Hur hanteras bilfrågan, bilen är ju så viktig på
en ö som Gotland. Om Region Gotland inte kan få till en kollektivtrafik som täcker
behoven hos medborgarna hur kan Gotland jobba strategiskt mot en mer
klimatsmart och energieffektiv bilanvändning? Gotland är biltätt och kommer nog att
vara det länge framöver. Bra projekt borde uppmuntras och startas .Hur kan befintlig
bilpark konverteras till miljövänliga fossilfira bränslen så att det går att öka takten på
utbyte av en gammal bilpark?
Godsfrågan kan vara svår att lösa , lager ”just in time” kontra en större beredskapsaspekt? Hur mycket livsmedel finns på ön och hur länge räcker det vid en kris?
Mycket av insatsområdet ”Klimatsmart vardagsresande” kan ingå i ”Fossilfria
transporter och resor”
5. Areella näringar: De areella näringarna deltar generellt aktivt i energi- och
klimatfrågorna. Lantbruk är inte de enda företagen på landsbygden som har ett
ansvar. Det som saknas i strategin är till exempel tydligare beskrivningar av
transport- och tillverkningsföretag på landsbygden.
6. Hållbar konsumtion: Begreppet ”Lätt att göra rätt” är mycket bra och är värt att
fokusera mer på och skulle med fördel ges plats i flera insatsområden. En koppling
till den enskilde medborgaren skulle då lättare nås.
Strategins fyra verktyg:
”Åtaganden” bör mer vara inriktat på konkreta åtgärder, själva ordet åtagande är för
brett och svårt att ringa in. Då kan detta bli ett kraftfullt verktyg. Annars bör
begreppet åtaganden förklaras bättre vad som menas.
”Styrdokument” Betydelsen av styrdokument har sin roll som utgångspunkt för de
flesta aktörerna. Det bör vara mer fokus på konkret arbete eller ”verkstad” i
strategin.
”Projekt” Detta verktyg bör kopplas direkt till det första ,åtaganden eller verkstad.
Är de uppräknade projekten i bilaga 4 de som ska vara huvudaktiviteterna i strategin
eller är det tänkt att flera ska startas, hur många projekt är rimligt att hantera?
”Samverkan” en plattform är viktigt, det bör inte vara flera. Förslaget med ett
energicentrum är bra.
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att förslaget är svagt som strategiskt
dokument när det gäller genomförandet. Länsstyrelsens och övriga aktörernas roller,
ansvar och uppgifter bör tydliggöras.
…………………………………………………
Barn- och genusperspektiv –är särskilt viktig målgrupp i klimatarbetet om ett
långsiktigt resultat ska kunna säkras. ”Barn och unga utgör ca: 50 % av jordens
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befolkning men de är 100 % av vår framtid” Region Gotland kan bli bättre på att
inkludera barn och unga i klimatarbetet.
Landsbygdsperspektiv – de areella näringarna på Gotland bidrar med förnybar
energi i form av biogas, spannmål till etanol, flis till värme m.m. men är samtidigt
beroende av energi för transporter och arbete med tunga fordon, idag mest fossila
bränslen. De areella näringarna bidrar till växthuseffekten med industriverksamhet,
transporter, lantbruk, turism med flera. Det finns många goda exempel att lyfta fram
men också flera viktiga utmaningar.
Ekonomisk konsekvensanalys – För teknikförvaltningen som för så många andra
verksamheter handlar Klimat- och miljöarbetet ofta om stora investeringar som är
svåra att genomföra på kort sikt. Men idag är de allra flesta medvetna om att det
teknikförvaltningen inte gör för att minska klimatets negativa effekter idag det
kommer bara att bli dyrare att genomföra imorgon.
Beslutsunderlag
Remiss från länsstyrelsen (Lst: Dnr::420-485-19), Remiss av Gotlands Energi – och
Klimatstrategi.
Tjänsteskrivelse 2019-04-11
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Länsstyrelsen
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REMISSVERSION

UTKAST FÖR SYNPUNKTER

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län i samarbete med Region Gotland och Uppsala
Universitet Campus Gotland, i dialog med aktörer i länet. Strategin är antagen av xxx den xxxx 2019.
Detta är en uppdatering av Gotlands energi- och klimatstrategi samt Gotlands klimat- och energimål
2012-2020 och ersätter därmed dessa dokument. Dokumentet fungerar även som ett åtgärdsprogram
för miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Strategin gäller fram till år 2030.

UTKAST FÖR SYNPUNKTER
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Utgångspunkten för energi- och klimatstrategin för Gotland är bidra till utsläppsminskningar av
växthusgaser för att minska hotet från klimatförändringar och stärka Gotland som föregångare inom
hållbar energiomställning. Kraftiga åtgärder behöver sättas in redan inom en snar framtid, samtidigt
behöver vi vara uthålliga och långsiktiga.
Genom möten och dialogforum, och deltagande på aktuella arrangemang i länet, har pågående arbete,
regionala förutsättningar, behov och möjligheter för att nå energi- och klimatmålen diskuterats. Det är
en utmaning med en samhällsomställning som vi står inför. Baserat på viljan och de möjligheter som
olika aktörer, både lokala och nationella, ser på Gotland gör dock att det finns goda möjligheter för att
Gotland ska gå före i energi- och klimatarbetet.
Strategin lyfter fram sex olika fokusområden där arbete är extra viktigt ur energi- och klimatsynpunkt:
Hållbart energisystem, Klimatsmart industri, Resurseffektiv bebyggelse, Effektiva och fossilfria
transporter, Areella näringar och Hållbar konsumtion. Inom varje fokusområde är särskilda
insatsområden identifierade utifrån de frågor som är mest relevanta för Gotland. I dessa finns också
kopplingar och beroenden mellan olika branscher och frågeställningar.
Fyra verktyg för arbetet identifierats, med fokus på att jobba brett och inkluderande, vilka kan
användas inom flera fokusområden och av olika aktörer i samhället:
-

Åtaganden
Styrdokument
Projekt
Samverkan

Det finns ett intresse och engagemanget för energi- och klimatfrågor på Gotland och det pågår mycket
arbete vilket bör byggas vidare på och utvecklas. Samtidigt behövs alla delar av samhället och kan
bidra till att uppnå energi- och klimatmålen: privatpersoner, företag, organisationer och föreningar,
universitetet, regionen och statliga myndigheter. Alla har sin roll och behöver se den och ta det
ansvaret. Förhoppningen är att denna energi- och klimatstrategi ska kunna ligga till grund för utökat
samspel och samarbete mellan olika aktörer för att komma länge tillsammans. Tillsammans kan vi
skapa ett hållbart energisystem på Gotland.
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Effekter relaterade till klimatförändringar har en mycket framträdande roll bland de största globala
riskerna1. Dessa risker är också tätt sammanbundna med andra viktiga aspekter, såsom konflikt, matoch vattenbrist och storskalig migration. De närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika
katastrofala klimateffekter. Redan vid 1,5 graders global uppvärmning kommer följderna bli allvarliga,
men ju större uppvärmningen blir desto värre blir konsekvenserna2.

En enkätundersökning på Östergarnslandet med 113 svarande (32 kvinnor och 76 män) visar att det
finns ett intresse för satsningar på förnybar energiproduktion3. Majoriteten tyckte att Sverige borde
satsa mer på förnybara energiformer, såsom vindkraft, vågkraft, solkraft och biobränslen, än vad som
görs idag. Bland de svarande var 89 % intresserade av att bidra till denna utveckling genom att göra
egna investeringar i teknik för förnybar energiproduktion eller energilagring. Vidare tyckte 88 % att
Gotlands utnämning till pilotområde för Sveriges energiomställning var något positivt*. Barn på
Gotland tycker det är viktigt och livsnödvändigt att arbeta med miljöfrågor (se figur 1)4.

Det pågår mycket arbete kring energi och klimat på Gotland. Detta arbete bör byggas vidare på och
utvecklas. Energi- och klimatstrategin syftar till att:
• lyssna till den oro som upplevs på många håll och samtidigt bygga vidare på det intresset och
engagemanget som finns för energi- och klimatfrågor på Gotland.
• bidra till kunskapsspridning, utökad samordning, samverkan och samarbeten för att komma längre
tillsammans.
• lyfta mervärden och synergieffekter med andra samhällsmål.
• minska hotet från klimatförändringar och stärka Gotland som föregångare inom hållbar
energiomställning.

Alla delar av samhället behövs och kan bidra till att uppnå energi- och klimatmålen: privatpersoner,
företag, organisationer och föreningar, universitetet, regionen och statliga myndigheter. Alla har sin
roll och behöver se den och ta det ansvaret. Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotlands samt
Energimyndigheten, har ett särskilt samordnande ansvar på ön. Energimyndigheten genom sitt
regeringsuppdrag att möjliggöra att Gotland kan bli en föregångare inom ett hållbart energisystem5, så
kallat Energipilot Gotland i detta dokument. Förhoppningen är att denna energi- och klimatstrategi ska
kunna ligga till grund för utökat samspel och samarbete mellan olika aktörer för att komma länge
tillsammans. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart energisystem på Gotland.

1

World Economic Forum, 2018. The Global Risks Report. ISBN: 978-1-944835-15-6 http://wef.ch/risks2018
Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018. Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15). ISBN 978-92-9169-151-7
https://www.ipcc.ch/sr15/
3
Austerland energi och Uppsala Universitet Campus Gotland, 2019. Enkät om energiomställning på Östergarnslandet med omnejd.
4 Fole skola, 2018. Tankar och tyckande från klass 4. Inskickat som underlag till energi- och klimatstrategin hösten 2018.
*Energi- och klimatstrategin kompletteras med en enkätundersökning riktad till en bredare grupp. Enkäten genomförs av Uppsala
Universitet Campus Gotland under våren 2019.
5 Miljö- och energidepartementet, 2018. Uppdrag till statens energimyndighet att möjliggöra att Gotland blir en pilot för ett hållbart
energisystem. Regeringsbeslut. M2018/01642/Ee
2
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Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Region Gotland och Uppsala Universitet
Campus Gotland. Arbetsgruppen har haft som avsikt att arbeta i nära samverkan med lokala aktörer
och med Energimyndighetens regeringsuppdrag att möjliggöra att Gotland blir en föregångare inom
hållbar energiomställning. Genom möten och dialogforum, och deltagande på aktuella arrangemang i
länet, har pågående arbete, regionala förutsättningar, behov och möjligheter för att nå energi- och
klimatmålen diskuterats (se bilaga 1). Utifrån det har målbilder, insatsområden och former för
genomförande utformats.
Avgränsning
För att minska sårbarheten för pågående klimatförändringar är det även viktigt att arbeta med
anpassning till ett förändrat klimat. Det arbetet pågår och frågorna behandlas inom den regionala
handlingsplanen för klimatanpassning6. Energiförsörjning inkluderas även i länets arbete med
totalförsvaret.

Att komma framåt i energi- och klimatarbetet förutsätter samarbete mellan Länsstyrelsen, Region
Gotland, Energimyndigheten och Uppsala Universitet Campus Gotland. Samverkan bör ha sin
utgångspunkt i de uppdrag och styrdokument som finns inom organisationerna. Arbetet bör följas upp
gemensamt årligen och ha en delvis gemensam kommunikationsplan. Samverkan kan bedrivas under
ett gemensamt paraply som inkluderar kommunikationsplan, kompetens- och processutveckling,
uppföljning och utvärdering*.

Figur 1: Barn i klass 4 på Fole skola tycker det är viktigt och livsnödvändigt att arbeta med
miljöfrågor.

6

Länsstyrelsen i Gotlands län, 2018. Regional handlingsplan för klimatanpassning.
* Ett verktyg för visualisering, som håller på att utvecklas av Uppsala Universitet Campus Gotland, kan med fördel användas för att
synliggöra hur olika vägval framåt förändrar växthusgasutsläpp. Där så är möjligt ska all statistik vara könsuppdelad och efter ålder. Syftet
är att kunna genomföra efterföljande analyser av vilka målgrupper som nås av åtgärder och vilka som borde nås.
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Världens länder har genom Parisavtalet enats om att den globala temperaturökningen ska hållas långt
under 2 grader, med ansträngningar att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader eftersom detta
väsentligt skulle minska riskerna med och konsekvenserna av klimatförändringen. Målet att Bekämpa
klimatförändringarna och Hållbar energi för alla bidrar med mervärden inom andra globala
hållbarhetsmål i Agenda 2030 och är på motsvarande sätt beroende av utvecklingen inom dessa. Detta
visar betydelsen av att nå energi- och klimatmålen men också att de inte kan nås på bekostnad av
andra samhällsmål (figur 2).

Figur 2: Energi- och klimatfrågor är direkt kopplade till flera av de globala målen och Agenda 2030.
Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik, Generationsmålet, lyfter att vi ska verka för en
hållbar framtid utan att flytta våra miljöproblem utomlands. Miljömålet i Sverige för Begränsad
klimatpåverkan anger att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås. Senast år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären7. För att nå detta mål har flera etappmål beslutats, bland annat att
utsläppen ska ha minskat med minst 63 % till 2030. Ett särskilt sektorsmål finns för inrikes transporter
om att minska utsläppen med 70 % till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Elproduktionen i Sverige ska
vara 100 % förnybar till år 2040 och landet ska ha 50 % effektivare energianvändning år 2030 jämfört
med 2005 (mätt i tillförd energi i relation till BNP)8.
Sveriges regering har gett Energimyndigheten ett långsiktigt uppdrag att möjliggöra att Gotland blir en
pilot för omställningen till ett hållbart energisystem, omnämns här Energipilot Gotland9. I uppdraget

7

Sveriges klimatlag och klimatpolitiska ramverk, 2018. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
8 Energiöverenskommelsen, 2016. Ramöverenskommelse mellan socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna.
9 Miljö- och energidepartementet, 2018. Uppdrag till statens energimyndighet att möjliggöra att Gotland blir en pilot för ett hållbart
energisystem. Regeringsbeslut. M2018/01642/Ee
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till myndigheten nämns även EU-initiativet ”Clean Energy for EU Islands” vilket syftar till att stärka
energiomställningen på öar inom EU.
I Gotlands regionala utvecklingsstrategi lyfts att Gotland ska ligga i framkant och vara en
världsledande ö-region i klimat- och miljöfrågor. Målet är att energiförsörjningen ska vara
klimatneutral och kännetecknas av högsta möjliga effektivitet och hushållning samt att
energianvändningen på Gotland ska baseras på en hög andel från lokala förnybara energislag och bidra
till näringslivets utveckling och tillväxt.

Den regionala målbilden och regeringens ambition ger Gotland en tydlig riktning och ett sammanhang
för fortsatt arbete med energi- och klimatfrågor. Figur 3 illustrerar behovet av utsläppsminskningar på
Gotland baserat på en regionalisering av de nationella klimatmålen och Gotlands koldioxidbudget10.
Studierna visar att för att nå klimatmålet kommer kraftiga åtgärder att behövas sättas in redan inom en
snar framtid (se bilaga 2). Fossilfrihet antas vara en förutsättning i strävan mot ett hållbarare
energisystem och energiomställningen är en viktig del i att minska utsläppen av växthusgaser.
Ytterligare åtgärder behövs dock för att nå klimatmålen och utsläppsminskningar av växthusgaser är
en stor utmaning för Gotland utifrån de regionala förutsättningarna. Baserat på viljan och de
möjligheter som olika nationella och lokala aktörer ser på Gotland finns dock goda möjligheter för att
Gotland ska kunna gå före i energi- och klimatarbetet.

Figur 3: Växthusgasutsläpp på Gotland 1990-2015 inom olika sektorer och framtida klimatmål; de
nationella målen (röda prickar), de nationella målen regionaliserade för Gotland inom olika sektorer
(skuggade fälten) utgår ungefär från en linjär minskning från 2015, samt takten för utsläppsminskning
för att hålla sig inom Gotlands koldioxidbudget (svart streckad linje) utgår från konstanta utsläpp
2015-2020 för att sedan minska de fossila utsläppen med 16% per år, medan icke fossila utsläpp av
växthusgaser (metan, lustgas) minskar enligt den regionaliserade modellen.
10

Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen och Uppsala Universitet och Ramböll, 2018. Koldioxidbudget 2020-2040 Region
Gotland. Del 1.
* För uppföljning av Gotlands energi- och klimatmål se Länsstyrelsen Gotlands, 2018. Energiläget 2017 – en avstämning av Gotlands klimatoch energimålen samt Länsstyrelsen Gotland och Skogsstyrelsen, 2018. Miljökvalitetsmålen Gotland 2018. Regional årlig uppföljning av
miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
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Kraftiga åtgärder behöver sättas in redan inom en snar framtid, samtidigt behöver vi vara uthålliga och
långsiktiga. Det finns sektorer på Gotland där arbete är extra viktigt ur energi- och klimatsynpunkt.
Strategin för Gotlands energi- och klimatarbete lyfter därför fram sex olika fokusområden (figur 4).
Inom varje fokusområde är särskilda insatsområden identifierade utifrån de frågor som är mest
relevanta för Gotland. I dessa finns också kopplingar och beroenden mellan olika branscher och
frågeställningar. Helheten är viktig för förtroendet och att Gotland ska kunna marknadsföra sig som ett
föredöme.
För att den samhällsomställning som vi står inför ska upplevas som positiv behöver arbetet samtidigt;
möjliggöra för hållbara livsstilar för alla, leda till en utveckling från en linjär till en cirkulär ekonomi*,
bidra till en positiv utveckling inom de svenska miljömålen och skapa ett robust energisystem som
bidrar till ökad resiliens** och driftsäkerhet.

Figur 4: Strategin för Gotlands energi- och klimatarbete lyfter fram sex olika fokusområden som
särskilt värdefulla att arbeta med: Hållbart energisystem, Klimatsmart industri, Resurseffektiv
bebyggelse, Effektiva och fossilfria transporter, Areella näringar och Hållbar konsumtion. Samtidigt
behöver omställningen möjliggöra för hållbara livsstilar för alla, bidra till en cirkulär ekonomi, en
positiv utveckling inom de svenska miljömålen och skapa ett robust energisystem.

* Cirkulär ekonomi är en ekonomi som bygger på kretslopp. Se vidare under Fokusområde: Klimatsmart industri
** Resiliens är ett system kapaciteten att hantera förändringar, motståndskraft och anpassningsförmåga.
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Alla delar av samhället behövs och kan bidra till att uppnå energi- och klimatmålen: privatpersoner,
företag, organisationer och föreningar, universitetet, regionen och statliga myndigheter. Inom strategin
har fyra verktyg för arbetet identifierats, med fokus på att jobba brett och inkluderande (figur 5).
Övertygelsen är att vi kommer längre tillsammans. Gemensamt för verktygen är att de kan användas
inom flera fokusområden och av olika aktörer i samhället.

Figur 5: Verktyg för energi- och klimatarbetet på Gotland: Åtaganden, Styrdokument, Projekt och
Samverkan.

Det viktigaste är verkstad. Att Gotland ska vara föregångare innebär att vi behöver ta ansvar genom att
utföra kraftfulla åtgärder i en nära framtid för att ligga i framkant i tid, teknik och metod. Genom
åtaganden kan lokala och regionala aktörer se sin roll och bidra till att nå målen. Åtagande kan göras
av alla aktörer, från privathushåll och sockenföreningar till stora företag, myndigheter och
organisationer. Dessa åtaganden kan lyftas fram för att inspirera andra, visa på helheten med
omställningen och hitta nya vägar för samverkan för att komma längre tillsammans.

Befintliga och framtida styrdokument hos företag, föreningar, organisationer och myndigheter med
relevans för energi och klimat på olika nivåer i samhället är en viktig utgångspunkt för arbetet. För att
Gotland ska ligga i framkant behöver energi- och klimatmålen få ökat genomslag i styrdokumenten
såsom strategier, planer, program, arbetsprocesser och liknande. Ledarskap är nödvändigt för att skapa
den omställningstakt som behövs och för att integrera målen i befintliga verksamheter och processer.
Offentlig sektor har en tydlig och central roll att spela. Dels genom att i sin egen organisation agera
som en föregångare och dels att i det utåtriktade arbetet med övriga aktörer i samhället, ansvara för att
ta fram, förankra, genomföra, kommunicera, följa upp och utvärdera egna styrdokument inom sina
verksamhetsområden och ramar, se bilaga 3. Inför antagandet av nya länsövergripande styrdokument
förordas att en analys av huruvida strategin integrerar och harmoniserar med energi- och klimatmålen
inkluderas som en del i beslutsunderlaget.
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Många aktörer har genomfört eller driver pågående energi- och klimatprojektprojekt på Gotland, se
bilaga 4. Projekten bidrar med innovation, samverkan och tvärperspektiv och stärker därmed Gotlands
roll som föregångare. Forskning och innovation är viktiga för områden där lösningar inte finns idag.
Att ta fram, demonstrera och kommersialisera ny teknik, nya metoder och kreativa lösningar är en
väsentlig del av detta. Likaväl är projekt som är knutna till lokalsamhället, genom kommunikation och
användarperspektiv, viktiga för faktiskt genomförande och långsiktiga förändringar. Processen för
energi- och klimatomställningen behöver ta hänsyn till en lång rad skiftande lokala förutsättningar och
uppbyggnaden måste ske i nära samverkan med lokalbefolkning och företrädare for näringsliv och
myndigheter. Vissa frågor behandlas bäst av lokalsamhället medan andra behöver upp på en regional,
nationell eller en internationell nivå. Att jobba med projekt tillsammans med andra delar av Sverige
eller andra länder ger oss en möjlighet till nya infallsvinklar och erfarenhetsutbyte.

Det finns flera drivande former för samverkan för energiomställning såsom befintliga nätverk,
mötesplatser, forum (fora) och arbetsgrupper, vilka ha bidragit till den medvetenhet om klimatfrågor
som finns på Gotland idag. De bedöms också som mycket betydelsefulla för den kraftfulla utveckling
som behöver ske i närtid, om energi- och klimatmålen ska kunna nås. Erfarenhetsmässigt är lokal
förankring avgörande för att en förändring ska bli framgångsrik, för att hitta optimala lösningar och för
att kunna kraftsamla. En plattform, exempelvis ett Energicentrum*, skulle kunna utgöra en
sammanhållande arena för dessa och också bidra till utvecklingen på flera sätt. Samverkansformer för
detta behöver utvecklas över tid.
Att samla åtagande aktörer som gör åtaganden till en gemensam plattform kan ge en gemensam bild av
de klimatinsatser som genomförs eller planeras på Gotland. Det kan även användas för
marknadsföring av utvecklingen av Gotland som energipilot och vidare kopplas till goda exempel,
vägledning och information. Detta kan vara ett sätt att stärka samverkan, samordning och
kunskapsöverföring. Samverkan och samarbete mellan aktörer som idag ger information och
vägledning om ekonomiska stöd och projektutveckling kan underlätta för aktörer att utforma
projektidéer, finna och söka stöd. Detta kan stärka kapaciteten för aktörer på Gotland att ta del av stöd
och utlysningar.
En förstärkt samverkan och plattform för kommunikationsinsatser gör att energi- och klimatarbetet
kan nå fler grupper. Skiftet till ett klimatneutralt samhälle förutsätter attityd- och
beteendeförändringar. Kommunikationsinsatser behöver förmedla syftet med förändringarna, för att
skapa förståelse och för att informera om vad privatpersoner, företag och organisationer kan bidra
med. Dialog och delaktighet skapar engagemang och bidrar till att bygga en gotländsk självbild där
energi- och klimatomställningen är framträdande. Lokal förankring är avgörande för att hitta de
optimala lösningarna och för att finna tillräckligt med kraft varför lokala initiativ i olika former
runtom på Gotland är avgörande.

* Energicentrum är en av åtgärderna i färdplanen för Energipilot Gotland som Energimyndigheten beskriver hur den ska implementeras.
Färdplanen ska redovisas i mars 2019.
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Målbild
2030 är Gotland föregångare inom ett effektivt och fossilfritt energisystem. Det kännetecknas av
förståelse där alla vet var de befinner sig i energisystemet och vad som är deras möjligheter, ansvar
och bidrag. Lokal produktion av olika energislag bidrar till trygghet, stärker det gotländska samhället
och bidrar till en levande landsbygd. Tekniska innovationer och marknadslösningar bidrar till stärkt
företagande likväl som bättre ekonomi och användarvänlighet hos brukaren.
Nuläge
Energiförsörjningsfrågor är viktiga för trygghet, kommunikation, försörjning och näringsliv.
Energianvändningen på Gotland var 4600 GWh år 2015 med industrin som den i särklass största
användaren (figur 6)11. Den förnybara energianvändningen i länet uppgick till 37 % år 2015 vilket är
mindre än den nationella andelen på dryga 50 %. Omkring 80% av elen som konsumeras på Gotland
är förnyelsebar och närmare 50 % är tillverkad lokalt på ön12.
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Figur 6: Andel (%) av energianvändning inom olika sektorer på Gotland år 201513.
Behov och potential
En regionalisering av de nationella klimatmålen anger en minskningstakt av växthusgasutsläppen från
lokalproduktion av el och uppvärmning på Gotland med 86 % till 2030 jämfört med 1990 för att år
2045 nå nollutsläpp14. Det innebär att sektorn behöver minska med ytterligare 14 % till 2030 då
växthusgasutsläppen från elproduktion och uppvärmning på Gotland redan minskat med 75 % mellan
1990 – 2016. Åtgärder pågår för att göra fjärrvärmen helt fossilfri15. För att bidra till energi- och
klimatmålen är den stora utmaningen inte utsläppen från den lokala produktionen av vatten-, sol-,

11

Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015.
Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015, med antagande att den importerade elen var 66 % förnybar
13 Länsstyrelsen Gotlands, 2018. Energiläget 2017 – en avstämning av Gotlands klimat- och energimålen
14
Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
15 GEAB, 2018. Exkl. spillvärmen
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vindkraft och fjärrvärme, utan behovet av en övergång bort från den energi från fossila energikällor
som importeras.
Efterfrågan på förnyelsebar energi från framförallt industri- och transportsektorn, är en viktig drivkraft
men också en utmaning för energisystemet. Flera fossilfria färdplaner har tagits fram av olika
branscher i Sverige16. En elektrifiering av Cementa skulle exempelvis kunna innebära en ökad
elanvändning på ca 2 TWh, vilket kan jämföras med hela Gotlands elanvändning idag som är på ca 1
TWh17. För att hantera detta med behovet av en stabil leverans behövs en överföringskapacitet från
och på fastlandet med större kapacitet än dagens, alternativt mycket större elproduktion och
energilagring på ön. Det är av stor vikt att berörda parter i en nära framtid diskuterar detta och olika
alternativa lösningar för att säkerställa ett robust elsystem på Gotland över tid.
Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv vid bedömningar av vilket energislag som ska användas till
vilken tillämpning så att man lyckas ställa om hela samhället till fossilfrihet och inte bara en enskild
sektor, och även göra detta till en rimlig kostnad. Det behövs en systemsyn som inkluderar olika
sektorer, energislag och nivåer i samhället. Uppsala Universitet Campus Gotland modellerar i
dagsläget olika scenarion för hur denna energiomställning skulle kunna gå till. För investeringar för en
övergång till annat bränsle/energislag är det även viktigt med långsiktiga spelregler.
För att energiomställningen även ska bidra till regional tillväxt där kostnader för köpt energi
återinvesteras i lokalsamhället, behöver energiomställningen ske med hjälp av regional produktion av
förnybar el, värme och drivmedel. Energisäkerheten ökar också vid en hög självförsörjandegrad som
inte är beroende av kritisk import. Gotland har goda geografiska förutsättningar för energiproduktion
från bland annat sol och vind. Det finns ett stort intresse på ön att bidra till denna typ av produktion,
från hus- och fastighetsägare, industrier och de gröna näringarna. För att denna potential ska bli
realiserbar finns identifierade behov inom bland annat elnätkapacitet, ändring av regelverk,
avvägningar mellan olika samhällsmål och ekonomiska incitament 18. Samverkan krävs mellan
energisystemets alla aktörer, både producenter, prosumenter*, energibolag och energianvändare.
Den ökande elektrifieringen i såväl industrier som transporter, ett ökat antal småskaliga elproducenter
(vind- och solel) och åldrande infrastruktur, gör att elnätet står inför förändringar och behöver
investeringar och uppgraderingar. Det finns ett behov av att integrera beredskapsfrågan i utvecklingen
av framtida energisystem och vid byggandet av ny infrastruktur för att i förebyggande syfte skapa en
mer robust energiförsörjning19. Från hushållsnivå så väl som uppåt i skalan är det viktigt med flexibla
lösningar som kan anpassas beroende på framtida behov.
Flexibilitet för stabilitet i energisystemet blir också allt viktigare för att bibehålla effektbalans
(högkvalificerad elleverans) och driftsäkerhet. Detta kan uppnås genom flexibilitet inom produktion,
distribution, konsumtion och lagring på flera skalor i samhället som kan samverka med varandra20.

16

De första nio färdplanerna är som överlämnade till regeringen är: Betongbranschen; Bygg- och anläggningssektorn; Cementbranschen;
Dagligvaruhandeln; Flygbranschen; Gruv- och mineralbranschen; Skogsnäringen; Stålindustrin; Åkerinäringen
17 Cementa, 2018. CemZero. A feasibility study evaluating ways to reach sustainable cement production via the use of electricity.
18 Energimyndigheten, 2018. Smart och förnyelsebart energisystem på Gotland. Förstudie. Vattenfall, 2018. Förstudie Gotland. Förbättrad
leveranssäkerhet och ökad kapacitetför ytterligare förnybar elproduktion.
19 Totalförsvarets forskningsinstitut, 2018. Beredskap i framtida energisystem. En analys med utgångspunkt i Energimyndighetens ”Fyra
framtider”
20 Ahlström M; Brunner W, Meyer S och Wiman A, 2019. Energiomställning genom lokalt engagemang på Gotland. Framtidens
energisystem ur lokalsamhällets perspektiv. Gotlands vindelsproducenter, 2019. En förnyelsebar industri? Vindkraftens bidrag.
* Prosument är ett begrepp som beskriver någon som både producerar till och köper el från det allmänna elnätet.
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Aggregatorer och affärsmodeller för effekt och efterfrågeflexibilitet är möjliggörare, liksom
affärsmodeller och lösningar såväl tekniska som administrativa för nya roller inom energisystemet.
Det finns en potential för energieffektivisering, både mängd och effekt, inom allt från hushåll,
transporter, industri till näringsliv. Samspelet mellan olika sektorer och energislag har en potential att
fungera som buffert och avlasta andra delar av energisystemet, såsom värmelager och smarta elnät.
Genom att gå över till en mer cirkulär ekonomi finns en potential att restflöden kan användas och få ett
värde lokalt istället för att transporteras från ön. Restvärme från industrin och restprodukter från jordoch skogsbruk används idag ibland annat fjärrvärmenäten och biogas, och det finns outnyttjad
potential på ön. Förutsättningarna för genomförande av energilösningar som är fördelaktiga för
energisystemet i sin helhet behöver underlättas för både producent och det behöver finnas ekonomiska
incitament för kunden.

Insatsområdet handlar om energieffektivisering på olika nivåer i samhället och att med ett
helhetsperspektiv använda rätt energislag på rätt plats. Det handlar om att matcha restflöden och behov
inom olika sektorer i samhället. Det kan till exempel vara att restvärme eller biobaserade rester från ett
företag kan användas som energikälla i ett annat. Detta kan underlättas genom att skapa kopplingar
mellan restflöden och energianvändare genom exempelvis kartläggning av möjligheter och
nätverkande. En framsynt integrering av resurseffektiv energianvändning i fysisk planering är också
ett viktigt bidrag i ett långsiktigt perspektiv.
Varför är detta ett prioriterat område?
Energi- och resurseffektivisering är nödvändigt för att nå målet om fossilfrihet. Att hålla
energianvändningen till ett minimum är ett viktigt bidrag till andra samhällsmål, då energiproduktion
kan ha motstående intressen med annan markanvändning. Att cirkulera flöden på ön istället för export
till fastlandet kan minska både kostnaden för transporter, öka robustheten och skapa affärsmöjligheter.
Effektivisering kan också frigöra kapital till ytterligare åtgärder.

Insatsområdet handlar om att stimulera till ökad förnybar energiproduktion av flera förnybara
energikällor och skalor på energiproduktion, allt från prosumenter till stora anläggningar. Det kan ske
genom ökad kunskap om möjligheter med olika energikällor regionalt, förstärkt elnätkapacitet,
ändring av regelverk och ekonomiska incitament. Avvägningar mellan olika samhällsmål behöver ske
från fall till fall där underlag och vägledningar kan bidra i arbetet. Dialog och samverkan krävs mellan
energisystemets alla aktörer, både producenter, prosumenter, energibolag och energianvändare. Ökad
efterfrågan på lokal energiproduktion är en viktig drivkraft för utvecklingen (se fokusområde
Klimatsmart industri).
Varför är detta ett prioriterat område?
Energiproduktion i länet skapar också goda möjligheter för näringslivet och till
landsbygdsutvecklingen genom ökade intäkter och fler arbetstillfällen. För totalförsvaret är det viktigt
att Gotland till största delen blir självförsörjande på energi. Mångsidighet, med en kombination av
lösningar som också fungerar oberoende av varandra, bidrar till att skapa en robusthet i
energisystemet. Lokalproduktion minskar extern påverkan på energileveranser och ekonomiska
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effekter från exempelvis höjningar av oljepriset. Detta är viktigt inte minst för robustheten i andra
delar av samhället såsom livsmedelsförsörjningen.

Insatsområdet handlar om att skapa flexibilitet hos producenter, distributörer och användare av energi.
Detta kan ske genom att exempelvis bostäder, lokaler, industrier, fordon och lokalsamhällen samspelar
med framtidens smarta elsystem och att värmetrögheten utnyttjas. För detta behövs innovation kring
teknik för lagring och smarta nät, marknadslösningar, affärsmodeller och nya regelverk. Det kan även
handla om förstärkning av förbindelsen med övriga elnät i Sverige och Europa. Dialog är viktigt för
förståelse och samverkan längs denna utveckling. I detta behöver även beredskapsfrågan integreras,
exempelvis genom lösningar som enkelt kan göras om beroende på framtida behov.
Varför är detta ett prioriterat område?
Flexibilitet kan bidra till stabilitet och ökad kapacitet i elnätet och därmed möjliggöra för ökad lokal
produktion av förnyelsebar energi. Flexibilitet kan också leda till en minimering av störningar vid
eventuella avbrott i energiförsörjningen till ön eller de stora distributionsnäten vilket ger samhället
trygghet. Utgifter kan minska för flexibla användare vilket är extra viktigt för mindre resursstarka
samhällsgrupper och kan bidra till ökad lönsamhet inom näringslivet. Goda idéer kan ge ringar på
vattnet såväl på Gotland som på nationell och global nivå. Detta kan stärka Gotlands varumärke och
attrahera kompetens inom energiområdet till Gotland.
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Målbild
Gotland ligger år 2030 i framkant inom innovation och produktutveckling. Ön exporterar teknik till
omvärlden och profilerar sig inom klimatsmarta varor och tjänster. Det finns inget koldioxidutsläpp
varken från energiförsörjning eller industriprocesser. Restprodukter av olika slag från gotländska
verksamheter används som resurs i andra verksamheter i en cirkulär ekonomi.
Nuläge
Industrin är Gotlands näst största näring med 5,4 miljarder kronor i omsättning och över 1400
anställda21. Precis som i övriga näringar finns många småföretag representerade men inom industrin
finns även stora företag. Industrisektorn står för en betydande del av energianvändningen på ön, 63 %,
samt även för majoriteten av den fossila energianvändningen, 73 % (statistik från 2015)22.
Industrisektorn står också för majoriteten av växthusgasutsläppen på Gotland, nästan 80 %23. En
regionalisering av de nationella klimatmålen innebär att industrisektorn på Gotland behöver minska
sina utsläpp med 31 % till 2030 och 73 % till 204524. Detta är en stor utmaning, med tanke på att
utsläppen ökat med 12 % sedan 1990. Till detta tillkommer arbetet med industrins arbetsmaskiner
vilket är en annan post i statistiken. Utsläppen från arbetsmaskiner, bedöms behöva minska med 72 %
från 2010 till 2030 och med 96 % till 204525.
Behov och potential
Gemensamt för många av öns industrier är behovet av en omställning till förnybar energi i processer,
arbetsmaskiner och i transporter. Företag av olika storlekar nämner möjligheter inom elektrifiering av
verksamheten, också inom logistiken26. En elektrifiering av industrin bedöms bidra med betydande
minskning av växthusgaser och ha en stor inverkan på utvecklingen mot ett hållbart energisystem.
Begränsad tillgång på förnybar energi, och behovet av stabil leverans, utgör hinder som behöver
avhjälpas (se vidare under Hållbart energisystem). För delar av industrin är även tiden för
teknikutveckling lång och det saknas ekonomiska incitament för delar av omställningen.
För företagen inom sten- och cementindustrin finns ett stort behov av att även arbeta med
växthusgasutsläppen från tillverkningsprocesserna vilka står för ca två tredjedelar. För att kunna
minska dessa krävs ändrade cementrecept, produktutveckling, samt utveckling av tekniker för
koldioxidlagring27. En elektrifiering av uppvärmningen i cementprocessen har förutom övergången
från fossila bränslen även potential att underlätta infångning av processutsläpp av koldioxid, vilket
samtidigt ställer krav på en lösning för lagring av koldioxiden28. Tidsaspekten för teknikutvecklingen
är en tydlig utmaning för att kunna nå satta klimatmål. Då cement är en viktig vara i byggnader och
infrastruktur behövs resurser till denna teknikutveckling. Det är även viktigt att spelreglerna är
gemensamma inom EU för de som verkar på en global marknad.29
Industrin är en stor beställare av energi, råvaror och transporter och kan därigenom ha stor betydelse
för utvecklingen på ön. Det finns goda exempel på lokala samarbeten där industrin och leverantörer
21

Tillväxt Gotland, 2019. http://www.tillvaxtgotland.se/branscher/industri 2019-02-10
Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015.
23
Nationella emissonsdatabasen, 2019. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationellemissionsdatabas/Pages/default.aspx Länsrapport, 2018-08-30.
24 Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
25 Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
26 Dialog med industrinätverket inom Tillväxt Gotland, 2017.
27 Cementa, 2018. Färdplan cement för ett klimatneutralt betongbyggande.
28 Cementa, 2019. Pressmeddelande 2019-01-30. https://www.cementa.se/sv/cementa-och-vattenfall-satsar-pa-nasta-steg-cemzero
29 Dialogmöte med industrinätverket inom Tillväxt Gotland, 2017.
22

UTKAST FÖR SYNPUNKTER
gemensamt kunnat utveckla sina verksamheter. Att gynna detta till förmån för en cirkulär ekonomi
(figur 7) kan leda till nya affärsmöjligheter. Industrin själv fungerar idag även i vissa fall som
leverantör av restvärme och biomassa till biogasproduktion, områden som har potential att utvecklas.
Det finns potential för energieffektivisering, både mängd och effekt. Då effektivisering kan bidra till
en bättre ekonomi ligger vissa långt framme inom det arbetet, och kan ge inspiration och vägledning
till andra30. Behov som kan styras och regleras kan öppna upp för nya affärsmodeller31.

Design för hållbarhet
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Figur 7: En övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi kräver förändringar av hela värdekedjor
och att upprätthålla värdet på materialet under hela livscykel. Källa: Naturvårdsverket

Insatsområdet handlar om energiomställning och energieffektivisering inom industrisektorn. Detta kan
ske genom vägledning och kompetensutveckling kring bland annat teknik, leverantörer av
energitjänster och ekonomiska stöd. Genom att främja samverkan och dialog mellan företag kan också
nya affärsmöjligheter skapas. Samspel med hela Gotlands energisystem är nödvändigt i denna
omställning, se vidare under fokusområdet Hållbart energisystem.
Varför är detta ett prioriterat område?
Industrin spelar en avgörande roll som beställare av energi och kan genom att välja lokalproducerat
bidrar till regional utveckling. Det finns ekonomiska incitament för företag oavsett deras storlek att
jobba med energieffektivisering, vilket även inkluderar stärkt varumärke, bättre arbetsmiljö och höjd
konkurrenskraft.

Insatsområdet handlar om att verka för energieffektiva och klimatneutrala produkter och
affärsmodeller genom innovation och produktutveckling. Arbete med utveckling av koldioxidneutral
30
31

Dialog med industrinätverket inom Tillväxt Gotland, 2017.
Gotlands vindelsproducenter, 2019. En förnyelsebar industri? Vindkraftens bidrag.
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sten- och cementindustri är en viktig del i detta. Insatsområdet syftar även till högre
tillvaratagandegrad av gotländska materiella och intellektuella tillgångar, till exempel en ökad
förädlingsgrad av skogsprodukter eller ökat tillvaratagande av kunskap om material som har använts i
världsarvet. Arbetet kan bland annat ske genom mer organisatorisk samverkan över branschgränser
samt mellan beställare, upphandlare, produktutvecklare och forskning. Kontinuerlig
omvärldsbevakning, kunskapshöjande insatser och resultatspridning/marknadsföring är viktiga
komponenter för att driva på utvecklingen.
Varför är detta ett prioriterat område?
Gotland har goda möjligheter att bli föregångare inom klimatsmarta produkter och tjänster, inte minst
med tanke på pågående strukturella förändringar i energisystemet och den nationella
uppmärksamheten som kan skapas genom Energipiloten. Gotländska företag kan få en ökad
konkurrenskraft genom tydligare miljöprofilering. Att producera koldioxidneutral cement kan rentav
vara den mest värdeskapande åtgärd som Gotland kan bidra med ur ett nationalekonomiskt perspektiv.

Insatsområdet handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för en cirkulär ekonomi redan i
design- och produktutvecklingsstadiet. Det innebär att produkter kan designas för att ha en längre
livslängd, kunna repareras, re-designas, återanvändas och återvinnas. Det kan även vara att produkten
kopplas ihop med en tjänst som är mer användarvänlig, eller att ett restflöde från en process bidrar
som en värdefull resurs till en annan. Detta kan stimuleras exempelvis genom gemensamma
mötesplattformar, kompetensutveckling och samverkan mellan primärkund, sekundärkund och
producent, se vidare under Hållbar konsumtion.
Varför är detta ett prioriterat område?
Då produkten kan användas under längre tid och till fler saker genom att kostnaden för insatsvaror
och/eller nyinvesteringar minska. Genom cirkulära restflöden på Gotland kan utgifter för transporter
och hantering av de materialflödena minimeras. Genom att producera produkter kopplade till tjänster
kan användarvänligheten utvecklas och nya affärsidéer skapas. Cirkulära produkter bidrar till ett
minskat uttag av naturresurser och kan möjliggöra för hållbarare livsstilar. Insatsen bidrar till att
minimera att avfall uppkommer och till effektivare och klimatsmartare avfallshantering.
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Målbild
Tillgänglighet är ett nyckelord 2030 som möjliggör en fossiloberoende framtid, gör landsbygden
levande och binder ihop stad och land. Gotland har funktionsblandade tätorter som effektivt utnyttjar
och underhåller befintlig infrastruktur och minimerar anspråkstagandet av naturresurser och mark.
Nybyggnationen skapar förutsättningar för att byggnader ska kunna spela sin tänkta roll i
morgondagens energisystem fullt ut och byggmaterial och byggprocesser som genererar
nettonollutsläpp av växthusgaser efterfrågas.
Nuläge
Gotland har en unik historia utan feodalism. Det gör att byggnadsbeståndet består av en betydande
andel äldre byggnader och att bebyggelsen på landsbygden är utspridd över ön istället för samlad i
bystrukturer. Hushållen stod för 10 % av energianvändningen på Gotland 2015 och det befintliga
beståndet kommer att stå för energianvändning en lång tid framöver.
Byggnation är en förutsättning för samhällsutveckling men samtidigt har all byggnation också en
inverkan på miljön. Flera studier har gjort fysiska planerare, byggbranschen och boende
uppmärksamma på att byggskedet – det vill säga från råmaterialutvinning fram till färdig byggnad –
har stor betydelse för byggnadens totala klimatpåverkan. Tillverkning av byggmaterial har visat sig stå
för majoriteten av byggskedets klimatpåverkan, ca 80 %. Transporter till byggarbetsplatser och själva
byggnationen utgör tillsammans omkring 20 % av klimatpåverkan. Utsläppen från arbetsmaskiner, där
maskiner som används inom byggsektorn ingår, bedöms behöva minska med 72 % från 2010 till 2030
och med 96 % till 204532.
Behov och potential
Den fysiska planeringen och processer kopplade till denna utgör en stor potential i klimat- och
energiomställningsarbetet både genom att minimera behovet av material, energieffektivisera
bebyggelsestrukturen och öka kolinlagringsförmågan i landskapet. Det är viktigt att säkerställa en god
resurshushållning inom byggnation genom att minska mängden byggmaterial och markanspråk.
Trafikverket tillämpar till exempel fyrstegsprincipen, vilken bygger på att först överväga projektens
påverkan på transportbehov och val av transportsätt, sedan optimering av befintlig infrastruktur,
ombyggnation och sist, nybyggnation33. En vidare applicering av det tankesättet vid fysisk planering,
med behovsplanering och flexibilitet, har en potential att bidra till lägre kostnader och mindre
miljöpåverkan. För att reducera klimatpåverkan kan man redan vid nybyggnation ge förutsättningar för
att underlätta ändrad användning av en byggnad i framtiden.
Vid framtagande av regionala kunskaps- och planeringsunderlag, såväl som visioner, strategier och
översiktsplaner, kan frågor som rör energi- och klimatsmarta lösningar adresseras och diskuteras i ett
tidigt skede med berörda aktörer. Studier visar att en framsynt och holistisk samhällsplanering kan
minska regionala utsläpp med upp till 15-20 %34. Detta möjliggör också för hållbarare livsstilar för
olika samhällsgrupper genom funktionsblandning och tillgänglighet.
Byggsektorn spelar en viktig roll som konsument. Det finns en potential att använda livscykelanalyser
(LCA) som ett underlag vid val av varor och material för att minska miljöpåverkan och arbeta in det
32

Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
Trafikverket, 2019. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/fyrstegsprincipen/ 2019-02-10
34 Trafikverket, 2016. Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser.
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som beslutsunderlag i direktiv och processer 35. Att uppnå nära noll klimatpåverkan från stålrespektive cementprodukter skulle medföra en prisökning på slutprodukter med 0,5 % till ett par % av
den färdiga byggnaden eller infrastrukturen36. Upphandlingslagen ger offentliga upphandlare
möjligheter, och i vissa fall skyldighet, att ställa miljökrav och krav om livscykelperspektiv. En
underlättad avfallshantering inom byggbranschen till förmån för cirkulär ekonomi kan ligga till grund
för att utveckla nya klimatsmarta affärsmodeller för entreprenörer inom branschen.
Att ta hänsyn till livscykelkostnader (LCC) har på samma sätt möjlighet att skapa energieffektivitet.
Dagens nyproducerade bostäder ska hålla hög kvalitet när det gäller energieffektivitet. Då fritidshus är
vanliga på Gotland finns ett behov av att samma energikrav ska gälla även för dessa ny- och
ombyggnationer. Teknik för styrning och fjärrövervakning kan bidra till en effektivare
energianvändning för fastigheter och drift av verksamheter. Att rusta byggnader inför framtidens
smarta elnät och för en ökad digitalisering innebär möjligheter för nya affärsmodeller inom
elmarknaden. Samtidigt behövs en öppenhet för lågteknologiska lösningar inom byggsektorn för att
inte låsa in oss i ett beroende av el. Vi har tidigare byggt hus som fungerar utmärkt idag utan
avancerade driftsystem. Att använda naturligt gynnsamma förutsättningarna vid byggnationer såsom
naturlig ventilation, naturligt ljus och värmetröghet blir allt viktigare i takt med klimatförändringar
som medför ökat behov av försörjning av energieffektiv och klimatsmart kylning, såsom fjärrkyla och
solkyla.
Det finns potential hos befintliga byggnader att förbättra energi- och klimatprestandan. Det är viktigt
att beakta byggnadsbeståndets ålder och kulturhistoriska värden i arbetet för en ökad andel förnybar
energi och energieffektivisering. När en byggnad renoveras råder andra förutsättningar än vid
nybyggnation och det gäller att förhålla sig till byggnadens givna förutsättningar. Hinder för
energieffektivisering för befintliga byggnader är bland annat informationsbrist, lönsamhet inom
hyresbostadsmarknaden och ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd. Den finns också en
outnyttjad potential inom befintlig bebyggelse för produktion av framförallt el från förnybara
energikällor. Bland annat finns stora ytor på tak och fasader på landsbygden som kan producera el utan
att ta ny mark i anspråk (se vidare under fokusområdet för Hållbara energisystem).

Detta insatsområde handlar om att genom fysisk planering minska energi- och klimatpåverkan från
såväl byggprocessen som driften. Genom god planering kan vi möjliggöra för en fossiloberoende
framtid, både i tätbebyggda och glesbebyggda områden. Det kan exempelvis vara genom att
effektivare nyttja befintlig infrastruktur, att redan vid planering av nybyggnation ge förutsättningar för
att underlätta ändrad användning av en byggnad i framtiden, minska behovet av att ta ny mark i
anspråk och arbeta med tillgänglighet och service åt alla. Detta kan ske genom bland annat
kunskapsinhämtning, spridning av goda exempel, tydliga riktlinjer och uppdaterade processer,
utveckling och applicering av verktyg samt en tydlig prioritering vid beslutsfattande.
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Dialog med tekniskaförvaltningen 2018. Fossilt fritt Sverige, 2018. Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Bygg-och anläggningssektorn.
Livscykelanalyser avser att ge en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via
tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen.
36 Rootzén J., 2015. Pathways to deep decarbonisation of carbon-intensive industry in the European Union - Techno-economic assessments
of key technologies and measures. Cementa, 2019. Pressmeddelande 2019 januari 30 https://www.cementa.se/sv/cementa-ochvattenfall-satsar-pa-nasta-steg-cemzero.
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Varför är det här ett prioriterat område?
Detta är ett prioriterat område eftersom samhällsplanering på ett framåttänkande sätt kan minska
behovet av material och förebygga uppkomst av onödig mark- och energianvändning. En blandning av
olika funktioner som ger närhet till service och arbetsplatser både för stad och landsbygd kan
dessutom skapa förutsättningar för bättre hushållsekonomi, mindre stress och en känsla av att ha mer
tid över i vardagen, vilket i sin tur bidrar till hållbarare livsstilar. Det kan också bidra till attraktiviteten
för besökare till ön.

Detta insatsområde handlar om att skapa efterfrågan av energi- och klimatsmarta byggmaterial och
uppförande. Detta kan exempelvis ske genom användning av livscykelanalyser och hänsyn till
livscykelkostnader vid planering och inköp, och att redan vid nybyggnation ge förutsättningar för att
underlätta ändrad användning av en byggnad och/eller dess energiförsörjning i framtiden. Även
tidpunkten för byggnation kan anpassas för att minska energianvändningen i byggfasen. Plattformar
för dialog och nätverkande mellan olika målgrupper i samhället och design-/produktutvecklare kan
utveckla området. Likväl kan goda exempel och kunskaps- och dialoginsatser, om klimatpåverkan
längs hela byggkedjan verka stimulerande. Vägledning och resurser för energieffektiv och klimatsmart
upphandling är också viktiga verktyg.
Varför är det här ett prioriterat område?
Vid byggnation skapar vi förutsättningar för att byggnader ska kunna spela sin tänkta roll i
morgondagens energisystem fullt ut. Efterfrågan från byggsektorn på ön, och deras kunder i sin tur
kan även bidra till industrins teknikutveckling på ön. Livscykelanalyser kan fungera som en
konkurrensfördel, bidra till att rusta inför framtidens marknadskrav samt möjliggöra för hållbara
livsstilar genom lägre energikonsumtion under drift. En byggnation som enkelt kan få en ändrad
användning eller annan energiförsörjning i framtiden bidrar till en ökad trygghet.

Insatsområdet handlar om att underlätta och påskynda genomförande av energieffektiviseringsåtgärder
på befintliga byggnader. Det innebär även att genom underhåll och renovering i god tid förlänga
infrastrukturens, byggnaders och lokalers livslängd. Här kan livscykelkostnader lyftas som grund inför
investering och arbetas in i direktiv och processer. Det finns behov av informationsinsatser och forum
för privatpersoner och företag där de kan ta del av goda exempel och få information och rådgivning
om både teknik och beteende i såväl modern byggnation som kulturhistoriska miljöer. Gröna
hyreskontrakt skulle kunna vara ett verktyg att sprida. Det finns också behov av ytterligare kunskap,
vägledning och teknikutveckling inom energieffektivisering i kulturhistoriska miljöer.
Varför är det här ett prioriterat område?
Att energin kan användas till andra ändamål minskar behovet av nybyggnation av energiproduktion.
Att genomföra energieffektiviseringsåtgärder på befintliga byggnader kan bidra till ekonomiska
besparingar och möjliggöra hållbarare livsstilar genom bättre privatekonomi för de boende. Lägre
energikostnader är särskilt viktigt för samhällsgrupper med en lägre betalningsförmåga. Att underhålla
i tid kan innebära ekonomiska besparingar på sikt och hushållning av resurser. Att rusta den befintliga
bebyggelsen inför framtidens energisystems tjänster ger även ett ekonomiskt incitament för byggherrar
att se affärsmöjligheter i framtidens smarta elsystem. Att Gotland har universitetskurser i
energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader och miljöer samt ett levande världsarv gör att
Gotland både kan profilera sig inom forskningsområdet och bidra med goda exempel.
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Målbild
Transportsystemet på Gotland ger år 2030 mervärden inom hälsa, ekonomisk tillväxt och en levande
landsbygd. Det är inkluderande för människor i alla åldrar och kön. Det är lätt att gå och cykla, och
kollektivtrafiklösningarna är användarvänliga. Innovativ teknik och affärsmodeller effektiviserar
person- och godstransporter. Fordon på Gotland drivs av fossilfria drivmedel och utvecklingen av
ägandeformer och servicen transport skapar nya möjligheter.
Nuläge
Goda kommunikationer är av stor betydelse för Gotland. Ö-läget kan många gånger vara en
ekonomisk och logistisk tröskel för näringslivsutveckling, handel och arbetspendling37.
Den totala energianvändningen inom transportsektorn på Gotland uppgick till 634 GWh år 2015,
motsvarande 14 % av den totala energiförbrukningen på ön38. Den förnybara andelen av energin inom
transportsektorn var då 9,5 %.
År 2016 flög 463 207 personer till och från Visby och drygt 1,6 miljoner passagerare reste med
fastlandsfärjorna39. Försvarets nyetablering på ön medför även fler transporter och övningar med
exempelvis stridsvagnar och stridsflygplan. Inrikes transporter stod för 5,5 % av de totala
växthusgasutsläppen i Gotlands län år 201640. Utsläpp från personbilar stod för den största delen med
närmare 52 % av transportsektorns utsläpp (figur 8). Utöver den regionala utsläppsstatistiken
beskriven ovan tillkommer växthusgasutsläpp från utrikes transporter på 118 000 ton
koldioxidekvivalenter 2016, vilket i princip motsvarar de sammanlagda utsläppen från länets alla
inrikes transporter41.

Figur 8: Växthusgasutsläpp inom transportsektorn på Gotland, 2016.
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Gotlands kommun, 2006. Uppföljning av Vision 2010.
Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015.
39 Energimyndigheten 2018, Smart och förnybart energisystem på Gotland, ER 2018:5
40 Nationella emissonsdatabasen, 2019. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationellemissionsdatabas/Pages/default.aspx Länsrapport, 2018-08-30.
41 Uppsala Universitet och Ramböll, 2018. Koldioxidbudget 2020-2040 Region Gotland. Del 1.
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Behov och potential
De lokala utsläppen från transportsektorn har minskat med 24 % sedan 201042. Enligt en
regionalisering av de nationella klimatmålen behöver växthusgasutsläppen från Gotlands transporter
med 73 % från 2010 till 2030 och med -97 % till 204543. Det är en stor omställning inom
transportsektorn som behöver ske till år 2030. Omställningen kan uppnås genom ett mer
transporteffektivt samhälle, fossilfria och energieffektiva fordon samt förnybara drivmedel44.
Åtgärder inom fysisk planering antas ha stor energibesparingspotential på Gotland som är ett
glesbefolkat län, har flest personbilar per invånare45, samt en körsträcka med bil per person och år som
är 49 mil längre än riksgenomsnittet46. Det finns studier som visar att områden med god
funktionsblandning har 5-15 % lägre bilanvändning per person47. Det kan till exempel vara en
blandning som ger nära tillgång till affärer, vårdcentraler, återvinningsstationer och arbetsplatser.
Gotlands historia gör dock att befolkningen bor utspritt över hela ön. Detta utgör en utmaning, bland
annat för att upprätthålla närhet till service på landsbygden och kollektiva trafiklösningar.
Begränsade investeringar i kollektivtrafik och det faktum att ön är glesbefolkad gör Gotland till det län
där vi nyttjar kollektivtrafiken minst i hela landet48. Det kan antas att det är fler kvinnor än män som
reser kollektivt, och yngre åker mindre bil än äldre, liksom i övriga Sverige49. De som bor på
landsbygden har större behov än stadsbor av fungerande transporter och satsningar på landsbygdens
mobilitet är därmed nödvändiga för att möjliggöra mer hållbart resande och samtidigt säkerställa en
levande landsbygd. Det kan tillexempel ske genom förbättrad tillgång till kollektivtrafik,
samåkningsmöjligheter och bilpooler, samt nya transportlösningar där flera transportslag ingår i
samma resa. Dock behöver kollektiva trafiklösningar vara användarvänliga och även passa till de
grupper som inte har tillgång till egen bil. I tätorter och mellan tätorter har satsningar på ökad cykeloch gångtrafik en stor potential. Detta kan också utgöra ett viktigt bidrag till minskad trafik och
därmed bidra med tillgänglighet för grupper utan fordon, mindre partikelutsläpp, buller och säkerhet
kring exempelvis skolor. Likaså kan kollektivtrafik och bilpooler i tätorter där kundunderlaget är
större bidra till dessa viktiga mervärden. Att arbeta med hastighetsbegränsningar, bilfria zoner och
parkeringsnormer är också en viktig del av att minska attraktiviteten i att ta bilen, men detta arbete
behöver vara välplanerat och andra möjligheter för resande behöver finnas innan exempelvis
parkeringsmöjligheterna försvinner.
Andelen fossilberoende bilar är högre på Gotland än i övriga Sverige och den gotländska
fordonsflottan har en relativt långsam utbytestakt 50. På kort sikt kan därför energikonvertering till ett
förnybart drivmedel ha större genomförbarhet än att byta ut fungerande fordon. I dagens läge är det
dock inte privatekonomiskt lönsamt att konvertera gamla bilar, så för att få till en sådan omställning
krävas någon form av ekonomiskt incitament. Utbudet av fossilfria fordon ses idag vara ett hinder
både för personbilar och för tyngre transporter. Dels för att fordon inte finns som kan möta kunders
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Nationella emissonsdatabasen, 2019. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationellemissionsdatabas/Pages/default.aspx Länsrapport, 2018-08-30.
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Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
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Energimyndigheten, 2017. Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. ER 2017:07
45 Regionfakta 2017, www.regionfakta.com 2018-01-23
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Länsstyrelsen i Gotlands län 2018, Energiläget 2017 – En avstämning av Gotlands klimat- och energimål
47 Trafikverket, 2015.
48 Region Gotland 2018, Regionalt trafikförsörjningsprogram 2019-2030, remissversion 2018-05-21
49 Svensk kollektivtrafik, Årsrapport 2017 - Kollektivtrafiksbarometern
50 Länsstyrelsen i Gotlands län 2018, Energiläget 2017 – En avstämning av Gotlands klimat- och energimål, 2018:3. Till fossiloberoende
fordon räknas här fordon som kan drivas på biogas, etanol, el och laddhybrider
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behov och dels för att den tekniska utvecklingen går snabbt, samtidigt som branschaktörer ofta
behöver långsiktiga förutsättningar för att våga investera51.
För att våga investera i fossilfria fordon är det också viktigt med en tillfredställande mängd tank- och
laddmöjligheter och att detta kommuniceras med potentiella kunder, både av drivmedelsbranschen och
av fordonsförsäljare. De förnybara drivmedel som produceras på Gotland idag är biogas och el52. En
ökad efterfrågan på det som kan produceras här på ön skulle ur perspektiven regional tillväxt och
energisäkerhet vara fördelaktigt. Likaväl behöver drivmedel ses ur ett helhetsperspektiv för
energisystemet, vilket drivmedel behövs var och kan exempelvis vehicle-2-grid-lösningar* bidra till
flexibilitet i elnätet (se Hållbart energisystem)53. För omställning till en fossilfri fordonsflotta kan dels
inblandningen av andelen förnyelsebara drivmedel öka i de konventionella drivmedlen. För elfordon
ändras tankmönstret. Studier visar att majoriteten av laddningen sker hemma över natten eller hos
exempelvis arbetsgivaren. Besöksnäringen på Gotland bidrar till stora säsongsvariationer i behovet av
drivmedel och laddning av elfordon. Det kan därför antas att behovet av laddstationer, inklusive
behovet av snabbladdning, ökar under turistsäsong på samma sätt som behovet av biogas ökar. För
tyngre transporter studeras idag möjligheterna med effektivisering, byte av bränsle och även elvägar54.
Antalet elanslutningar för väntande kyltrailer i Visby Hamn utökas samtidigt som elanslutning för
färjetrafiken möjliggörs 2018/2019, vilket medför att det blir möjligt att koppla in väntande kyltrailrar
till strömförsörjningen. Elanslutning av kryssningstrafiken har en potential att bidra till bättre
luftkvalité och mindre buller, men hindras idag av bland annat varierande standarder för
landströmsförsörjning på fartygen55.
Transporterna har stor betydelse för invånarnas tillgång till olika resurser. Lagerkapaciteten på de
flesta företag är begränsad vilket gör företag beroende av exakta leveranser och upphämtningar, s.k.
just in time-transporter. En utökad dialog mellan distributör och beställare av transporter har en
potential att bidra till effektivare logistiklösningar och en övergång till fossilfria drivmedel.
Transporterna till och från Gotland sker idag huvudsakligen med båt och flyg som drivs med fossila
drivmedel, förutom båtar som går för segel. För flyget finns en potential till energieffektivisering
genom effektivare motorer och flygbranschen har tagit fram en färdplan till fossilfrihet56.
Biodrivmedel kan till viss del användas redan idag men nationell produktionskapacitet saknas. Den
korta sträckan mellan Gotland och fastlandet utgör potential för elflyg i framtiden. Den reguljära
färjetrafikens effektiviseringspotential är bland annat beroende av hastighet, vilket utgör en
målkonflikt med tillgänglighetsaspekter. Ett av fartygen kommer från 2019 att drivas med flytande
naturgas (LNG), vilket ger en minskning av växthusgasutsläpp med ca 20 %, samt potential för
inblandning av biogas57. För att en inblandning av biogas skall vara möjlig krävs logistik, hanteringen
av biogas vid bunkring och en hållbar marknadslösning. Den statliga upphandlingen är här ett viktigt
verktyg för att färjetrafiken ska bidra till att nå energi- och klimatmålen. Även för flygbranschen kan
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Länsstyrelsen, 2018. Förstudie: Energieffektiva transportföretag
Energimyndigheten 2018, Smart och förnybart energisystem på Gotland, ER 2018:5
53 Hållbara Gotland, 2018. Rapport till Länsstyrelsen angående medverkan till framtagande av ny energi- och klimatstrategi genom ett
dialogseminarium den 31 augusti 2018. Hampus Mårtensson, Using Electric Cars to Balance Intermittent Renewable Power Production on
Gotland. Cumulative potential in a future with complete adoption of electric cars and economic incentives for electric car owner
participation.
54 Länsstyrelsen, 2018. Förstudie: Energieffektiva transportföretag. Trafikverket, 2018. https://www.trafikverket.se/omoss/nyheter/Nationellt/2018-09/fler-elvagar-ska-testas-pa-allman-vag/ 2019-02-10
55 Energimyndigheten 2018, Smart och förnybart energisystem på Gotland, ER 2018:5
56 Föreningen Svenskt flyg och Fossilfritt Sverige, 2018. Färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Flygbranschen. Dialog med BRA
57 Destination Gotland, 2018. Dialogmöte inom energi- och klimatstrategin
*Vehicle-2-grid innebär en interaktion mellan ett elfordon och elnätet där batterierna i ett laddbart fordon exempelvis förse elnätet med
effekt eller styrning av elkvalitet
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offentlig upphandling, såväl som övrig efterfrågan, bidra till en högre i blandning av fossilfritt bränsle.
För att minska bilberoendet och bidra med tillgänglighet för icke bilburna finns ett behov av att ”hela
resan” ska kunna göras utan bil. Idag lyfts brister på kollektiva transporter i anslutning till
färjeförbindelsen både på fastlandssidan och på Gotland. Gotland var tidigt ute med fiber och
möjligheterna till distansarbete kan bidra till att folk kan arbeta längre tider från ön och minska
resandet till fastlandet.

Insatsområdet kan handla om att effektivisera transporterna genom att ruttoptimering för leveranser,
ökade möjligheter för samlastning/samordnad varudistribution och nyttjandet av flera transportsätt.
Det kan ske genom digitalisering och innovativa affärsmodeller där aktörer kan hitta nya vinst- och
samverkansmöjligheter. Det handlar även om förbättrade förutsättningar för cirkulär massahantering
inom bygg- och anläggningssektorn och att använda tekniker för behandling av förorenad mark som
minskar behovet av masstransporter. Inom detta insatsområde behöver samhällsplanering och
regelverk anpassas för att underlätta omställningen. Samtidigt som aktörer kan få information och
rådgivning om olika möjligheter finns en potential att arbeta med dialog mellan transportör och
beställarsidan av transporter. Med ökad lagerkapacitet på ön skulle transportbehovet kunna minska
och samlastning ske i högre grad.
Varför är det här ett prioriterat område?
Minskat transportbehov är en viktig del i att minska utsläpp från transporter. Minskat transportbehov
leder dessutom till lägre samhällskostnader genom mindre slitage på infrastrukturen, bättre
luftkvalitet, minskat buller samt minskad trängsel och större trygghet på vägar, gator och utrymmen
för leveranser. Dessa effekter kan i sin tur bidra till både bättre folkhälsa och bilden av världsarvet
Gotland som ett attraktivt besöksmål. Mer effektiva transporter kan dessutom ge ökad lönsamhet för
företag inom transportsektorn och på så sätt bidra till regional tillväxt.

Insatsområdet handlar om att bidra till minskat resebehov och att skapa smidigare och effektivare
fossilfria transporter för privatpersoner. Det är viktigt att utforma åtgärder utifrån gällande
förutsättningar, det som fungerar i stadsmiljö fungerar inte alltid på landsbygden. Det är också viktigt
att titta närmare på skillnaderna i hur olika målgrupper reser och att göra riktade insatser. Minskat
resebehov kan exempelvis ske genom en tydlig samhällsplanering, arbetsgivare som implementerar
resepolicys och ökade möjligheter att arbeta på distans eller ha digitala möten. En utveckling av
tidtabeller och sträckor inom kollektivtrafiken, bilpooler och samåkningslösningar, exempelvis i
anslutning till transporter till och från fastlandet är exempel på åtgärder som kan bidra till
insatsområdet. Att tillgängliggöra busshållplatser i socknarna, med exempelvis cykel- och
pendlarparkeringar kan också utveckla området positivt, liksom att göra det tydligt var fotgängare och
cyklister får ta plats. Insatsområdet kräver innovativa affärsmodeller och utveckling av
användarvänliga tjänster.
Varför är det här ett prioriterat område?
Den största andelen utsläpp från transporter på Gotland kommer från personbilar. Insatser inom
vardagsresande gör att utsläppen från personbilar minskar samtidigt som tillgängligheten ändå
förbättras för många samhällsgrupper, exempelvis ungdomar, äldre och människor med
funktionsnedsättning, samt de som av andra skäl saknar bil eller körkort. Tillgänglighetsaspekten är
också viktig när det gäller gotlänningars möjligheter att resa till fastlandet och besökares möjligheter
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att ta sig till och från Gotland utan bil. Gång-, cykel- och kollektivtrafik är effektivare sätt att utnyttja
markytor än biltrafik och ger mer plats för grönska och andra viktiga samhällsfunktioner. Folkhälsa
ökar genom att vi blir friskare när vi går och cyklar mer, det kan även bidra till bättre hushållsekonomi
och lägre samhällskostnader för exempelvis vägslitage och folkhälsoproblem. Möjligheter att arbeta på
distans ger även mer tid över i vardagen och minskar stress.

Insatsområdet handlar om omställning från fossila drivmedel till förnybara drivmedel och el såväl på
som till och från ön. Det kan innebära konvertering av befintlig fordonspark såväl som prioriteringar
vid inköp av nya fordon. Det handlar också om att utveckla en tillfredsställande infrastruktur och
teknikutveckling samt större tillgång till ny teknik på marknaden. Insatser kan bland annat innebära
kunskapshöjning och information till såväl allmänheten som näringslivet om tillgängliga fordon och
drivmedel samt stöd som går att söka, dialoger mellan beställare och transportörer, investeringar i ny
teknik och samverkansprojekt kring nya tekniker eller metoder. Kravställning inom inköp och
upphandling är också en viktig faktor både för omställningen av kollektivtrafiken, godstransporter och
inte minst för transporter och resor till och från ön.
Varför är det här ett prioriterat område?
Förutom minskad klimatpåverkan leder detta insatsområde till mindre utsläpp av partiklar genom
elektrifiering och till viss del även från andra fossilfria drivmedel. Denna omställning ger en bättre
luftkvalitet och lägre bullernivåer, vilket bidrar till ett attraktivare Gotland. En ökad efterfrågan på
förnybara drivmedel leder troligen till ett ökat utbud och kan även stärka flexibiliteten i elnätet och
robustheten i energiförsörjningen till bransch beroende av drivmedel, såsom livsmedelsproduktion och
transportföretag. Transporter kan som en del i livscykelperspektivet för gotländska produkter bidra till
klimatsmart produktion. Att utveckla området skulle göra Gotland till ett klimatsmartare besöksmål
och bidra med alternativ för att bryta trenden med ett ökat långväga resande för semester. Det bidrar
även till Gotland som en hållbarare mötesplats, inte bara under Almedalsveckan utan året runt.
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Målbild
År 2030 är areella näringarna är en fortsatt viktig del i ett hållbart energisystem då de förser
samhället med förnybar energi. Energiproduktionen utgör en viktig produktionsgren som ökar
lönsamheten i de gröna näringarna och minska företagets sårbarhet. Genom att själva vara en stark
kund för att driva utvecklingen av förnybar energi och arbeta klimatsmart längs hela kedjan har det
gotländska lantbruket en tydlig hållbarhetsprofil och hög trovärdighet. Invånarna förstår sambandet
mellan odling, produktion och hållbarhet, vilket motiverar dem att konsumera lokalt. Det finns god
tillgång till service på landsbygden och de gröna näringarna är attraktiva för sysselsättning.
Nuläge
Gotlands jord-, skogs-, och vattenbruk förser samhället med nödvändiga produkter, såsom livsmedel,
energi och byggmaterial och har höga värden för biologiskmångfald, friluftsliv och kulturarv. 40 % av
den gotländska landytan består av skog och 30 % av jordbruksmark58. De areella näringarna är en
viktig del i energisystemet då de förser samhället med förnybar energi i form av biogas, fasta
biobränslen och el. Exempelvis förser GROT (grenar och toppar) från det gotländska skogsbruket
fjärrvärmen på Gotland med råvara, och spannmål från jordbruket blir etanol på fastlandet. 37 % av
energianvändningen på ön uppskattas komma från förnybara energislag, där fasta biobränslen står för
8 % (370 GWh) och biogas för 0,5 % (30 GWh) och resterande är el59. De areella näringarna står
själva för cirka 4 % av energianvändningen på Gotland60.
Jord-, skog- och vattenbruk ger upphov till växthusgaser från transporter i form av arbetsmaskiner,
fiskebåtar och energiförbrukning i bostäder och lokaler. Arbetsmaskiner stod 2016 för 2 % av länets
totala växthusgasutsläpp, varav 45 % relateras till arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruk medan 24
% kommer från fiskebåtar61. För jordbruket kommer dock den största delen av utsläppen från
djurproduktion, gödselhantering och själva brukandet av marken, se figur 962. Dessa utsläpp stod för
12 % av de totala gotländska växthusgasutsläppen år samma år. Jord- och skogsbruk kan bidra till
såväl stora upptag som utsläpp av växthusgaser beroende på hur markerna används. Regional statistik
för markanvändningssektorn saknas men nationellt bidrar skogsmark stort med kolinlagring i
biomassa, mineraljord samt i avverkade träprodukter medan de största utsläppen kommer från
åkermark och bebyggdmark63. På Gotland är tillväxten 400 000–500 000 m3sk/år vilket innebär att
den tar upp i storleksordningen 165 000 ton koldioxid per år64. I marken binds stora mängder kol
samtidigt som den naturliga omsättningen som pågår kan ge mer koldioxidavgång, ju större desto
högre mullhalt i jorden.
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SCB 2018, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/markanvandningen-i-sverige/pong/tabell-ochdiagram/markanvandningen-i-sverige/
59 Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015.
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Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015.
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Nationella emissonsdatabasen, 2019. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationellemissionsdatabas/Pages/default.aspx Länsrapport, 2018-08-30.
62 Nationella emissonsdatabasen, 2019. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationellemissionsdatabas/Pages/default.aspx Länsrapport, 2018-08-30.
63 Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-och-upptag-franmarkanvandning/ . LRF, 2018. Energiomställning Grönt näringsliv Gotland. Förstudie/Slutrapport.
64 LRF, 2018. Energiomställning Grönt näringsliv Gotland. Förstudie/Slutrapport. m3sk = virkesvolymen hos ett träd eller ett skogsbestånd,
inklusive bark men exklusive grenar och rötter.
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Figur 9: Växthusgasutsläpp från jordbruket på Gotland år 2016.
Behov och potential
Enligt SWECOS rapport om regionalisering av klimatmålen behöver jordbruket på Gotland minska
växthusgasutsläppen från odling och djurhållning med 11 % till 2030 och med 22 % till 2045, jämfört
med år 1990, för att de nationella klimatmålen ska nås65. Utsläppen från arbetsmaskiner, där maskiner
som används inom fiske, jord- och skogsbruk ingår, bedöms behöva minska med 72 % från 2010 till
2030 och med 96 % till 204566. De utsläpp som beräknas kvarstå från jordbruket år 2045 är metan,
främst från idisslares tarmgaser, samt lustgas som avgår från brukad mark.
Det finns potential att stärka de areella näringarnas roll i utvecklingen av ett hållbart energisystem,
bland annat som energiproducenter genom stora takarealer för solenergi och ytor för vindbruk, och
tillvaratagande av restprodukter67. För att förverkliga potentialen finns behov identifierade inom bland
annat elnätkapacitet, ändring av regelverk, avvägningar mellan olika samhällsmål och ekonomiska
incitament 68. Areella näringar kan också få en förstärkt roll inom energilagring, såsom naturlig lagring
av energi i form av biomassa och utrymme för andra energilager. För jord- och skogsbruket innebär en
övergång till hållbar energiproduktion en ny produktionsgren som stärker företagens ekonomi och
minskar deras sårbarhet. En grundförutsättning för detta är bostäder på landsbygden och att servicen är
tillräckligt hög för att människor ska vilja att bo där. Lokalproduktion minskar extern påverkan på
energileveranser och ekonomiska effekter från exempelvis höjningar av oljepriset. Detta är viktigt inte
minst för robustheten i andra delar av samhället såsom livsmedelsförsörjningen.
De areella näringarna är även tillsammans en viktig kund för att driva utvecklingen av förnybar energi.
Det finns potential och ett intresse att minska utsläppen genom att t.ex. byta ut fossila bränslen mot
biobränslen och el, samt mer klimatvänligt framställd konstgödsel69. Att tillsammans arbeta konkret

65Sweco,

2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
67 LRF, 2018. Energiomställning Grönt näringsliv Gotland. Förstudie/Slutrapport.
68 Smart och förnyelsebart energisystem på Gotland, 2018. Energimyndigheten
69 Dialog med Fossilfritt kött, 2018.
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inom klimat- och miljöarbete bibehåller trovärdigheten för gotländska produkter och bidrar till en
tydligare hållbarhetsprofil70.
Effektivisering är också viktigt då en hög produktivitet ger låga utsläpp per produkt71. En analys av
över 150 energikartläggningar som genomförts inom jordbruket visar att energieffektivisering inte
behöver påverka produktionen negativt. Resultatet visar också att det är möjligt att minska
energianvändningen med mellan 3 och 15 %, i vissa fall mer72. Det är ofta i odlingssteget som en
produkt har störst klimatpåverkan73. Optimerad lagring och optimerad spridning av gödsel minskar
såväl kostnader som utsläpp till luft och näringsläckage till vattendrag, samt ger högre avkastning.
Markanvändning kan utgöra en kolsänka eller en kolkälla och det är därför viktigt att ta hänsyn till
vilka marker som är bäst lämpade för respektive bruk74. Utsläppen är som störst från organogena
jordar och Gotland han en större andel är genomsnittet i landet varför frågan är extra viktigt att arbeta
med regionalt. Att se var det går att öka vallodlingen har potential. Här behövs även
kunskapsutveckling och ekonomiska incitament kring hur olika brukningsmetoder påverkar markens
kolinlagringsförmåga, exempelvis hyggesmetoder, val av trädslag och gröda, jordbearbetningen,
återvätning och om det går att öka kolinlagringen genom att tillföra biokol i åker och skogsmark75.
I takt med befolkningsökning och klimatförändringar kommer mer klimatsmarta och resurseffektiva
produkter att behövas. Vidareförädling på Gotland har möjlighet att utveckla lokala råvaror med
speciella kvalitéer, utveckla restflöden och bidra till minskat transportbehov. Skogens biomassa
ersätter idag andra produkter och bränslen och den utvecklingen kommer fortsätta. Från skogsbrukets
råvara finns stora möjligheter att utveckla produkter som kan ersätta exempelvis material för
byggande, förpackningar och textilier. Detta är en del i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi (se figur
7). Byggmaterial som binder in kolatomen bidrar till en längre tids kolinlagring.
På motsvarande sätt finns möjligheter att möta den framtida efterfrågan och producera och/eller
utveckla livsmedel med lägre klimatpåverkan. Råvaror från Sverige leder generellt till mindre
miljöpåverkan än de från andra länder, eftersom Sverige har skarpare miljölagstiftning än de flesta
andra länder. Inhemskt producerat foder och en framtida fossilfrihet ger också mindre klimatavtryck
samtidigt som Gotlands unika betes- och allvarmarker hålls öppna och bidrar till miljömål knutna till
landskapsbild och biologisk mångfald. Export av produkter med längre klimatpåverkan kan därför
ersätta andra med högre klimatpåverkan. Omställningen till att nå klimatmålen kan öppna upp nya
marknader för vegetabiliska produkter. Branschen lyfter behovet av att efterfrågan på klimatsmarta
produkter behöver stärkas både lokalt men även på andra marknader (se vidare Hållbar konsumtion).

Insatsområdet handlar om energieffektivisering och ställa om från fossilt till förnybart inom de areella
näringarna. Inom detta område behöver tillgången till förnybara drivmedel samt insatsvaror förbättras.
Teknisk utveckling, med exempelvis fordon, maskiner och redskap samt drönarövervakning, har också
betydelse för omställningen. Informationsinsatser och ekonomiska incitament kan skapa incitament för
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energieffektivisering och klimatsmarta investeringar76. (För energiproduktion, se vidare under
insatsområden för Hållbara energisystem)
Varför är detta ett prioriterat område?
Gotländska jord-, skog- och vattenbruksföretag kan vara ett föredöme för resten av Sverige genom att
ställa om tidigt, vilket ger ett mervärde genom att öka företagens konkurrenskraft i ett samhälle där
efterfrågan på klimatsmarta produkter ökar. Effektivisering bidrar till ökad lönsamhet för den enskilda
företagaren. Andra mervärden från denna omställning inkluderar friskare luft och minskat buller för de
som arbetar inom de areella näringarna.

Insatsområdet handlar om att öka lokal innovation och produktutveckling genom mer lokal förädling
av råvaror från jord-, skogs- och vattenbruk vilka kan ersätta produkter med en högre klimatpåverkan.
Detta kan tillexempel gynnas genom plattformar för samverkan och innovation. Insatsområdet kan
även innebära marknadsföring för att göra dessa produkter attraktiva på den större marknaden.
Varför är detta ett prioriterat område?
Råvaror som idag transporteras från Gotland, för att sedan eventuellt transporteras tillbaka i ett
förädlat tillstånd, kan genom lokal förädling bidra till både arbetstillfällen och att marknadsföra
gotländska klimatsmarta produkter. Klimatcertifierade produkter kan stärka de lokala areella
näringarna som kommit långt i miljöarbetet och möjliggöra en tydlighet och transparens.

Insatsområdet handlar om minskade utsläpp från markanvändning och ökad kolinlagring i mark och
skog. Detta kan exempelvis uppnås genom optimerad gödsling, anpassad plöjning, välplanerad
växtföljd, viss odling såsom vallodling av organogena jordar. Inom insatsområde behövs
kunskapsuppbyggnad, informationsinsatser, rådgivning och ekonomiska incitament, exempelvis kan
återskapandet av våtmarker studeras utifrån både kolinlagringsförmåga och ekonomiska villkor.
Varför är detta ett prioriterat område?
Att genomföra satsningar inom markanvändning har potential att både minska dessa utsläpp och lagra
koldioxid från atmosfären. Det kan finnas synergieffekter med andra mål då åtgärder även bidrar med
vattenhållande förmåga i jord och landskap, minskat näringsläckage och högre biologisk mångfald. En
ökad rottillväxt kan bidra till både ökad avkastning och att kolinlagringen ökar.
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Målbild
Det är lätt och finns goda incitament för hållbara livsstilar, både för gotlänningar och besökare.
Kunskapen om vår konsumtions klimatavtryck är välkänd och aktiva konsumenter bidrar till
utveckling och innovation av klimatsmarta val. På samma sätt bidrar och samverkar aktörer från alla
sektorer för att underlätta för konsumenten. Gotland marknadsför sig som en klimatsmart producent
och hållbar besöksdestination.
Nuläge
Regionala data för konsumtionsbaserade utsläpp77 på Gotland saknas, vi kan dock anta att
gotlänningars konsumtionsmönster inte skiljer sig särskilt mycket från resten av Sverige.
Växthusgasutsläppen från vår konsumtion i Sverige är 10,5 ton per person och år, vilket är ungefär
dubbelt så mycket som de territoriella utsläppen 78. De största utsläppen från vår konsumtion kommer
från investeringar, transporter, livsmedel och offentlig konsumtion79. Sett till resurser innebär den
globala konsumtionen att vi lever som om vi hade 1,7 jordklot. I Sverige lever vi som om vi hade 4
jordklot80.

Figur 10: Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser år 2016 andelar per
konsumtionsområde. Källa: Naturvårdsverket
Behov och potential
Enligt FN krävs en minskning till 2 ton koldioxidekvivalenter per person och år för att minska risken
för allvarlig klimatpåverkan 205081. Förutsatt att de nationella siffrorna är applicerbara på Gotland
behöver vi alltså minska våra växthusgasutsläpp från konsumtion med 80 % på drygt 30 år. Att minska
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avtrycken från vår konsumtion är en av vår tids största hållbarhetsutmaningar och en förutsättning för
att vi ska nå våra nationella miljömål.
Det finns goda möjligheter till synergier mellan miljöarbete och hälsa, och stora vinster finns med att
arbeta med dessa två områden integrerat82. Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter över 600
miljarder kronor varje år. De krav som ställs på hållbarhet har en stor inverkan på hur stort avtryck den
offentliga konsumtionen har. Att gå från att specificera produkter till att specificera de funktioner som
ska upphandlas, kan ge utrymme både för teknisk utveckling som för nya marknader inom
servicesektorn.
Kundefterfrågan och viljan att betala för en klimatsmart produkt ökar. Trots det upplever aktörer på ön
att marknaden ännu inte är mogen för de klimatsmart produkter som branschen på Gotland kan
leverera83. Det finns stor potential i ett ändrat beteende. Att minska utsläppen från vår konsumtion av
mat, transporter, boende och textil gör stor klimatnytta84. Att äta mer vegetabilier och välja
svenskproducerat kött och mejeriprodukter bidrar till en lägre klimatpåverkan, likaså att minska
matsvinnet. Idag slängs ungefär var tredje matkasse. Att stärka kunskapen om hållbara val visar att en
familj, under rätt förutsättningar och med hjälp av coaching från experter, kan minska utsläppen från
sin konsumtion med cirka 60 %85. Nudging, att knuffa i rätt riktning, är också ett verktyg som kan
användas för att främja beteenden som är till nytta för enskilda individer eller för samhället som
helhet. Verktygen är avsedda att påverka rutinbeteenden eller att underlätta för individer att göra val i
situationer med komplex information86.
Den växande trenden med second hand-marknad och återbruk innebär goda möjligheter att minska
vårt avtryck istället för att köpa nytt. Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi har potential
att såväl skapa affärsmodeller för att återcirkulera som att stärka ekonomin i privathushåll. Att spara
på material och energi är viktiga aspekter av kvalitet och hållbarhet. Inom produktion behöver varor
utformas för att hålla längre men också för att underlätta återvinning, demontering och återbruk, vilket
i sin tur ger nya affärsmöjligheter. En utveckling av en cirkulär ekonomi innebär även en utveckling av
tillgången till tjänster, service eller funktioner, exempelvis bilar och verktyg som tillhandahålls via
pooler, uthyrning och prylbibliotek. Det minimerar uppkomsten av avfall och bidrar till att de
restprodukter som uppstår är enkla att sortera och lämna för återanvändning eller återvinning.
Gotland som en föregångare inom energi- och klimatarbetet kan möjliggöra för klimatsmarta val inom
olika sektorer. Exempelvis kan Gotland, genom att möjliggöra för klimatsmarta semestrar,
marknadsföras som en hållbar destination för att attrahera både svenska och utländska gäster. Inom
besöksnäringen är den generella uppfattningen att besökande har ökade förväntningar på att mötas av
en destination som genomsyras av ett hållbarhetstänk och tydligt visar det87. En ökad kunskapsturism
inom klimatområdet samt besökare som söker en unik upplevelse i ”det hållbara Sverige” utanför den
traditionella badsäsongen bidrar till att sprida våra goda exempel till andra regioner och länder, och
bidrar till att Visby världsarv nyttjas hållbart.
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Utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion beror även på hur fort produktionen på Gotland, i
Sverige och i andra länder ställs om från fossila bränslen och till lägre klimatavtryck. Arbetet för en
mer hållbar konsumtion är en rättighetsfråga. Avtrycken av vår konsumtion har en stor miljöpåverkan
i produktionsländerna och möter inte allas lika rätt till en god livsmiljö88. Ett behov är därför även att
stötta andra länder i deras arbete med energi- och klimatfrågor. Att övergå från
investeringar/kapitalplaceringar i fossila bränslen till placeringar som ger positiv klimatnytta är ett
viktigt ställningstagande89. För detta behövs bland annat en kunskapshöjning om hållbara finanser och
underlättande för kunder att välja rätt.

Insatsområdet handlar om att underlätta för och inspirera gotlänningar och besökare till ön att
konsumera på ett mer hållbart sätt. Olika aktörer, såsom livsmedelsbutiker, restauranger, butiker och
banker kan bidra till att konsumenter gör hållbara val vid inköp. Nudging kan tillexempel vara ett
verktyg för hållbarare livsmedelsval, genom att närproducerad och vegetarisk mat kan skyltas
tydligare i butiker och hamna först på buffébordet. Kunskapshöjande insatser, från exempelvis länets
banker kan underlätta för privata och offentliga aktörer att ta hänsyn till fondens klimatavtryck i
investeringar och placeringar. Delningstjänster kan locka kunder med sin användarvänlighet,
exempelvis genom att erbjuda en verktygspool eller bilpool i bostadsområden. Avfallsförebyggande
arbete kan utvecklas genom ökad kunskap och att återbruksverksamheter växer och blir mer
tillgängliga. Mötesplatser kan stärkas/skapas för inspiration, motivation och nätverksbyggande inom
reparation, återbruk och skapande.
Varför är detta ett prioriterat område?
Det finns goda möjligheter till synergier mellan miljöarbete och hälsa90. Närproducerat och
vegetariskt innebär ofta även hälsofördelar, mindre antibiotikaanvändning och bättre djuromsorg.
Delningstjänster och pooler har också möjligheten att stärka ekonomin i privathushåll, ge sociala
värden, frigöra tid och pengar, och öka sammanhållningen i närområdet och i samhället.
Finansmarknaden omsätter enorma summor, och var offentliga och privata investeringar och
placeringar görs har även potential att bidra till flera mål inom hållbar utveckling.

Insatsområdet handlar om att underlätta för besökaren att minska sitt koldioxidavtryck, samt för
gotlänningen att semestra mer klimatsmart. Detta kan göras genom samverkan och att lära av goda
exempel, omvärldsbevakning och gemensamma kraftsamlingar inom branschen och övriga näringar på
ön. Stora arrangemang i länet, exempelvis Almedalsveckan, kan fungera som plattform för att samla
arbetet med fossilfrihet. Genom livscykelanalyser som underlag inför inköp, produktval som ingår i en
cirkulär ekonomi och enklare för besökare att hantera restprodukter i offentliga miljöer kan förtroendet
för energi- och klimatomställningen stärkas. Genom att locka gotlänningarna att semestra på
hemmaplan, samt att få besökare att stanna längre, genom klimatsmarta upplevelser och
kunskapsturism kan utsläppen från resandet minska.

88

Naturvårdsverket, 2019. Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Redovisning av regeringsuppdrag
Fossilfritt Sverige, 2017. Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige — En rapport från initiativet Fossilfritt Sverige. Nettonoll, 2019.
http://nettonoll.se/konsumtion/finanser 2019-01-21
90 http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Stöd%20i%20åtgärdsarbetet/Hälsoprojektet/Stall-om-for-framgang-del1webb.pdf
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Varför är detta ett prioriterat område?
Gotland lockar många besökare, och är samtidigt beroende av att dess värden, världsarvet och naturoch kulturlandskapet, bibehålls och förvaltas. Efterfrågan på hållbara alternativ och destinationer
kommer sannolikt att öka. Att få till stånd en långsiktigt hållbar besöksnäring som känns genuin och
att kunna marknadsföra en hållbar destination är av stor vikt för länets utveckling. Inte minst för att
visa upp, och leva upp, till bilden av vad det innebär att vara föregångare inom ett hållbart
energisystem och locka till kunskapsturism inom energiområdet.

Genom medvetna inköp, investeringar, placeringar och satsningar skapas efterfrågan på framtidens
lösningar. Offentlig sektor har en extra viktig roll att spela på resan mot ett fossilfritt samhälle.
Insatsen handlar om att bättre ta tillvara den potential som finns genom behovsanalyser och
kravställning inom offentlig upphandling. Detta kan göras genom kunskapshöjning och dialog med
leverantörer om hur långtgående krav kan ställas och om möjligheterna med innovationsupphandling.
Konkreta insatser i den offentliga verksamheten kan exempelvis vara att alla fordon ska drivas av
förnybar energi, att efterfråga klimatsmarta livsmedel och att bygga och underhålla fastigheter på ett
hållbart sätt. Andra exempel kan vara att aktörer ser över placeringspolicys och riktlinjer för att inte
gynna exempelvis fossilindustrin.
Varför är detta ett prioriterat område?
Genom medvetna inköp, investeringar, placeringar och satsningar skapas efterfrågan på framtidens
lösningar. Offentlig sektor har en extra viktig roll att spela för att stimulera utvecklingen av varor och
tjänster. Finansmarknaden omsätter enorma summor, och var offentliga och privata investeringar och
placeringar görs har även potential att bidra till flera mål inom hållbar utveckling.
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Det är och har varit ett intresse för arbetet med Tillsamman mot 2030 - En energi- och klimatstrategi
för Gotland. Arbetets upplägg har tryckt på om behovet av dialog med alla fokusområden. Nedan
listas merparten av de aktörer, organisationer eller nätverk som deltagit i arbetet i större eller mindre
omfattning. Dessa är även viktiga aktörer för att genomföra Gotlands energi- och klimatstrategi,
tillsammans med övriga Gotland. Viktiga inspel har även kommit från deltagare på årliga samverkans
forumen Gotlands Energidialog, Energiexpo, Skaparfestivalen och Grön jul Gråbo, samt från
evenemangen under 2018: Hållbara transporter med Länsstyrelsen, Region Gotland och Fossilfri
framfart, Nationellt Världsarvsmöte i Visby med Region Gotland m.fl, Ett hållbart seminarium med
Länsförsäkringar, Informationsdagar om energi och miljö med Gotfire, Hälsa och miljö för hållbar
utveckling med Länsstyrelsen och Region Gotland, Fossilfritt kött – Biobränsle i tanken med LRF och
Gotlands slagteri, dialogseminarium för att belysa aspekter inom olika former av transporter på samt
till och från Gotland med Hållbara Gotland, samt seminariet med Energimyndigheten och företrädare
för småföretag och projekt med Produkt Gotland.
Almi
Austerland energi
Biogas Gotland
BRA flyg
Byggmästareföreningen
Cementa
Destination Gotland
Energikontoret Mälardalen
Energimyndigheten
Fenix ungkulturhus
Fole skola
Foodmark
Försvarsmakten
GEAB
Gotlands förenade besöksnäring
Gotlandshem
Gotlands vindelsproducenter
Gotländska kundmöten
Grönt centrum
Hållbara Gotland
Hållbara transporter, referensgrupp*
Högnivågruppen
Industrinätverket inom Tillväxt Gotland
Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Leader Gute
Länsstyrelsen, enheten för Miljö- och vatten,
Samhällsbyggnad och kulturmiljö, Landsbygd,
Naturvård, Social hållbarhet och Kris och
beredskap
Mellanskog
Nätverket för miljöledning i statliga
myndigheter på Gotland**
Produkt Gotland
Region Gotland, bl.a Teknikförvaltningen,
Samhällsbyggnads förvaltningen och Ledning
och Utveckling
Samverkansgrupp för gotländskt vindbruk***
SAS
Science Park Gotland
Skogliga sektorsrådet
Studieförbundet vuxenskolan
RegSam, Gruppen för regional samverkan
Skogsstyrelsen
Svenska Kraftnät
Trafikverket
Transportnätverket inom Tillväxt Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland
Samverkan för Gotlands miljömål****

*Referensgrupp till Länsstyrelsen transportprojekt bestående av offentliga och privata aktörer.
**Länsstyrelsen sammankallar till samverkan och kunskapsutbyte mellan myndigheter om miljöledning.
*** Syftar till att främja framgångsrik etablering av vindkraft på Gotland utifrån befintliga mål och planer, genom ömsesidigt
informationsutbyte. Länsstyrelsen sammankallande.
****Ett samverkans forum och referensgrupp till Länsstyrelsens miljömålsarbete.
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Fossilfrihet antas vara en förutsättning i strävan mot ett hållbarare energisystem. Den förnybara
energianvändningen i länet uppgick till 37 procent år 201591, vilket är lägre än den nationella andelen
på 54 %92. Trotts detta finns goda förutsättningar för att Gotland ska gå före i omställningen till ett
fossilfritt energisystem. Detta baseras på viljan och de möjligheter som olika aktörer, både lokala och
nationella, ser på Gotland. Exempelvis industrisektorn, som är den största energianvändaren på ön, ser
flera möjligheter inom en omställning från fossilenergi till förnybara källor93.
485 GWh förnybar energi produceras per år på Gotland, vilket motsvarar cirka 50% av
elanvändningen. Det finns goda förutsättningar för regional produktion från förnybara energikällor
tack vare goda sol- och vindförhållanden, och den stora areella näringen. De utmaningar som behöver
lösas med dagens elnät, med exempelvis hinder för nyproduktion av el, den variabla sol- och
vindkraftsproduktionen och den ökade efterfrågan vid en elektrifiering av industri, kan bidra med
innovation och utveckling för Sverige94.
För att nå målet inom energieffektivisering uppskattas nationellt att målet uppnås till största del i och
med den BNP-ökning som prognosticeras samt befintliga nivåer på energianvändningen95. En
regionalisering av energimålet rekommenderas därför rikta in sig på bibehållen eller minskad
energianvändning, trots befolkningsökning och ökad ekonomisk tillväxt96. Energiintensiteten på
Gotland har ökat med 9,5 procent sedan 200597. För att generera varor och tjänster på Gotland gick
det år 2015 åt 275 Wh för varje krona som dessa varor och tjänster är värda98.

Energiomställning är en viktig del i att minska utsläppen av växthusgaser, men ytterligare åtgärder
behövs för att nå klimatmålen99. Detta är en större utmaning för Gotland då utsläppen är ungefär
oförändrade sedan 1990100. Figur 1 illustrerar behovet av utsläppsminskningar på Gotland för att bidra
till de nationella klimatmålen respektive de globala klimatmålen baserat på två olika studier. Om de
nationella klimatmålen regionaliseras, utifrån antaganden om utsläppsminskningar per sektor på
nationell nivå, skulle det innebära en minskning för Gotland med -34 % 2030 respektive -70 % till
2045 jämfört med utsläppsnivåerna 1990101. Detta är den lägsta minskningstakten i Sverige med 5,5 %
per år vilket huvudsakligen beror att jordbruk och industri är stora näringar på Gotland och att delar av
utsläppen från dessa näringar antas återstå även år 2045. Koldioxidbudgeten som istället har utgått
ifrån Parisavtalets klimatmål har beräknat fördelningen av det utsläppsutrymme som Gotland totalt har
kvar att släppa ut till 10 miljoner ton de närmaste 20 åren. Resultat visar på behovet av en minskning
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Hifab, 2017. Energibalanser för Gotlands län och kommun 2015, med antagande att den importerade elen var 66 % förnybar.
Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efteromrade/Energi/Fornybar-energi/Styrmedel-/ 2019-02-10
93 Dialog med industrinätverket inom Tillväxt Gotland, 2017. Cementa, 2018. CemZero. A feasibility study evaluating ways to reach
sustainable cement production via the use of electricity. Etc.
94 Energimyndigheten, 2018. Smart och förnyelsebart energisystem på Gotland. Förstudie.
95 Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
96 Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
97 Länsstyrelsen Gotlands, 2018. Energiläget 2017 – en avstämning av Gotlands klimat- och energimålen Resultatet av
effektiviseringsåtgärder kanske inte alltid ses i den samlade statistiken på årsbasis då industribranschen är styrd av konjunktur – däremot
kan resultatet av dessa åtgärder synas i andra indikatorer.
98 Länsstyrelsen Gotlands, 2018. Energiläget 2017 – en avstämning av Gotlands klimat- och energimålen
99 Exempelvis processutsläpp, metan, lustgas och lösningsmedel.
100 Länsstyrelsen Gotland och Skogsstyrelsen, 2018. Miljökvalitetsmålen Gotland 2018. Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och
generationsmålet.
101 Sweco, 2018. Regionalisering energi- och klimatmålen.
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med 16 % per år mellan 2020-2040102. Skillnaden i utsläppstakt mellan de nationella klimatmålen och
de globala ligger framförallt i ansvarsfördelningen, det vill säga hur man beräknar att
utsläppsutrymmet ska fördelas mellan världens länder, och hur stor den framtida potentialen till
negativa utsläppstekniker antas vara, dvs tekniker som kan ta upp koldioxid som släppts ut till
atmosfären103. Studierna visar att för att nå klimatmålet kommer kraftiga åtgärder att behövas sättas in
redan inom en snar framtid. Sektorer som inte klarar takten i närtid måste kompenseras av ännu
snabbare utsläppsminskningar i andra sektorer.
Utsläppsminskningar av växthusgaser är en stor utmaning för Gotland utifrån de regionala
förutsättningarna. Då framför allt industrin, som är en stor utsläppskälla, ser möjligheter inom
klimatneutral produktion kan det, tillsammans med omställning till förnybara källor och cirkulär
ekonomi, ändock finnas goda förutsättningar för att vara en föregångare även inom klimatarbetet. I
vissa delar kommer klimatarbetet i omvärlden att driva på utvecklingen på Gotland och det är därför
viktigt med insatser för att inte hamna efter. I andra områden har utvecklingen på Gotland en potential
att uppnå, eller bibehålla, världsledande positioner.

Figur 1: Växthusgasutsläpp på Gotland 1990-2015 inom olika sektorer och framtida klimatmål; de
nationella målen (röda prickar), de nationella målen regionaliserade för Gotland inom olika sektorer
(skuggade fälten) utgår ungefär från en linjär minskning från 2015, samt takten för utsläppsminskning
för att hålla sig inom Gotlands koldioxidbudget (svart streckad linje) utgår från konstanta utsläpp
2015-2020 för att sedan minska de fossila utsläppen med -16,4% per år, medan icke fossila utsläpp av
växthusgaser (metan, lustgas) minskar enligt den regionaliserade modellen.

102

Uppsala Universitet och Ramböll, 2018. Koldioxidbudget 2020-2040 Region Gotland. Del 1. Den globala koldioxidbudgeten är den
begränsade totala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den
globala koldioxidbudgeten kan brytas ner, fördelas, i tid och rum, och uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar.
103 Den akademiska enigheten kring sambandet mellan utsläpp av växthusgaser och den temperaturökning det leder till är mycket stor, det
är alltså inte det som ger olika resultat i rapporterna. I koldioxidbudgeten för Gotland har antagits att CCS (Carbon Capture and Storage)
kommer användas för att klara Parisavtalet.
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Länsstyrelsens roll är att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet
avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan för både kvinnor och män. Länsstyrelsen
leder och samordnar arbetet med Gotlands energi- och klimatstrategi i dialog med andra aktörer, samt
samordna åtgärder för fossilfria transporter inom ramen för energi- och klimatstrategin. Länsstyrelsen
ska även underlätta för företag och stötta aktörer med rådgivning och kunskapshöjande insatser.
I Region Gotlands roll finns flera aspekter på energi och klimatarbete. Egna byggnader och
transporter, drift av kommunalteknisk service och offentligt betalda resor och transporter gör regionen
till en relativt stor energikund och ger ansvar för att den egna verksamheten är energieffektiv och
försörjs med förnybar energi. Energifrågornas roll i regionalt utvecklingsarbete, bestämmelser och
planering av markanvändning, energi-, trafik och gatuplanering, hantering av avlopps - och
avfallsfraktioner som energiråvara, bygglov och tillstånd, energirådgivning, utbildning, skola,
konsument- och medborgarinformation påverkar invånare på Gotland.
Energimyndighetens roll är att koordinera arbetet med genomförandet av regeringsuppdraget om
Gotland som pilot för ett hållbart energisystem i nära samverkan med Region Gotland, Länsstyrelsen i
Gotland, Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Uppsala universitet Campus Gotland och
Försvarsmakten. I detta ligger också att föra dialog med näringsliv och boende på Gotland för en
framgångsrik omställning.
Uppsala Universitet Campus Gotlands roll är att utveckla och tillgängliggöra kunskap och kompetens
för att stärka upp energiomställningsarbetet på Gotland och i övriga samhället, bland annat genom att
analysera olika prioriteringar och vägval inom denna process. Genom att följa utvecklingen på
Gotland kan universitetet även bidra med dokumentation, uppföljning och utvärdering av
energiomställningsprocessen. Viktiga inspel kan exempelvis komma från det mångdisciplinära
forskningsprojekt kring energiomställningen på Gotland som leds och koordineras av Enheten för
Vindenergi vid Institutionen för Geovetenskaper.
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Energi- och klimatprojekt på Gotland 2018 baserat på projekt inom Länsstyrelsen, Region Gotland,
Uppsala Universitet Campus Gotland samt projekt finansierade av Leader Gute, se figur 1. Figuren ska
ses som ett axplock av pågående arbete på ön. En förteckning av pågående projekt avses att hållas
uppdaterad på Länsstyrelsens hemsida, med fördel kan detta länkas samman med en framtida
gemensam samverkansplattform, exempelvis ett Energicentrum.

Projektnamn
1. Energieffektiviseringsnätverk
2. Incitament för energieffektivisering
3. Hållbara transporter*
4. Fysisk planering för ett robust och
förnyelsebart energisystem*
5. Coacher för energi och klimat
6. Energiomställning Gotland
7. REACT - Renewable Energy for
self-sustAinable island CommuniTies
8. Rätten, hållbar energianvändning
och bevarande
9. Spara och bevara
10. Byggnadsantikvarisk solkartering
11. Workshopkoncept för förankring
av vindkraftsutbyggnad
12. Fossilfri framfart
13. Off-Grid: Renewable Energy DIY
for rural development
14. Energiomställning- grönt
näringsliv på Gotland
15. Fossilfritt kött
16. Austerland Energi förstudie 2018
17. Closed Loop of energy and food
production
18. Pilotprojekt Biogasuppvärmning
19. Gotlands Ekobilpool
20. E-kol-ogiskt!

Projektägare
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Region Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Uppsala Universitet
Campus Gotland
Produkt Gotland
Leader Gute
Lantbrukarnas
ekonomi AB
Lantbrukarnas
riksförbund
Nygarns Utveckling
AB
Relearn Suderbyn
Relearn Suderbyn
Relearn Suderbyn
Waila Aktiebolag

*Har startats upp som ett resultat av arbetet med Gotlands
energi och klimatstrategi som en del av genomförandet

Figur 1: Energi- och klimatprojekt på Gotland 2018 baserat på projekt inom Länsstyrelsen, region
Gotland, Uppsala Universitet Campus Gotland samt projekt finansierade av Leader Gute. Listan ska
ses som ett axplock av pågående arbete på ön.
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Länsstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja,
samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Energi- och klimatstrategin har tagits
fram av Länsstyrelsen i Gotlands län i samarbete med Region Gotland och Uppsala
Universitet Campus Gotland, i dialog med aktörer i länet.

Du hittar förslaget på Länsstyrelsens webb: https://www.lansstyrelsen.se/gotland/statoch-kommun/miljo/energi-och-klimat.html .
Eventuella synpunkter kan lämnas senast den 15 maj 2019 via e-post till
gotland@lansstyrelsen.se eller skickas till:
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby
Märk svaret med diarienummer 420-485-19
Länsstyrelsen vill gärna ha synpunkter på hur aktörer ser på sin möjlighet att arbeta inom
de olika insatsområdena som föreslås i strategin. Detta kan vara ekonomiska eller
juridiska förutsättningar, såväl som kunskapsmässigt, samverkan etc.
Om ni har frågor, önskar ytterligare information eller vill diskutera förslaget till strategi
är ni välkomna att kontakta:
Agneta Green
E-post: agneta.green@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-22 39358

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4
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Almi
Austerland Energi
Biogas Gotland
Brogas
Cementa
Destination Gotland
Energikontoret Mälardalen
Energibyrån
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
Fenomenalen
Foodmark
Fores
Forum för smarta elnät
Fossilfritt Sverige
Företagarna
Försvarsmakten
GEAB
Gotlands botaniska förening
Gotlands förenade besöksnäring
Gotlands vindelsproducenter
Gotlands väderkraftsförening
Gotlandsflis
Gotlandshem
Gröntcentrum
Hushållningssällskapet
Hållbara Gotland
KPAB
Lantmännen
Lantmäteriet
Leader Gute
Vattenfall

Lantbrukarnas riksförbund
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsförsäkringar
Mellanskog
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Nordkalk
Produkt Gotland
Region Gotland
Region Kalmar
Region Stockholm
Riksantikvarieämbetet
Rödakorset
Science Park Gotland
SIDA
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Sparbanken Gotland
Studieförbundet vuxenskolan
Suderbyn
Swedavia
Sveriges åkeriföretag
Svenska kraftnät
Svenska kyrkan
Svenskt näringsliv
Sweprod
Tillväxt Gotland
Trafikverket
Uppsala Universitet Campus Gotland
Visby centrum
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Anna Rieem

Tekniska nämnden

BN Remiss - Samråd om detaljplan för Visby Ordboken 5 och
11, standardförfarande
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå byggnadsnämnden att


Det ska vara utfartsförbud från planområdet mot Stenkumlaväg och delar av
Värnhemsgatan och Gråboväg.



Ta bort bestämmelsen för det område som reglerar plantering av träd längs
Stenkumlaväg och reglera det i ett exploateringsavtal.



Visa på hur parkering ska kunna ske inom planområdet utifrån nu gällande
parkeringsnormer.



Införa villkor avseende bygglov som en planbestämmelse med krav på
fördröjning av 20 mm dagvatten innan det kopplas på det kommunala
dagvattennätet.

Sammanfattning

Detaljplaneförslaget syftar till att inom fastigheterna Visby Ordboken 5 och 11
omvandla nuvarande handelsändamål till ett område för bostadsändamål i form av
flerbostadshus. Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem. Förslaget
möjliggör byggande av ca 60 nya lägenheter i fem respektive fyra våningar. Utrymme
för centrumändamål om minst 120 kvm ska integreras i bottenvåningen i byggnaden
mot Stenkumlaväg. Planområdet omfattar 6300 kvm. Aktuella fastigheter är i privat
ägo.
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På fastigheterna finns idag en större byggnad där det tidigare varit livsmedelsbutik
och som idag används för handel och träningscenter. Övriga ytor utgörs av hårdgjord
parkering.

Ärendebeskrivning

Den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby 2025 anger att området i huvudsak
ska används för bostäder. Befintliga detaljplaner för berörda fastigheter anger
användningen handel. Inom ordboken 5 finns dock ingen byggrätt.
För att tillskapa fler bostäder i denna del av Visby har man valt att öka
exploateringsgraden och frångå den bebyggelsestruktur som råder öster om
Stenkumlaväg. Planområdet avser enbart kvartersmark.
Region Gotland är huvudman för och ansvarar för intilliggande angörande vägar
såsom Stenkumlaväg, Värnhemsgatan och Gråboväg. Längs med Stenkumlaväg inom
planområdet ska det enligt detaljplaneförslaget planteras träd.
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Parkering för boende och centrumverksamhet ska ske inom planområdet.
Detaljplaneförslaget hänvisar till den nya förslaget till parkeringsstrategi vilket då
genererar behov om 46 parkeringsplatser för boende och 1,5 – 2,5 parkeringsplatser
för centrumverksamhet. Enligt detaljplaneförslaget framgår det av beskrivningen att
de boende ska ha tillgång till laddningsstolpar för elbilar och cykelparkering. Enligt
förslaget till parkeringsnorm så innebär det 200 parkeringsplatser för cykel. Även för
centrumverksamhetens besökande ska det finnas cykelparkering.
Bullernivån för bostadsbyggnaden mot Stenkumlaväg bedöms klara riktvärdena för
en ekvivalent ljudnivå vid byggnadens fasad. Byggnaden planeras att fungera som en
bullerskärm till bakomliggande gård och bostadsbebyggelse. Bullerberäkningarna
visar att riktvärdena för planområdet ska klaras.
Området ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Visby
Ordboken 11 är idag ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Dagvattnet ska fördröjas med 20 mm inom planområdet innan det leds vidare till det
kommunala systemet.
Hämtning av hushållsavfall sker genom regionens försorg. Hämtställen ska vara
tillgängliga och nås utan backningsrörelse.
Planområdet ska i övrigt anslutas till befintligt fjärrvärmenät, elnät samt tele- och
fibernät.
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av planområdet. Undersökningen
indikerar att det finns föroreningar men inte i vilken omfattning. Eftersom ändamålet
för planområdet ändras till bostadsändamål kommer kompletterande provtagning
utföras för att kartlägga föroreningens omfattning.
Region Gotland bedöms inte få några kostnader i form av några skattemedel i
samband med detaljplanens genomförande. Kostnader för upprättande av nya
förbindelsepunkter för vatten- och avlopp kommer täckas av vatten- och
avloppsavgifter.
Exploatören kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader,
parkeringsanläggning, fördröjning av dagvatten, plantering, bostadsgård, angöring till
gata, undersökningar och utredningar, anslutningsavgifter, lantmäteriförrättningar
m.m. Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning och/eller försäljning av
lägenheter och lokaler.
Bedömning

Gråboväg används som gångväg för många barn som går från Visborgsstaden och
vidare till skolor som finns längre österut. Idag finns det plank mot Gråboväg vilket
gör att det inte genereras någon trafik från planområdet. Utmed Stenkumlaväg finns
en vältrafikerad gång- och cykelbana. Genom att begränsa och centrera
utfartsmöjligheterna från planområdet skyddas trafikanter och framförallt gång- och
cykeltrafikanter av trafik som genereras från planområdet.
I bestämmelserna till detaljplaneförslaget vad avser markens anordnande och
vegetation, framgår det att marken längs Stenkumlaväg ska planteras med träd. Enligt
Boverket syftar en sådan bestämmelse framförallt till bevarande av enstaka träd eller
buskar som utgör ett värdefullt inslag i den bebyggda miljön. Vidare framgår det i
beskrivningen att marken mellan de planerade bostadsbyggnaderna ska planteras.
Om regionen har för avsikt att reglera och säkerställa grönytor och vegetation inom
kvartersmark bör detta regleras i ett exploateringsavtal.
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Detaljplaneförslaget utgår från ett förslag till parkeringsstrategi, detta förslag har
antagits i Regionfullmäktige (§ 74, 2018-12-17). För att parkering ska kunna lösas för
boende och verksamhet inom planområdet bedöms det finnas ett behov av att
bilgaraget byggs. Genom att justera ytan för byggrätten inom den östra delen av
planområdet i enlighet med de illustrationer som redovisas i beskrivningen till
detaljplaneförslaget kan yta frigöras och säkerställas till parkeringsplatser.
Konsekvensen om inte parkering löses inom planområdet är att de omkringliggande
gatorna, som Region Gotland är huvudman för, troligtvis kommer att nyttjas som
parkering. Detta i sin tur leder till att framkomligheten begränsas för andra
trafikanter.
I detaljplan kan Region Gotland ställa villkor att bygglov eller startbesked endast får
ges under förutsättning att en viss anläggning först har kommit till stånd. För att
trygga lokal omhändertagande av dagvatten inom planområdet genom fördröjning av
20 mm dagvatten i enlighet med detaljplaneförslaget bör en sådan bestämmelse
införas.
Vid ombyggnation av området behövs en servis- och ändringsanmälan för vatten och
avlopp lämnas in.
För att säkerställa boendemiljön i planområdet bör utredning av föroreningarnas
omfattning vidtagits innan detaljplanen blir antagen.
Beslutsunderlag

Detaljplan för Visby Ordboken 5 och 11 (BN 2017/825), 2018-06-12
Tjänsteskrivelse 2019-04-11

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2017/825
Handlingstyp Underrättelse
Datum 2018-07-13

Förslag till detaljplan för Visby Ordboken 5 och 11,
Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område,
enligt beslut: BN 2018-06-27 § 157.
Syftet med planen är att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område
för bostadsändamål i form av flerbostadshus. Området ska vara väl anpassat
till omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och utformning.
Byggnaderna ska ha en välgestaltad arkitektur och dess placering utmed
Stenkumlaväg bidrar till att gaturummet förstärks. Kvarteret ansluter närmast
gaturummet till den mer storskaliga bebyggelsen längs Stenkumlavägs västra
sida samtidigt som skalan i bebyggelsen tas ned mot villabebyggelsen.
För att stärka stadsmässigheten utmed Stenkumlaväg och ge ytterligare
stadsliv åt gatan ska verksamheter integreras i bottenvåning mot
Stenkumlaväg samt träd planteras. Bebyggelsen i kvarteret placeras kring en
gemensam bilfri gård, som ska planteras. Gården får underbyggas med
parkering.
Förslag till detaljplan bedöms överensstämma med fördjupad översiktsplan.
Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem.

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

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan
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.

Planförslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i
Visby samt på www.gotland.se/100401 fr o m 16 juli 2018 t o m 20 aug 2018.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, eller via e-post registrator-bn@gotland.se,
senast den 20 aug 2018. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer
(2017/825).
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse.
Upplysningar lämnas av Stina Wester, fysik planerare, stina.wester@gotland.se
tfn 0498-26 91 74. På grund av sommarsemester kan samtal tas emot först
vecka 32.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Stina Wester, fysisk planerare
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Blomweb viewer

Förslag till detaljplan för

Visby Ordboken 5 och 11
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2017/825
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 12 juni 2018
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SAMRÅD
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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 för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader,
storlek på byggnader, placering av byggnader, gång‐ och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
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
21 juni 2017 § 130.

Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med planen är att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område
för bostadsändamål i form av flerbostadshus. Området ska vara väl anpassat
till omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och utformning.
Byggnaderna ska ha en välgestaltad arkitektur och dess placering utmed
Stenkumlaväg bidrar till att gaturummet förstärks.
Kvarteret ansluter närmast gaturummet till den mer storskaliga bebyggelsen
längs Stenkumlavägs västra sida samtidigt som skalan i bebyggelsen tas ned
mot villabebyggelsen.
För att stärka stadsmässigheten utmed Stenkumlaväg och ge ytterligare
stadsliv åt gatan ska verksamheter integreras i bottenvåning mot
Stenkumlaväg samt träd planteras. Bebyggelsen i kvarteret placeras kring en
gemensam bilfri gård, som ska planteras. Gården får underbyggas med
parkering.
Förslaget möjliggör byggande av bostäder, ca 5700 kvm BTA (bruttoarea) för
flerbostadshus.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan
antas innebära betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska därför
göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning
ska göras med hjälp av kriterier som anges i bilaga 4 till MKB‐förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB‐förordningen handlar bland annat om riskerna
för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på
grund av till exempel överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller
påverkan på skyddad natur.
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning (2017‐08‐03), inte risk för påverkan på miljö,
hälsa, m.fl. faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas.
Länsstyrelsen instämmer (2017‐10‐04) i den bedömning som Region Gotland
gjort att planen inte kan anses föranleda betydande miljöpåverkan varför en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte krävs. Länsstyrelsen instämmer även i
vikten av att detaljplanen hanterar frågor kring områdets betydelse för
kulturvård, buller från trafik och verksamheter samt områdets betydelse för
grön infrastruktur, ekosystemtjänster och klimatreglering

__________________________________________________________________________________
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PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem, öster om
Stenkumlaväg och angränsar i norr till Värnhemsgatan, i väster till
villabebyggelse och i söder till Gråboväg. Planområdet ligger ca 2 km söder om
Östercentrum och Visby innerstad.
På fastigheten finns idag en större byggnad där det tidigare varit
livsmedelsbutik och som idag används för handel (secondhandverksamhet)
samt ett träningscenter. Resterande ytor utgörs av hårdgjord parkering.

Visbyleden
Stenkumlaväg
Översiktskarta

Areal

Planområdet omfattar 6300 kvm.
Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark
Ändamål

Yta

Bruttoarea/antal
lgh/tomter

Kvartersmark
Bostäder

Ca 2500 kvm

5700 kvm, ca 60
lägenheter

Handel

Markägoförhållanden

Min 120 kvm
Max ca 1100 kvm

Marken är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010‐06‐14 §79, anger:
område med detaljplaner och befintlig fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009‐12‐14, anger att
området i huvudsak ska användas för bostäder. Ett upprättande av ny
detaljplan är därmed förenligt med gällande fördjupad översiktsplan. Området
ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att varsamhetsbestämmelser
ska tas fram för äldre villaområde. Förslag till detaljplan bedöms vara förenlig
med fördjupad översiktsplan för Visby.

__________________________________________________________________________________
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Detaljplaner

Området omfattas av två äldre detaljplaner, 09‐P‐25 (antagen 1996‐08‐14),
vilken reglerar markanvändningen på Ordboken 5. Den anger användningen;
handel, men är utan byggrätt. Detaljplan 09‐VIS‐663 (antagen 1994‐04‐27)
reglerar markanvändningen på Ordboken 11 och anger användningen; handel.
Genomförandetiderna för båda detaljplanerna har gått ut.

Riksintressen

Hela Gotland omfattas av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken jämlikt 4 kap
1 § miljöbalken. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte innebära att Gotlands samlade natur‐ och kulturvärden
påtagligt skadas. Fastigheterna omfattas även av Riksintresse Rörligt friluftsliv
(4 kap 2 § miljöbalken). Stoppområde för höga objekt, hindersfritt kring Visby
flygplats, Försvarsmakten.
Planläggningen bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintressena.

Kommunala beslut
i övrigt

Det äldre villaområdet runt om planområdet är enligt underlaget utpekat som
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt och ska enligt beslut i BN 1997‐02‐19 §19
skyddas genom varsamhetsbestämmelser.
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 2017‐
06‐21 § 130.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Markförutsättningar
Mark och vegetation

Förutsättningar
Inom det föreslagna planområdet finns inga, kända, naturvärden. Området
utgörs idag av hårdgjorda ytor som används till parkering. Från
Stenkumlaväg lutar marken nedåt mot öster. Marken har en nivåskillnad på
drygt en meter. Två björkar växer i områdets södra kant.
Förändringar
Planförslaget möjliggör för att anordna parkering under mark. Bostädernas
gemensamma gård placeras i mitten av fastigheten (får underbyggas med
garage) och ska utformas med planterbart bjälklag. Gården ska planteras.
Träd ska planteras utefter Stenkumlaväg.

Klimatanpassning

Förutsättningar
I det aktuella planområdet är det framförallt aktuellt att beakta
konsekvenser av intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och
värmeböljor. Området idag utgörs helt av hårdgjorda ytor varför det saknas
funktioner för
friluftslivet, ekosystemtjänster, buffert för klimatförändringar eller grön
infrastruktur.
Förändringar
Planförslaget medför att nya grönytor tillskapas inom området.
Den gemensamma gården i mitten av fastigheten ska planteras. Den får
underbyggas med garage och ska utformas med planterbart bjälklag. Träd
ska planteras utefter Stenkumlaväg. Tillskapandet av grönytor kan bidra till
reglerande ekosystemtjänster genom skuggning och vindskydd samt
dämpning av dagvatten vid kraftig nederbörd. Grönytor fyller även en
funktion när det gäller klimatförändringar i form av kraftigare nederbörd och
ökad medeltemperatur.

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland ställer som krav att 20 mm dagvatten ska fördröjas innan
dagvatten kopplas på det kommunala dagvattennätet. Det kan ske på olika
sätt och val av åtgärder ska ske i dialog med ansvariga på Region Gotlands
VA‐ avdelning. Exempel på sätt att minska mängden dagvatten som släpps ut
i dagvattennätet är att markbehandlingen utgöras av genomsläppliga
material och att arbeta med gröna tak.
Dagvatten

Förutsättningar
Området är idag hårdgjort och dagvatten avleds via kommunala
dagvattenledningar. Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde.
I vattenskyddsområdet gäller särskilda föreskrifter som begränsar
verksamheter eller åtgärder som kan riskera att förorena grundvattnet.
Markens sårbarhet är låg (klass 4 sårbarhetskartan). Berggrunden är
överlagrad av tjockare jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin tur
överlagras av jordtäcke med stor genomsläpplighet.
Länsstyrelsens lågpunktskartering visar var vatten kan ansamlas vid kraftigt
regn utifrån marknivå i relation till markens nivå intill. Lågpunktskarteringen
tar inte hänsyn till markens förmåga att leda vatten ner i marken eller vilka
åtgärder som gjorts i landskapet, exempelvis kulvertar eller vägtrummor.
Inga sådana lågpunkter redovisas inom planområdet enligt
lågpunktskarteringen.

Den normala årsnederbörden och årsmedeltemperaturen i Visby för
perioden 1961‐90 uppges till 513 millimeter respektive 6,6 grader (SMHI
2008). Nederbörden förväntas öka med 10‐20% det närmsta seklet. Det
häftigaste skyfall som drabbat Gotland i modern skedde år 1913 och gav 141
liter per kvadratmeter. Ett rimligt antagande för framtida skyfall är 155‐170
liter per kvadratmeter. För att klara de ökade flödena får dagvattennätet inte
belastas ytterligare vid ny exploatering.
Förändringar
Ett genomförande av detaljplanen medför att graden av hårdgjorda ytor
minskar. Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten förbättras
eftersom asfalterade parkeringsytor bland annat ersätts av gårdar med
__________________________________________________________________________________
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planteringar. Det innebär också att flödena till dagvattennätet minskar
något.
Dagvattnet ska fördröjas (20 mm) inom den egna fastigheten innan det leds
vidare till det kommunala systemet. (Dialog ska föras med ansvarig för
dagvatten/vatten och avlopp på Teknikförvaltningens VA‐avdelning vid
utformning av dagvattenanordning.)
Geotekniska
förhållanden

Enligt sårbarhetskartan är berggrunden överlagrad av tjockare jordtäcke
(mer än 1 meter) med liten genomsläpplighet (morän, moränlera, lera) som i
sin tur överlagras av jordtäcke med stor genomsläpplighet (sand eller grus).
Inför planläggning av fastigheten har en översiktlig geoteknisk undersökning
gjorts och viss provtagning av mark utförts, (rapport 2017‐12‐20), utförd av
Nybergs Entreprenad AB).
Provtagningar har gjorts i tre provgropar på fastigheten Visby Ordboken 11.
Analys har skett av petroleumämnen, PAH:er och tungmetaller.
Analysresultat visar halter av PAH:er över Naturvårdsverkets riktvärden för
KM (känslig markanvändning i provgrop nr 2 (samlingsprov vägg). I övrigt är
föroreningshalterna låga. I provgrop 3 hittades asfaltbitar som efter
sprayning bedömts innehålla PAH:er (även påtaglig doft av tjärasfalt), ca 0,3
m under befintlig asfalt. I samtliga provgropar har lagerföljden varit: 40 mm
asfalt, 100 mm bärlager makadam, ca 300 mm förstärkningslager makadam
samt där under morän och jord (0,4 meter till 1,1 meter).
Enhet miljö‐ och hälsoskydd har tagit del av utförd provtagning. Förorening
inom fastigheten tycks bestå av rester av tjärasfalt samt av bärlager eller jord
dit lakning av PAH:er skett från tjärasfalten. Utförd undersökning indikerar
att förorening finns men inte i vilken omfattning.
Eftersom planläggning sker för bostäder behöver kompletterande
provtagning utföras för att kartlägga förororeningens omfattning.

Radon

Området är utpekat som lågriskområde för radon. Byggnation (av bostäder
och allmänna lokaler) ska ske med radonskyddad konstruktion om inte
särskilda mätningar görs

Fornlämningar

Cirka 30 meter öster om planområdet finns en registrering i FMIS (RÅA Visby
78:1). Här har skelettgravar undersökts och borttagits under 1930‐ och 1940‐
talet. Enligt uppgift har gravar påträffats på ett flertal fastighetstomter och
sannolikt finns här ytterligare gravar.
Länsstyrelsen bedömer att det inte kan uteslutas att eventuella
fornlämningar kan komma att påverkas av planerad exploatering varför en
ansökan om tillstånd till markingrepp ska skickas till Länsstyrelsen i god tid
innan planerad exploatering är tänkt att inledas.

Bebyggelseområden
Stadsbild/Bostäder

Förutsättningar
Fastigheterna Visby Ordboken 5 och 11 ligger inom stadsdelen Värnhem.
Stadsdelen karaktäriseras av äldre villabebyggelse och kan uppvisa flera olika
villatyper och planeringsideal från 1900‐talet. Villaområdet är särskilt
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värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Även inom planområdet har det tidigare varit villatomter. Från
andra hälften av 1900‐talet har villatomter efterhand köpts in och
fastigheterna sammanslagits och omvandlats till att bli en del av den
livsmedelsbutik som startade i fastighetens nordvästra hörn.
Planområdet är bebyggt med en stor byggnad för matvaruhandel. Idag
används byggnaden för secondhandverksamhet, danslokaler träningslokal
etc. Övrig mark är hårdgjord och används för parkering till verksamheterna.
Under befintlig byggnad finns källare.

Foto, Blomweb viewer

Väster om fastigheten (västra sidan av Stenkumlaväg) ligger området
Visborgsstaden med storskalig bostadsbebyggelse från 1960‐talet.
Byggnaderna är placerade kring ett bilfritt centrum med ytor för bollspel och
lekytor – Signalparken.

Bebyggelse i Visborgsstaden utefter Stenkumlaväg, väster om planområdet
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Bebyggelse i Visborgsstaden utefter Signalgatan, väster om planområdet

Villabebyggelse i området Värnhem utmed Gråboväg, söder om planområdet

Korsning Stenkumlaväg/Värnhemsgatan.

Förändringar
För att kunna tillskapa fler bostäder i denna del av Visby har man valt att öka
exploateringsgraden och frångå den bebyggelsestruktur som råder väster om
Stenkumlaväg (villabebyggelsen). Planförslaget möjliggör att området
__________________________________________________________________________________
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bebyggs med bostadsbebyggelse (B) i form av flerfamiljshus. Mot
Stenkumlaväg placeras en lamellbyggnad som relaterar till byggnaderna på
motstående sida av Stenkumlaväg (Visborgsstaden) utifrån volym och skala. I
byggnadsvolymen mot Stenkumlaväg finns förutom bostadslägenheter även
plats för lokaler som kan användas för centrumändamål (C). Det kan bidra till
liv åt gatan och att byggnaden även vänder sig till allmänheten. Träd ska
planteras utefter Stenkumlaväg. Minst en genomgående entré (mellan
Stenkumlaväg och bostadsgård) ska finnas. Byggnadens placering bidrar till
att gaturummet förstärks men även att gården och bakomliggande
bebyggelse blir mindre utsatt för buller från vägtrafik.

Illustration av föreslagen bebyggelse, korsning Stenkumlaväg/Värnhemsgatan. Tyréns

Byggnaden mot Stenkumlaväg får uppföras i fyra våningar samt med en
indragen femte våning. Den indragna våningen ska ligga minst tre meter från
fasadliv sett från Stenkumlaväg samt minst sex meter från Gråboväg och
Värnhemsgatan. Detta för att den femte våningen inte ska dominera i
upplevelsen av byggnaden för en person som befinner sig i gatuplan. Högsta
byggnadshöjd är 12 meter och högsta nockhöjd för byggnadskroppen är +66
meter över angivet nollplan. (vilket innebär att den når upp ca 16 meter från
befintlig marknivå)
Bebyggelsen i områdets östra del tas ned i skala mot omgivande
villabebyggelse och föreslås att bebyggas med bostadshus i tre våningar med
en indragen fjärde våning. Den indragna våningen ska ligga minst två meter
från fasadliv. Högsta byggnadshöjd är 9 meter och högsta nockhöjd för
byggnadskroppen är +63 meter över angivet nollplan.
(vilket innebär att den når upp ca 13 ‐14 meter från marknivå)
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Området ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i nära
anslutning till bostaden. Gården ska vara bilfri, men de får byggas under med
parkering. Om kvarteret byggs under med parkeringsgarage ska gården
ovanpå ha ett planteringsbart bjälklag. Cykelparkering ska finnas på
bostadsgård. Om parkeringsgarage inte byggs får parkering till bostäder
tillkomma i områdets östra del. Angöring till parkering för boende sker dels
från Värnhemsgatan samt från Gråbogatan. Ett eventuellt parkeringsgarage
under bostadsgård angörs från Värnhemsgatan.

Illustration av föreslagen bostadsgård, Tyréns

Illustration av föreslagen bostadsgård, Tyréns
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Illustration entréplan. Alternativ med parkering i markplan. Tyréns.

Illustration entréplan. Alternativ med parkering under mark. Tyréns

Solstudie
En solstudie har tagits fram som visar solförhållanden och skuggade ytor
utifrån aktuellt projekt. Bilder nedan visar hur föreslagen bebyggelse och
utemiljöer samt omkringliggande befintlig bebyggelse kan komma att
påverkas vid ett antal tillfällen under året. Solstudien visar bland annat att
småhusbebyggelsen öster om planområdet kan komma att få minskad
kvällssol, och lägenheterna väster om området minskad morgonsol.
__________________________________________________________________________________
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Bostadsgården i föreslaget projekt kommer att skuggas eftermiddag/kväll
och delvis att skuggas under morgonen.

3D‐modell, solstudie, 25 mars kl 08.00

3D‐modell, solstudie, 25 mars kl 17.00

3D‐modell, solstudie, 18 juni kl 20.00
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3D‐modell, solstudie, 15 dec kl 14.00

Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Förutsättningar
Området inhyser idag verksamheter i form av träningscenter, dansskola och
secondhandverksamhet. I områdets närhet finns flera arbetsplatser av
varierande storlek.
Förändringar
Kvarteret förändras från ett område med handel och parkering till förmån för
bostadsbebyggelse och i viss mån verksamheter. Inom planarbetet planeras
inga stora arbetsplatser. För att öka kvaliteterna i planområdets stadsnära
läge ska delar av bottenvåningen i byggnaden som ligger längsmed
Stenkumlaväg ha lokaler för handel, kontor etc (C) verksamhet som inte är
störande för boende. Att delar av markvåningen används för
centrumändamål är dels för att det är en utsatt boendemiljö och dels för att
det är stadslivsberikande.

Offentlig och
kommersiell service

I närområde finns förskola och skola F‐6, högstadieskola, gymnasieskola,
mataffär, restaurang mm. Avståndet till annan service, och det kommersiella
utbudet i Visby innerstad och Östercentrum är cirka 2 km.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till och inom området är god. Från Stenkumlaväg lutar
marken nedåt mot öster. Marken har en nivåskillnad på drygt en meter.
Området ligger i Visby med service på nära håll. Stenkumlaväg trafikeras av
kollektivtrafik, stadstrafiken; linje 1 och linje 5 ringlinjen. Gång‐ och
cykelbana finns utefter Stenkumlaväg.

Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse

Området ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att
varsamhetsbestämmelser ska tas fram för äldre villaområde. Aktuellt
område (Visby Ordboken 5 och 11) utgörs inte längre av villabebyggelse och
är inte ämnad att få särskilda varsamhetsbestämmelser, varför sådana inte
tagits fram i samband med planarbetet. Föreslagen bebyggelse relaterar till
den högre bebyggelsen i området Visborgsstaden (kring Signalgatan).
Bebyggelsen i områdets västra del trappar ner i höjd mot omgivande
villabebyggelse.
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Friytor
Lek och rekreation

Förutsättningar
Planområdet ligger ca 500 meter från stadsdelsparken Tallunden och
lekmöjligheter finns i anslutning till bostadsområdet, Visborgsstaden, på
motstående sida av Stenkumlaväg. Naturreservatet Södra hällarna ligger ca
700 meter från planområdet.
Förändringar
Planområdet ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i nära
anslutning till bostaden. Gården ska vara bilfri, men får byggas under med
parkering. Om gården byggs under med parkeringsgarage ska gård finnas
ovanpå ett planteringsbart bjälklag.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Förutsättningar
Planområdet angränsar till Stenkumlaväg i väster, till Gråboväg i söder och
till Värnhemsgatan i norr. Stenkumlaväg är en trafikerad väg in mot Visby
centrum. Trafiken är idag reglerad genom farthinder och trafiksignaler vid
planområdet och tillåten hastighet är 50 km/h. Utefter Stenkumlaväg finns
gång‐ och cykelväg på båda sidor. I oktober 2017 gjordes en trafikmätning på
aktuell sträcka av Stenkumlaväg. Den visar att motorfordon rör sig med
genomsnittshastighet 42 km/h på Stenkumlaväg.
Värnhemsgatan och Gråboväg är lokalgator med tillåten hastighet 30 km/h
och används av boende i området samt av de som ska hämta och lämna vid
Lyckåkerskolan.
Förändringar
Angöring till parkering för boende sker dels från Värnhemsgatan samt från
Gråbogatan. Ett eventuellt parkeringsgarage under bostadsgård angörs från
Värnhemsgatan. En ny parkeringsnorm är under framtagande, vilken ställer
krav på antal cykelparkeringar. Förslaget till parkeringsnorm är 35 p‐
platser/1000 BTA (bruttoarea) för flerbostadshus, vilket innebär ca 200 p‐
platser för cykel inom planområdet. Cykelparkering för besökande till
verksamheten ska finnas (samma parkeringsnorm som för
cykelparkeringsplatser för flerbostadshus).

Kollektivtrafik

Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Stenkumlaväg trafikeras av
stadstrafiken; linje 1 och linje 5, ringlinjen.

Parkering, angöring
och utfart

Förutsättningar
Parkering ska ske på kvartersmark. Den gällande parkeringsnormen antogs
1990 och en ny parkeringsnorm och strategi är under framtagande. Förslag
till ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm är inte antagna än, men
förväntas börja gälla under framtagandet av denna detaljplan, varför dess
parkeringstal redovisas nedan som en förutsättning för detaljplanen.
Nuvarande parkeringsnorm redovisar ett högre krav på antalet
parkeringsplatser och om den fortsättningsvis kommer att gälla påverkar den
hur antal byggrätter inom planen kan utnyttjas.
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Förändringar
Angöring till parkering för boende sker dels från Värnhemsgatan samt från
Gråbogatan. Markparkering får finnas i områdets östra del. Bostadsgården
ska vara bilfri, men får underbyggas med parkeringsgarage. Ett eventuellt
parkeringsgarage under bostadsgård angörs från Värnhemsgatan.
Cykelparkering ska finnas.
Parkeringstalet för boendeparkering är, enligt förslag till parkeringsstrategi, 8
bilparkeringsplatser/1000 BTA för flerbostadshus. Det innebär i detta förslag
ca 46 parkeringsplatser (baserat på 5700kvm BTA bostadsbebyggelse)
De boende ska ha tillgång till laddningsstolpar för elbilar.
Parkeringsplatser för ändamålet C‐centrum i planförslaget varierar beroende
vilken verksamhet som etableras. Ett exempel kan vara 10 bilplatser/1000
BTA kontorsyta vilket innebär 1,5 parkeringsplats enligt planförslaget och för
handel 20 parkeringsplatser/1000 BTA vilket ger ca 2,5 parkeringsplatser
enligt planförslaget (baserad kravet om minst 120 kvm för C‐
centrumändamål). Cykelparkering för besökande till verksamheten ska finnas
(samma omfattning som för cykelparkeringsplatser för flerbostadshus).
Vid tydliga åtgärder som gynnar ett hållbart resande kan parkeringstalet för
bil ”rabatteras” enligt parkeringsstrategin. Det kan till exempel handla om att
exploatören tecknar avtal om bilpool.

Störningar

Buller från flygtrafik
Trafikbullerförordningen anger följande riktvärden för buller från flygtrafik
vid en bostadsfasad: Flygbullernivå (FBN) 55 dBA. 70 dBA maximal ljudnivå (
kl 06‐22, högst 16 överskridanden per dag). 70 dBA maximal ljudnivå (kl 22‐
06, högst 3 överskridanden per natt).
Planområdet ligger utanför gränsen för utbredningskurvan max 70 dBA och
55 dBA som gäller för Visby flygplats tillstånd, samt gränsen för
totalförsvarets influensområde.
Buller från vägtrafik
Förutsättningar
Stenkumlaväg är den mest trafikerade vägen intill planområdet. Trafiken
reglerats genom farthinder och trafiksignaler precis vid fastigheten. Trafiken
kan dock medföra visst buller vilket måste hanteras i planen. Enligt
trafikmätning gjord oktober 2017 rör sig motorfordon med
genomsnittshastighet 42 km/h på Stenkumlaväg anslutning till aktuell
fastighet. Antal fordon per dygn uppmättes till 4587 st.
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller från spårtrafik och
vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningen
anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70
dBA maximal ljudnivå vid fasad. Samma värden gäller för bostadsbyggnader
om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.
Värnhemsgatan och Gråbogatan är lokalgator där trafikrörelserna är markant
lägre än vid Stenkumlaväg.
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Förändringar
Den beräknade bullernivån vid bostadsbyggnadens fasad som är placerad
utefter Stenkumlaväg är 58 dBA ekvivalent nivå och 74 dBA maxnivå. Den
beräknade bullernivån år 2040 (beräknad utifrån 2% ökning av antalet
fordon per år) är 60 dBA ekvivalent nivå och 76 dBA maxnivå.
(Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG 11 version 1.2.6. Trivector
AB).
Byggnaden som placeras utmed Stenkumlaväg klarar riktvärdena om
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Byggnaden kommer att fungera som en
bullerskärm till bakomliggande gård där uteplatser för de boende finns.
Bostadsbebyggelsen i öster bedöms ligga på så långt avstånd och med
lamellhuset som en bullerdämpande skärm att riktvärdens klaras även här.

Det bedöms finnas goda förutsättningar att ordna en uteplats på
gårdssidan som klarar riktvärdet 50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA
maximalnivå. (Beräknad ljudnivå på lamellhusets gårdssida, där byggnaden
fungerar som skärm, är 18 dBA ekvivalent nivå samt 31 dBA maximal nivå.
Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG 11 version 1.2.6. Trivector
AB.)
Sammanfattningsvis visar bullerberäkningen att riktvärden som föreskrivs i
förordningen om trafikbuller (2015:216) klaras.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns tillgängligt och fastigheten Visby
Ordboken 11 är ansluten idag.
Området ligger inom Visby sekundära vattenskyddsområde. Sårbarheten är
låg (klass 4 sårbarhetskartan). Berggrunden är överlagrad av tjockare
jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke
med stor genomsläpplighet. Planområdet är idag hårdgjort. Kommunalt
vatten och avlopp finns tillgängligt.
Ett genomförande av detaljplanen medför att graden av hårdgjorda ytor
minskar. Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten förbättras
eftersom hårdgjorda parkeringsytor ersätts av gårdar med planteringar.
Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas inom den egna fastigheten.
Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och
hårdgjorda ytor. Vid regn ska 20 mm dag‐ och dränvatten fördröjas innan det
leds vidare till det kommunala systemet. Dagvattenlösningen ska godkännas
av Regionen.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten ska anslutas till
fjärrvärmenätet.

El

Området ansluts till GEAB:s ledningsnät.

Tele

Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
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Avfall

Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga
och nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen,
med en hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.
Tidplan

Samråd sommaren 2018
Granskning hösten/vintern 2018
Antagande våren 2019

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Exploatören ansvarar för genomförande av planen vilket bland annat omfattar
iordningställande av byggnader, anordning för fördröjning av dagvatten,
plantering av träd utmed Stenkumlaväg, gård med plantering och
småbarnslek, angöring till gata, parkeringsplatser, fastighetsbildning, bildande
av eventuella gemensamhetsanläggningar m.m. Eventuella undersökningar
och utredningar bekostas av exploatören. Exploatören står för alla kostnader
förenade med exploateringen.
Ingen allmän plats planeras inom planområdet. Region Gotland är huvudman
för intilliggande allmän platsmark, d v s ansvarig för gatumark och samt
huvudman för VA.

Exploateringsavtal

För att reglera och tydliggöra ansvarsfördelningen vid plangenomförandet kan
eventuellt exploateringsavtal behöva upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Planförslaget medger avstyckning av fastigheten. Om fler fastigheter bildas
kan det vara lämpligt med gemensamhetsanläggning för bostadsgård,
parkering, dagvatten etc.

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.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika
anläggningar mm. Vid jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader
som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan
detaljplanen anses ekonomiskt lönsam.
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Region Gotlands
Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för Region Gotland
kostnader och intäkter

Exploatörens
Exploatörens kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader,
kostnader och intäkter parkeringsanläggning, fördröjning av dagvatten, plantering, bostadsgård,
angöring till gata, undersökningar och utredningar, anslutningsavgifter,
fastighetsbildning och andra lantmäteriförättningskostnader m m.
Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning och/eller försäljning av
lägenheter och lokaler.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Under planläggningen, inför granskningsskedet, ska kompletterande utredning
avseende markföroreningar göras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör: Bostäder ca 5 700 kvm BTA, ca 60 lägenheter Centrumändamål minst 120 kvm

Natur- och
kulturvärden

Området ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att
varsamhetsbestämmelser ska tas fram för äldre villaområde. Aktuellt område
utgörs inte längre av villabebyggelse och är inte ämnad att få särskilda
varsamhetsbestämmelser. Området innefattas inte av någon skyddsvärd
natur.

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. Planområdet omfattas av ”Stoppområde för höga objekt, hindersfritt
kring Visby flygplats”, Försvarsmakten.
Fastigheterna omfattas även av Riksintresse Rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 §
miljöbalken (MB). Området utgörs idag av hårdgjorda ytor som används till
parkering. Område fyller ingen funktion för det rörliga friluftslivet.
Planförslaget innebär ingen påtaglig skada på något riksintresse.

Kulturmiljö

Området ingår i stadsdelen Värnhem där det står angivet att
varsamhetsbestämmelser ska tas fram för äldre villaområde. Aktuellt område
utgörs inte längre av villabebyggelse och är inte ämnad att få särskilda
varsamhetsbestämmelser och innehar inte de värden som avses skyddas
genom varsamhetsbestämmelser.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)
Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett
planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad.
Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet
under planprocessen.
Planområdet har brist på större ytor för lek och utevistelse i direkt anslutning
till de nya bostäderna men i närheten finns stadsdelsparken Tallunden (ca 500
meter) och lekmöjligheter finns i anslutning till bostadsområdet,
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Visborgsstaden, på motstående sida av Stenkumlaväg. Naturreservatet Södra
hällarna ligger inom ca 700 meter från planområdet.
Planområdet ska utformas så att alla boende har tillgång till en gemensam
bostadsgård med plantering, plats för utevistelse och lek för småbarn i nära
anslutning till bostaden. De planerade bostäderna kommer att ha god närhet
till förskolor och skolor ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö.
Tillgängligheten till kollektivtrafik, gång‐ och cykelbanor är god vilket
underlättar för barn att ta sig till olika mål och innebär goda möjligheter för ett
jämställt boende. Bostäderna kommer även att ha med närhet till kommersiell
och allmän service.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser. En
utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby med bostadsbebyggelse.
Planen medger bebyggelse av bostäder och med inslag av
verksamheter/handel med positiv påverkan på miljö och människor och med
liten total påverkan på miljö och kulturvärden.
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Markföroreningar
Under förutsättning att marken undersöks och saneras om behov av sanering
påvisas, bedöms planen inte medföra risk på människors hälsa och säkerhet.
Biltrafik
En genomförande av detaljplanen bedöms medföra en begränsad ökning av
biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
begränsas. Det finns förutsättningar att klara gällande riktlinjer med god
marginal.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm (MKN) för luft
MKN för luft överskrids periodvis i Visby. Höga halter av små partiklar har
uppmätts i centrala Visby (PM10). Ett åtgärdsprogram är under framtagande
som syftar till att sänka partikelhalterna i Visby. Åtgärder har genomförts i
väghållningen 2017. Inom ramen för åtgärdsprogrammet kommer en
kartläggning att göras för att ta reda på hur partikelhalten är på flera ställen i
Visby. Analyser ska göras för att ta reda på källan till partiklarna.
Stängda, trånga gaturum kan leda till lokalt förhöjda partikelhalter.
Bebyggelsen mot Stenkumlaväg bildar ett stort gaturum och föreslagen
bebyggelse öster om ska uppföras i öppen kvartersform som ger god
luftcirkulation. Ett genomförande av planen bedöms inte påverka
miljökvalitetsnormer för luft.
Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten
Planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten.
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Vatten från området utmynnar i Östersjön, Gotlands nordvästra kustvatten.
Kemisk status för Gotlands nordvästra kustvatten uppnår ej god kemisk status
och är otillfredsställande (på grund av höga halter miljögifter).
Den ekologiska statusen för Gotlands nordvästra kustvatten har bedömts som
måttlig (på grund av övergödningsproblem).
Målet är att nå god ekologisk status 2027 (God ekologisk status med avseende
på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar
näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av att över 60
procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön.
Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras till
2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027 (viss.lansstyrelsen.se).

En exploatering enlig planförslaget kommer inte att innebära ökad risk för
negativ påverkan på grundvattnet jämfört med nuläget. Relativt rent
regnvatten kommer att ledas via dagvattennätet precis som det gör idag. Inga
miljöfarliga verksamheter planeras i planförslaget och inget förorenat
dagvatten uppkommer idag eller kommer att uppkomma från fastigheten vid
ett plangenomförande. Planförslaget kommer därmed inte heller att påverka
någon utpekad vattenförekomst negativt. Idag är hela området hårdgjort och
dagvattnet leds till Östersjön. Dagvattenmängden från planområdet till den
utpekade vattenförekomsten Gotlands Nordvästra kustvatten kommer i stort
sett vara detsamma vid föreslagen exploatering som vid ett alternativ där
ingen ytterligare exploatering sker. Eventuellt kommer dagvatten som belastar
det kommunala dagvattennätet att kunna minska på grund av möjlighet att
tillskapa gröna ytor på gård, så som gröna tak. Ökar nederbördsmängderna p g
a klimatförändringarna är detta likvärdigt både med och utan ett
plangenomförande. Någon risk för att planen ska bidra till försämrad ekologisk
eller kemisk status av yt‐ eller grundvatten finns därmed inte.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid eventuella nödvändiga
förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings‐ eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.

Stina Wester, planarkitekt – planförslag
Lennart Klintbom, trafikplanerare – trafik
Per Seigerlund, markingenjör – genomförande
Christian Hegardt, stadsarkitekt – gestaltning
Mikael Westberg, bygglovarkitekt – bygglov
Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör – markföroreningar
Evelina Lindgren, regionekolog – mkb
Tomas Looström, kartingenjör – 3D‐modell
Kerstin Jakobsson, kartingenjör – grundkarta & fastighetsförteckning
M fl
__________________________________________________________________________________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby (2018-06-12)

Anders Rahnberg
Enhetschef, enhet Plan

Stina Wester
Fysisk planerare
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Per Seigerlund

Tekniska nämnden

MBN Remiss (BN 2016/9911) - Samråd om detaljplan för kv
Järnvägen 2, 3 mfl, standardförfarande
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå byggnadsnämnden att


justera illustrationerna alternativt plankartan så att de överensstämmer
avseende ytan sydöst om torget



egenskapsbestämmelsen f11 (entré ska finnas mot torg) ska gälla även för de
två nya byggrätterna längsmed Söderväg respektive Peder Hardings väg



torget inte ska vara allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap



förtydliga under Genomförandeorganisation, Genomförande och samordning,
sid 31, att samordnande av infrastrukturutbyggnaden endast gäller för
infrastruktur på allmän platsmark



komplettera plankartan med u-område för de befintliga ledningar som ska
vara kvar



justera kartorna på sidorna 34 och 35, alternativt plankartan, så att de
överensstämmer avseende underjordiskt garage och parkering ovan jord

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplaneförslag har överlämnats för samråd. Området ligger 60
meter från Söderport, öster om Söderväg och söder om Peder Hardings väg.
Planområdet omfattar ca 12 000 kvm och utgörs av fastigheterna Visby Järnvägen 2
och 3 samt del av Visby Hällarna 1:7. Järnvägen 3 ägs av KÅCU AB. Järnvägen 3 ägs
av Region Gotland och upplåts med tomträtt till KÅCU AB. Hällarna 1:7 ägs av
Region Gotland och är idag planlagt som parkmark (del av Järnvägsparken). Befintlig
bebyggd mark är planlagd för vård/centrumbebyggelse respektive kontor.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett småstadskvarter med bostäder kontor,
service och annan centrumverksamhet i bebyggelse på 3 – 4 plan. För merparten av
byggrätterna som gränsar till Söderväg och Peder Hardings väg ska bottenvåningarna
användas för centrumändamål. Detaljplanen bedöms vara förenlig med det 2013
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antagna planprogrammet för området och bedöms inte ha någon negativ påverkan på
riksintressen.
Enligt beslut i regionstyrelsen (§95, 2016-04-28) ska del av Järnvägsparken överföras
till Järnvägen 3 som efter antagande av detaljplanen kommer att friköpas av KÅCU
AB. Fastighetsrättsligt genomförs planen genom att Järnvägen 3 och del av Hällarna
1:7 genom fastighetsreglering överförs till Järnvägen 2 i en s.k. exploateringsfastighet.
Denna kan i ett senare skede komma att dela upp i flera lämpliga fastigheter och i
samband med de bildas gemensamhetsanläggningar för deras gemensamma behov,
som parkering, gårdsmiljöer, lekplatser och kvartersgator. Regionen ska inte ingå i
någon gemensamhetsanläggning.
Region Gotland ska vara huvudman för den allmänna platsmarken som förutom park
utgörs av ett torg, en ca 235 kvm stor yta i planområdets nordvästra hörn, där
Söderväg och Peder Hardings väg möts. Det föreslagna torget ligger på Järnvägen 2
och föreslås regleras över till Hällarna 1:7. (För förhållandena mellan allmän
platsmark och kvartersmark , före och efter plangenomförandet, se bild nedan.)
För plangenomförandet ska följande avtal teckna mellan regionen och KÅCU AB:
 Avsiktsförklaring, en option som reglerar villkoren för markförvärv, ska
tecknas under samrådsskedet i planprocessen.
 Överenskommelsen om fastighetsreglering, ska ha tecknats innan antagande
av detaljplanen
 Genomförandeavtalet (dvs exploateringsavtal) reglerar kostnads- och
ansvarsfördelning, marköverlåtelse, fastighetsbildning mm, ska ha tecknats
innan antagande av detaljplanen.
Angöring till området sker från Söderväg. Parkering löses inom fastigheten med
parkeringsgarage. Enligt nya parkeringsnormen bedöms behovet för
boendeparkering vara ca 44 p-platser. Vidtas åtgärder som tex bilpool kan
parkeringarna minskas med 30 %. Verksamheternas behov av parkering beräknas till
ca 55 platser. Parkeringsgaraget bedöms uppfylla parkeringsnormen och ingen
markparkering bedöms vara nödvändig. Laddningsstolpar för elbilar ska finnas.
Utifrån den nya parkeringsnormen beräknas behovet av cykelplatser till ca 200 för de
boende och ungefär lika många för verksamheterna. Samutnyttjande av
cykelplatserna bedöms vara möjlig eftersom parkeringarna används under olika delar
av dygnet.
Ett reservat (x-område) för gång- och cykeltrafik har lagts ut vid den befintliga gcbanan som går längsmed fastighetens nordöstra sida. Rätten ska säkerställa genom
servitut.
Avfallshantering sker genom regionens försorg, hämtställen ska nås utan
backningsrörelser. För sopbilar, handikappfordon mm kan en rundslinga anordnas
med infart Söderväg och utfart Peder Hardings väg eller vice versa.
Detaljplaneförslaget bedöms klara riktlinjerna enligt bullerförordningen.
Kompletterande bullerutredningar bör dock utföras i bygglovskedet.
Området ligger inom lågriskområde för radon. Inga kända fornlämningar finns inom
området. Järnvägen 2 sanerades under 2016 och bedöms numera lämplig för
bostäder (dvs känslig markanvändning). Järnvägen 3 och del av Hällarna 1:7 kommer
troligtvis att behöva saneras då detaljplaneförslaget möjliggör känslig
markanvändning.
Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde med låg sårbarhetsklass.
Området är idag hårdgjort och infiltrationsmöjligheterna begränsade. Parkmarkens
omfattning minskas något samtidigt som resterande delar av området omvandlas från
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hårdgjord parkering till bostadsområde där parkeringsytor ersätts med plantering och
gröna tak. Detta medför att planförslaget totalt sett inte minskar möjligheterna till
fördröjning av dagvattnet jämfört med utgångsläget. Underjordiska dagvattenmagasin
bedöms som problematiska att anlägga då delar av området som inte har bebyggts
eller ska bebyggas ska grävas under med garage. Dag- och dräneringsvatten som inte
tas om hand inom området leds till dagvattennätet.
Området ska anslutas till det regionala VA-nätet med separata förbindelsepunkter för
varje fastighet. Området ska även anslutas till befintligt tele och fibernät, till GEABs
elnät och till fjärrvärmenätet. Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter
och samråda med KÅCU AB. För det fall regionens ledningar berörs vid
marköverlåtelsen säkras rättigheten med servitut alternativt ledningsrätt.
Eftersom det underliggande planprogrammet avser hela kvarteret Järnvägen samt
närområdet utanför kvarteret ska de regionala kostnaderna ses i ett sammanhang.
Inom planområdet för den mark som är i regionens ägo och som ska överlåtas till
KÅCU AB kommer regionen att ha kostnader för marksanering, men eventuellt även
geotekniska-, och arkeologiska undersökningar, till en kostnad av ca 1,8 Mkr.
Åtgärder i anslutning till planområdet består bl.a. av ombyggnad av Söderväg med
minskad körbanebredd, breddning av GC-banan på östra sidan Söderväg,
kanstensparkering på Södervägs västra sida, hastighetsdämpande åtgärder vid
övergångsställen vid Söderväg, Peder Hardings väg och vid korsningen Peder
Hardings väg/Kung Magnus väg och eventuellt vid busshållplatsen vid Söderväg
samt byte av alléträd vid Söderväg. Utbyggnad utanför detaljplaneområdet kan starta
när utfarter från detaljplaneområdet är fastställda. Kostnaderna för detta uppskattas
till ca 6,2 Mkr (exklusive projektledning, projektering och oförutsedda kostnader). De
föreslagna åtgärderna kommer, förutom kapitalkostnaderna, även att medföra ökade
driftskostnader på 75 000 kr för vilket teknikförvaltningen ska kompenseras
budgetmässigt.
Regionens inkomster hänförs till markförsäljning där intäkterna för hela kvarteret
uppskattas till ca 23,7 Mkr varav 8,7 Mkr för berört planområde. Kostnader för
upprättande av förbindelsepunkter till regionens VA-nät bedöms täckas av
anslutningsavgifterna.
KÅCU AB kommer att ha kostnader för bl.a. köp av mark, bebyggelse, infrastruktur,
anslutningsavgifter, anläggande av innergård, parkering, parkeringsgarage samt alla
fastighetsbildningsåtgärder inklusive reglering av allmän platsmark och bildande av
gemensamhetsanläggningar.
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Bedömning

Dikt an mot torgets sydöstra del, mellan de två nya byggrätterna längsmed Söderväg
respektive Peder Hardings väg, ligger en byggrätt med egenskapsbestämmelserna e6
(byggnadens bottenvåning ska användas för centrumändamål), f11 (entré ska finnas
mot torg) och högsta nockhöjd 11 meter. I genomförandebeskrivningens samtliga
illustrationer är dock denna byggrätt ej redovisad utan utgörs av en obebyggd yta, en
öppning mellan torget och innergården, mellan det offentliga och det halvprivata. Är
det detta som ska gälla måste plankartan ändras och om det är plankartan som ska
gälla ska detta visas i illustrationerna.
För att torget ska upplevas som inbjudande är det enligt planbeskrivningen viktigt att
gavlarna mot torget får en offentlig och öppen karaktär och att entréerna placeras
mot torgytan. Av den anledningen bör egenskapsbestämmelsen f11 (entré ska finnas
4 (6)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/544

mot torg) gälla även för de två nya byggrätterna längsmed Söderväg respektive Peder
Hardings väg.
Torget föreslås vara allmän platsmark. Eftersom regionen ska vara huvudman för
den allmänna platsmarken inom planområdet innebär detta att torget som ligger på
fastigheten Visby Järnvägen 2 måste lösa in från fastighetsägaren KÅCU AB och
genom fastighetsreglering överföras till fastigheten Visby Hällarna 1:7. Torgplatsen
ska sedan anläggas av regionen och för det fortsatta drift och underhållet ansvarar
tekniska nämnden med utförande av teknikförvaltningen. Eftersom café- och
restaurangverksamhet lyfts fram som ett exempel på lämpliga verksamheter i detta
hörn kommer troligtvis torget att upplåtas säsongsvis för deras uteserveringar.
Teknikförvaltningens bedömning är därför att det är olämpligt att torget är utlagt
som allmän platsmark. Markytan kan ha samma funktion men ska ligga på
kvartersmark, alternativt vara allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. Enligt
teknikförvaltningens förmenande ska marken därför förbli i privat ägo och ingå i
exploateringsfastigheten för att sedan ingå i någon av de nybildade fastigheterna
alternativt som gemensamhetsanläggning.
Det bör förtydligas under Genomförandeorganisation, Genomförande och samordning,
sid 31, att samordnande av infrastrukturutbyggnaden endast gäller för infrastruktur
på allmän platsmark.
Om befintliga ledningar inom området ska ligga kvar bör plankartan kompletteras
med egenskapsbestämmelsen ”u” (underjordisk ledning).
De i övrigt mycket informativa kartorna på sid 34 – 35 överensstämmer inte helt
med plankartan. Exempelvis redovisas inte de gemensamma ytorna under mark i hela
sin möjliga utsträckning enligt plankartan och parkering ovan jord är troligtvis inte
möjligt på ytan med egenskapsbestämmelsen plusprickad mark
Barn- och genusperspektiv

Barns behov får anses tillgodosedda eftersom
 parkeringsgarage ger innergård med färre bilar
 skolor, förskolor, lekplatser och parker finns inom gångavstånd
 cykelvägar finns både inom och till området.
Ekonomisk konsekvensanalys

Regionala intäkter:
Markförsäljning inom planområdet
Regionala kostnader:
inom planområdet
i anslutning till planområdet

8,7 Mkr

1,8 Mkr
6,2 Mkr
8,0 Mkr

Hela kvarteret Järnvägen samt närområdet utanför kvarteret ska ses i ett
sammanhang men även om man bara tar hänsyn till regionens intäkter från
markförsäljning inom planområdet bedöms täckning ges för regions åtgärder. De
föreslagna åtgärderna kommer även att medföra ökade driftskostnader på 75 000 kr
för vilket teknikförvaltningen ska kompenseras budgetmässigt.
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Kostnader för upprättande av förbindelsepunkter till regionens VA-nät bedöms
täckas av anslutningsavgifterna.
Beslutsunderlag

Detaljplan fö Visby Järnvägen 2, 3 och del av Visby Södra Hällarna 1:7. Inkom 201902-18.
Tjänsteskrivelse 2019-04-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
• Planhandling
• Plankarta
Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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HUVUDDRAG
Förfarande
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland i
samband med att planprogrammet för Järnvägen godkändes 2013-12-12
§278. Förnyat beslut om planuppdrag togs 2019-02-06.
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

Syfte och huvuddrag
Planen möjliggör ett småstadskvarter med bostäder, kontor, service och
annan centrumverksamhet. Bebyggelsen ordnas i en delvis sluten
kvarterstruktur för att möjliggöra hög vistelsekvalitet på gårdssidan.
Kvarteret bryts upp med släpp för att bevara öppenhet genom kvarteret.
En platsbildning möjliggörs för att markera hörnet mot Söderport. En
utbyggnad enligt detaljplanen förutsätter att huvuddelen av parkeringen
grävs ned. Eftersom kvarteret Järnvägen ligger så centralt ska marken
utnyttjas på ett effektivt sätt, det ska eftersträvas att varje enskild yta får
flera syften.
Planens syfte är att länka samman staden visuellt och funktionellt samt
tillskapa en god utemiljö.
Bebyggelsen ska bidra till att länka samman staden funktionellt genom att
fortsätta staden utanför muren med både verksamheter och bostäder.
Bebyggelsen ska även bidra till att länka samman staden visuellt. Det
innebär byggnader som är hållbara över tid, har en sammanhängande
komposition av taklandskapet och en särskilt omsorgsfull utformning av
bebyggelsen i de lägen där den möter omgivningen. Byggnader ska
utformas variationsrikt med hög arkitektonisk kvalité för att åstadkomma
ett värdigt möte med innerstaden och det intilliggande sammanhanget.
Kvarterets insida ska utformas hög vistelsekvalitet. En tyst, grön
bostadsgård med plats för människor ska prioriteras.
Bedömning av miljöpåverkan
En behovsbedömning, daterad 2017-06-26 har upprättats. Förvaltningens
bedömning är att planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen delade förvaltningens bedömning i ett yttrande daterat
2017-10-10.

__________________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden tog beslut om att planen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan 2019-02-06.
Utredningar
Under planarbetet har följande utredningar gjorts:
• Projekterings-PM; Geoteknik och Miljögeoteknik, PentaCon 2018-0926
• Bullerutredning, Bernström akustik 2018-10-19, rev 2018-11-12
• Alléinventering Söderväg, Teknikförvaltningen 2018-12-19
Planerade utredningar:
• Kompletterande provtagning

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger utanför Söderport, vid korsningen mellan
infartsvägarna Söderväg – Peder Hardings Väg.

Planområdets läge markerat med röd färg.

Areal
Planområdet omfattar cirka 12 000 m2
__________________________________________________________________________________
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Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmän plats:
Antal lgh
Bruttoarea
Ändamål
Kvartersmark
Bostäder
Centrumverksamheter
Allmän plats
Torg
Park (befintlig)

(BTA)
13 000
6500

70

6500

235 m2
3000 m2

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar Visby Järnvägen 2 och 3 samt del av Hällarna 1:7.
Visby Järnvägen 2 ägs av KÅCU AB. Visby Järnvägen 3 är upplåten med
tomträtt till KÅCU AB. Visby Hällarna 1:7 ägs av Region Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Enligt översiktsplanen (Bygg Gotland) ska staden byggas ut genom att
länkas ihop och byggas samman. Ny bebyggelse ska ansluta till den
befintliga bebyggelsen. Den byggda miljön ska utvecklas i samspel mellan
bevarande och nyskapande med utgångspunkt i stadens form, skala och
uttryck.
I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet – Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14 § 172 anges för planområdet blandad
användning. Kvarteret Järnvägen ligger i zonen där ”ytterstaden möter
innerstaden”, där man ser positivt på en förändring. Det är också angeläget
att tydliggöra öppenheten mot innerstaden och upplevelsen av muren.
Detta kan göras genom att skapa stråk och tydliga gaturum.

__________________________________________________________________________________
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Utdrag ur FÖP Hela Visby, planområdet inringat med röd streckad linje

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanens och den
fördjupade översiktsplanens intentioner.
Detaljplaner
Detaljplanen ersätter en del av detaljplanen planen ”Järnvägen” 09-VIS662, som vann laga kraft 1994.
Den befintliga bebyggelsen är planlagd som vård/centrumbebyggelse
respektive kontor i två våningar. Den obebyggda marken prickad är, dvs får
ej bebyggas. Parken är planlagd som parkmark. Gång- och cykelvägen är
planlagd som markreservat för gång och cykeltrafik på kvartersmark (xområde).
Planprogram
Planen har föregåtts av ”Program för Järnvägen” som godkändes av
byggnadsnämnden 2013-12-12. I planprogrammet föreslås bostäder,
kontor och handel. Enligt programmet ska bebyggelsen uppföras i en
trevåningsskala, detta innebär en variation mellan två till fyra våningar.
Byggnader ska placeras nära de större gatorna för att öka
stadsmässigheten.
Planförslaget bedöms vara förenligt med programmets intentioner.

MARKFÖRUTSÄTTNINGAR
Geotekniska förhållanden
Marken är horisontell, men sluttar något mot söderväg. Överst består
jorden av fyllnadsmaterial. Den naturliga jorden består av sand. Djupet till
berg är cirka 0,5-2 meter. Grundvattnet ligger i bergformationen. Som
__________________________________________________________________________________
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högst har grundvattenytan således mätts upp till ca 10,5 meter under
markytan. Strömningsriktningen för grundvattnet är mot väster och
Östersjön.
Geoteknisk utredning har utförts inom ramen för planarbetet
(Projekterings-PM; Geoteknik och Miljögeoteknik, PentaCon 2018-09-26
). Utredningen kommer fram till att ytlig grundläggning bedöms kunna
utföras enligt konventionella metoder med hel kantförstyvad bottenplatta
eller separata grundplattor, lämpligtvis direkt på kalkstensberget eller på
nytillförd fyllningsjord. Det förutsätts att befintlig fyllningsjord tas bort
innan grundläggning.
Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående,
med ovanstående förutsättningar, utföras utan risk för skadliga, ojämna,
sättningar. Ej heller föreligger risk för stabilitetstekniska problem.
Vid grundläggning för garage eller andra underjordskonstruktioner ska
losstagning av berg ske med försiktig metod. Spettning och konventionell
sprängning ska undvikas i detta fall.
Föroreningar
Innan Gotlands järnväg etablerades inom planområdet i slutet av 1800talet var troligen inte området bebyggt. Nuvarande byggnader uppfördes
på 70-talet området har sedan används för kontor med tillhörande
parkering.
Fastigheten Järnvägen 2 genomgick en omfattande sanering under 2016.
Järnvägen 2 bedöms numera vara lämplig för känslig markanvändning, som
bostäder. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har utfärdat ett föreläggande
om anmälningsplikt vid grävning, schaktning eller markarbeten på några
platser inom fastigheten där schaktning inte kunde utföras av tekniska skäl.
Järnvägen 3 har tidigare undersökts översiktligt (Statens fastighetsverk översiktlig miljöteknisk markundersökning, utförd av AB Penta Con 201205-11). Delen av parkmarken som ingår i planområdet (Hällarna 1:7) har
inte undersökts tidigare, den har undersökts inom ramen för planarbetet.
De nu och tidigare utförda laboratorieanalyser visar på att jorden ställvis
innehåller något förhöjda halter av både metaller (koppar och bly) och
organiska ämnen (aromater >C10-C16, alifater >C16-C35 och PAH:er).
Det är högst troligt att sanering blir aktuellt då planen möjliggör känslig
markanvändning. Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedömer
saneringsbehovet. Det finns behov för ytterligare undersökningar för att
kunna göra bedömningen, kompletterande provtagning ska göras inom
ramen för planarbetet.
Radon
Området anges som lågriskområde för radon. Byggnation ska ske med
radonskyddad konstruktion om inte särskilda mätningar görs. Det finns
alltid tillräckligt med radon i marken för att gällande gräns- och riktvärden
__________________________________________________________________________________
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för radon ska kunna överskridas i en byggnad, om konstruktionen är otät
mot marken. Det gäller även i lågriskområden.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Stadsbild
Förutsättningar
Omgivningen har en varierad karaktär. Den historiska innerstaden rymmer
både verksamheter och bostäder, både i form av flerfamiljshus och småhus
med varierade former och uttryck. Stadsmuren och dess gravar ger en unik
prägel på stadsbilden. Utanför muren, längs Söderväg ligger byggnaderna i
gatuliv. Inom planområdet öppnar en parkering upp sig mot gatorna.

f1

Förändringar
Planens ambition är att den nya bebyggelsen ska bidra till att länka
samman staden visuellt och funktionellt. För att länka samman staden är
det viktigt att bebyggelsen bidrar till variation samtidigt som den hänger
samman med omgivningen. Bebyggelsen ska präglas av mångfald och
variation både vad gäller innehåll och uttryck. För att bidra till ett värdigt
möte mellan ytter- och innerstaden ska byggnaderna utformas med särskilt
hög arkitektonisk kvalitet. Byggnader ska vara hållbara över tid, med
material som ger uttryck av äkthet. Det innebär att synliga skarvar som ger
byggnaden en tillfällig karaktär ska undvikas. Fasaderna ska utformas med
gedigna material; sten, puts eller trä (f1).
Utformningen av taklandskapet är också viktigt för att länka samman
staden visuellt. Planen möjliggör varierande taklutning inom kvarteret,
men det bör åstadkommas i en sammanhållen komposition för att uppnå
planens syfte.

__________________________________________________________________________________
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Söderport
Snedbild över området 2016 (2004-2018 Blom)

Söderport
Volymstudie över området efter en utbyggnad enligt detaljplanen
Bebyggelsen placeras nära gatorna med ett relativt slutet byggnadssätt för
att öka stadsmässigheten, likt hur det ser ut på den i mittensträckan av
Söderväg. Placeringen ger även möjlighet till en mer rymlig och skyddad
gårdssida.

__________________________________________________________________________________
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Delsträcka längs Söderväg där byggnader ligger i gatuliv.

TORG
e1-5

Bebyggelsen placeras så att kvarteret inte blir helt kringbyggd, utan att det
i några lägen i finns öppningar mellan husen för ljusinsläpp och
tillgänglighet. Öppningarna skapar även rumslig variation, där
byggnadsvolymerna framträder i tre dimensioner. I korsningen mellan
Peder Hardings Väg och Söderväg bryts hörnet upp med en platsbildning
(TORG). Syftet med platsen är att skapa dynamik mellan kvarterets hörn,
Söderport och kvarteret på motsatt sida Söderväg. För att möjliggöra en
viss flexibilitet i placering är egenskapsområdena något större i utbredning
än största möjliga byggnadsarea inom respektive egenskapsgräns(e1-5).

Illustration/volymstudie över ny bebyggelse längs Peder Hardings Väg. Den
exakta utformningen studeras i senare skede. Illustration: Tema Arkitekter

f6

Byggnaderna med långsidan mot infartsvägarna möter gaturummet och
staden. Dessa byggnader ska därför ha en volymkaraktär som inte upplevs
som främmande för platsen. Byggnadshöjderna anpassas till angränsande
bebyggelse och med hänsyn till upplevelsen av muren och innerstaden.
Största taklutning är 45 grader, vilket också begränsar nockhöjden.
Byggnadshöjden mot infartsvägarna får uppgå till 10 meter, vilket
motsvarar cirka 3-3,5 våningar. Taken ska vara lutande, minst 30 grader
och av sadeltyp (f6). Det är viktigt att byggnaderna sammantaget bidrar till
variation för att uppnå syftet att länka samman staden. (Illustrationerna i
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planbeskrivningen visar bebyggelsens volymkaraktär. Färgsättning,
materialval med mera som tillskapar variationsrikedom studeras vidare i
bygglovskedet).

Illustration över en ny volym längs Söderväg. Den exakta utformningen
studeras i senare skede. Illustration: Tema Arkitekter

Volymstudie som visar en möjlig volymkaraktär mot parken. Den exakta
utformningen studeras i senare skede. Illustration: Tema Arkitekter

f9
f5

b2

För att möjliggöra variation och en tydlig avgränsning av parkrummet får
byggnaden i det läget uppföras i fyra våningar (ovan jord) (f9). Den fjärde
våningen bör vara indragen för att inte störa den småskaliga upplevelsen
från gatunivån. Byggnaden ska utformas delvis med grönt tak (f5).
Planteringsdjupet bör vara minst 3,5 decimeter för att vegetationen ska
överleva, av den anledningen ska taket klara av ett planteringsdjup på
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minst 0.4 meter (b2). Om balkonger ska glasas in bör det göras mot
gårdssidan, ej parksidan eftersom planens syfte är att länka samman
staden visuellt, bl.a. genom en omsorgsfull utformning av gränssnittet mot
omgivningen.
Gränsen mellan parken och kvarteret ska vara tydlig för att förhindra en
upplevd privatisering av parken. I gränssnittet kan uteplatser med fördel
placeras mot parken för att ge liv och rörelse åt platsen, men bör ha en
tydlig avgränsning i form av en låg mur, vegetation eller motsvarande.
Därefter föreslås en gångbana på kvartersmark som markerar gränser
mellan allmänt och privat och gör det möjligt att nå uteplatserna från
gatan.

Exempel på sektion för kvartersmark som vetter mot parken: avgränsad
uteplats 2,5 m, gångbana för boende 1,5 m, park

TORG
f11

f4

f8

Ett annat viktigt gränssnitt är gavlarna som vetter mot torget (TORG). För
att torgytan ska upplevas som inbjudande är det viktigt att gavlarna får en
offentlig och öppen karaktär. Exempelvis kan verksamheter som café eller
restaurang placeras i hörnet. Det är viktigt att med entréer (f11) placeras
mot torgytan.
En påbyggnad motsvarande en våning möjliggörs på byggnaden som
gränsar mot Järnvägen 4, ”gamla vårdcentralen”. Taket ska vara delvis klätt
med vegetation och en takterrass ska finnas (f4). Det är möjligt att ansluta
takterrassen till en verksamhet, så besökare kan uppleva muren från taket.
Det gröna taket kräver en högre byggnadshöjd än konventionellt tak. Syftet
är dock att åstadkomma en volym för en trevåningsbyggnad, varför högsta
antalet våningar är begränsat till tre (f8) (utöver det får underjordiskt
garage förekomma). Våningshöjd och nockhöjd regleras, vilket ger en
flexibilitet i valet av takvinkel.
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Illustration över en påbyggnad med takterrass på ”gamla vårdcentralen”.
Den exakta utformningen studeras i senare skede. Illustration: Tema
Arkitekter

f3

e6
f10
f2

Av hänsyn till siktlinjerna längs infartsvägarna Söderväg och Peder
Hardings väg får inga byggnadsdelar kraga ut över gatan på någon höjd,
vilket inkluderar balkonger (f3). På gavlar eller gårdssidan gäller inte den
bestämmelsen.
Längs Söderväg ska endast stadslivsberikande verksamheter finnas i
byggnadernas bottenvåning på sidor som vetter mot gatan (e6). Trapphus
och entréer till bostäder ska också finnas mot gatan och vara
genomgående, så gården och gatan kan nås i ett sammanhang (f10).
Bottenvåningen ska utformas med en invändig höjd på 3,4 meter, eftersom
verksamheter behöver högre takhöjd än bostäder (f2). Centrumverksamhet
får även finnas i bottenvåningarna på övrig bebyggelse.
Planen möjliggör att ”sparbankshuset” kompletteras med bostäder. Den
dagen befintlig byggnad kompletteras med bostäder bör utbyggnaden rivas
alternativt kompletteras med takterrass för att tillskapa fler möjligheter till
utevistelse för boende.
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Illustrationsplan. Illustration: Tema Arkitekter

B

Bostäder
Planen möjliggör bostäder i form av flerbostadshus (B). Bostäder
möjliggörs i alla byggnader.
Syftet med planen är länka ihop staden funktionellt genom att
åstadkomma en balanserad blandning av bostäder och verksamheter inom
kvarteret. Den huvudsakliga användningen är bostäder för byggrätterna
längs Söderväg, Peder Hardings väg vid parken. För byggrätterna
”bankhuset” och ”gamla vårdcentralen” är förhållandet motsatt,
huvudanvändningen är centrumverksamhet med möjlighet till
bostadskomplettering. Merparten av byggrätterna bör användas för sitt
huvudändamål för att åstadkomma den eftersträvade
funktionsblandningen inom kvarteret.
Arbetsplatser
Förutsättningar
Området är i nuläget ett arbetsplatsområde. Området är planerat och
utformat för vård, centrumbebyggelse respektive kontor. Det saknas
friytor och de ytor som inte är bebyggda används för markparkering eller
körbanor.
Förändringar
Planen kommer fortsättningsvis att möjliggöra kontor och andra typer av
arbetsplatser, med kompletterande bostäder och bostadsgårdar.
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C

Inom användningen centrum ryms verksamheter som ska vara lätta att nå
för många människor (C). I bestämmelsen ingår till exempel butiker,
restauranger, kontor, service, samlingslokaler mm.
Tillgänglighet
Området är plant och det finns goda förutsättningar att uppfylla gällande
krav på tillgänglighet. Det är möjligt att anlägga handikapparkering på
marknivå på insidan av kvarteret.
Riksintresse Visby Innerstad
Förutsättningar
Planområdet ligger strax utanför riksintresset för kulturmiljövård, Visby
Innerstad (beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap 6 §,
MB). Riksintresset omfattar bland annat ringmuren med vallgravar och en
obebyggd zon där utanför som avgränsas av Peder Hardings väg.
I riksintresset ingår även det medeltida gatunätet, tomtstrukturen i det
centrala stadsområdet samt ett nät av infartsvägar utanför detta. Söder
väg och Peder Hardings väg ligger i anslutning till planområdet och utgör
två av dessa betydelsefulla infartsvägar. Vägarna utgör siktlinjer in mot
muren och Söderport.
Förändringar
Den nya bebyggelsen ligger längs infartsvägarna Söderväg och Peder
Hardings väg. Bebyggelsen bedöms inte påverka siktlinjerna mot
innerstaden negativt (se kap konsekvenser av planens genomförande).
Den nya bebyggelsen närmast muren regleras höjdmässigt till motsvarande
3 våningar så att den inte konkurrerar med muren. Vid korsningen
Söderväg-Peder Hardings väg möjliggörs en platsbildning som relaterar till
Söderport. Byggnadsdelar får inte kraga ut över gatorna och störa
siktlinjerna.
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Söderport

Snedbild mot norr 2016 (2004-2018 Blom)

Söderport

Volymstudie mot norr
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Söderport

Snedbild mot väst 2016 (2004-2018 Blom)

Söderport

Volymstudie mot väst

Världsarv
Området ligger strax utanför Väldsarvet Visby innerstad. Visby innerstad är
sedan 1995 upptagen på Unescos världsarvslista. ”För dess enastående
universella värde som representerar ett unikt exempel på en
nordeuropeisk medeltida muromgärdad stad som bevarar med remarkabel
fullständighet en stadsbild och en samling högkvalitativa uråldriga
byggnader.” En Heritage Impact Assessment (HIA) utfördes 2015 för att
__________________________________________________________________________________
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bedöma konsekvenser av detaljplaneprogrammet för Järnvägen (Kap
konsekvenser av planens genomförande).
Övriga riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, men
påverkas inte då bebyggelsens höjd begränsas.

FRIYTOR OCH NATURMILJÖ
Park
En del av järnvägsparken ingår i planområdet. Parkdelen har idag ingen
större funktion för kultur- eller friluftsliv. Den hyser inte heller några
utpekade naturvärden då den utgör en gräsmatta med ett mindre
fruktträd och ett gångstråk som löper diagonalt över gräsmattan. Parken
som helhet och de träd som finns i den däremot har en betydelse för den
gröna infrastrukturen söder om Visby innerstad, som spridningskorridorer,
främst i nordost – sydvästlig riktning. Träden och grönskan bidrar till
reglerande ekosystemtjänster.
De större lövträden i parken har satt gränsen för hur långt bebyggelsen kan
sträcka sig söderut mot parken.

Den del av Järnvägsparken som ingår i planområdet ses till vänster på
bilden.
Allé
Infartsvägarna runt planområdet kantas av trädalléer. Vid tidpunkten för
plantering av dessa angav alléerna infarten och entrén till staden. De alléer
som finns är planterade i samband med uppförandet av
stationsbyggnaden. Kännetecknande för alléerna är att de har en informell
karaktär med växlande trädslag och avstånd mellan träden. Träden längs
Söderväg är placerade i gatulinjen, några intill husfasader. En del av
trädallén kan omfattas av generellt biotopskydd.
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En alléinventering har gjorts i samband med planprocessen
(Alléinventering Söderväg, Teknikförvaltningen 2018-12-19). Inventeringen
visar vilka arter som ingår i allén, skadeklass, vitalitet och bevarandevärde.
Alléinventeringen kommer att utgöra underlag inför dispensansökan och
kommande projekt för ombyggnad av Söderväg (ombyggnad av Söderväg
föreslås i planprogram för Järnvägen). Inventeringen kan behöva
kompletteras med åtgärdsförslag.
Följande dispens från biotopskyddet kommer att sökas för ett
genomförande av detaljplanen:
•

•

För att ordna en infart till planområdet måste ett alléträd
(hästkastanj) tas ned, vilket bedöms kräva dispens från
biotopskyddet. Enligt alléinventeringen har det aktuella trädet dålig
kondition och bör avverkas och ersättas.
En Tysklönn behöver tas ned i samband med planens genomförande.
Trädet står lite bredvid gatan inne på fastighetsmark och bedöms inte
vara en del av allén (länsstyrelsen avgör om det ingår i allén).

Regionen kommer även att föra en diskussion om träden med
länsstyrelsen inom ramen för projekt ”ombyggnad Söderväg”. Flera träd
vid Söderväg är i dåligt skick. Av det skälet kan träd behöva bytas ut för att
säkerställa alléstrukturen och för att ta bort oönskade trädinslag. För att
uppnå en bibehållen struktur med önskvärda trädinslag är intentionen i
nuläget att ansöka om dispens vid Länsstyrelsen för utbyte av träden mot
kvarteret Järnvägen. Förslagsvis nyplantering av träd som är bättre
lämpade för platsen. Dessa eventuella dispenser är inte en förutsättning
för planens genomförande, men det arbetet planeras att ske parallellt med
planarbetet.
Träden står placerade i asfalt, vilket orsakar rotuppsprängning i asfaltsytan.
Det är viktigt med en ståndortsförbättring med de träd som kommer att
vara kvar. Enligt programmet ska en del av de intäkter som regionen
erhåller från markförsäljning bland annat finansiera en ombyggnad av
Söderväg, i samband med detta ska trädens förutsättningar förbättras (se
kap Genomförande – Genomförandeorganisation).

Allé längs Söderväg
__________________________________________________________________________________
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Bilaga från alléinventering. Gröna träd har högst vitalitet, röda lägst
vitalitet. Träd inringade med röd cirkel behöver avverkas i samband med
detaljplanens genomförande. Träd inringat med grön cirkel får byggnader
närmare inpå.

g1
n2
b1

Gårdar
Alla bostäder ska ha tillgång till en gemensam gård (g1). En innergård med
plantering och lekplats för småbarn ska finnas på parkeringsgaraget (n2).
Bjälklaget ska därför vara planteringsbart och klara av att bära ett jorddjup
på minst 0,8 meter (b1). Söder om ”parkhuset” reserveras ytterligare en
gårdsyta. Den dag ”sparbankshuset” kompletteras med bostäder bör
utbyggnaden rivas och ersättas med bostadsgård alternativt en takterass
ordnas. Kvarteret bör ses som en helhet och alla gårdsytor samutnyttjas.
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Parkeringsplatser för bilar och anlagd cykelparkering får inte finnas på
ytorna som är reserverade för gård och utevistelse. En mindre byggrätt på
50 kvadratmeter i högst en våning möjliggörs på gården.
På plusmarken får endast en mindre komplementbyggnad uppföras ovan
jord, garage får uppföras i källarplan. På prickmark får ingen byggnad
uppföras ovan jord och garage får uppföras i källarnivå. Syftet med
prickmarken är att säkerställa friytor och plats för gång- och körytor.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Förutsättningar
Planområdet ligger vid Söderväg och Peder Hardings väg.
Fordonsräkningar gjordes i anslutning till kvarteret under våren 2013 och
visar följande resultat; 7640 på Solbergagatan, 6261 på Peder Hardings väg
och 5914 på Söderväg. Siffrorna anger ett s.k. årsmedeldygn. Hastigheten
är 40 km. Tunga fordon utgör ca 6%. En ombyggnad av Söderväg planeras i
samband med att kvarteret Järnvägen förtätas med bebyggelse.
Ombyggnationen bedöms medföra att biltrafikmängden på Söderväg och
Peder Hardings väg vid planområdet inte kommer att öka markant trots att
trenden är att biltrafiken generellt ökar på Gotland. Prognosen till 2030 är
att årsmedeldygnstrafiken uppgår till 8000 (fordonsrörelser) på Peder
Hardings väg och 7500 för Söderväg. Prognosen utgår från en tvåprocentig
årlig ökning mellan 2013-2020 och en enprocentig ökning mellan 20202030.
Gång- och cykeltrafik
Några stora målpunkter för gång- och cykelnätet är ICA Atterdag,
Söderväg, Söderport, Kung Magnus väg, Solbergagatan och tunneln mot
Järnvägsgatan.
Alléträden tar upp en stor del av trottoaren på Söderväg och det saknas
plats för cyklar. För att åstadkomma en gata som är mer gång- och
cykelvänlig och en minskad biltrafikmängd föreslog planprogrammet för
kv. Järnvägen en ombyggnad av Söderväg. Ombyggnaden innebär att
körbanan minskar så att gång- och cykelbanan på den östra sidan kan
breddas och förbättras. Möjlighet till kantstensparkering kan åstadkommas
på den västra sidan. Åtgärderna skulle finansieras av markförsäljning.

x

Programmet föreslår att gång-och cykeltrafiken leds om via Mejerigatan
Åtgärderna bedöms inte vara aktuella att genomföra förrän på längre sikt,
då hela kvarteret är planlagt. Den befintliga gång- och cykelvägen behöver
därför finnas kvar i befintligt läge på obestämd tid. Gång- och cykelvägen
planläggs som x- område och kompletteras med ett servitut (x). Om GCtrafiken i framtiden dras om bedöms trafikeringen minska på denna
cykelbana.
Kollektivtrafik
Planområdet ligger inom gångavstånd till Visby busstation.
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n1

Parkering
Bilparkering
En exploatering enligt detaljplanens fulla exploateringspotential förutsätter
att parkering till bostäder sker i garage som möjliggörs under byggnader
och gård. Garaget uppges ha plats för cirka 100 bilplatser och ska
samutnyttjas av hela kvarteret. Det beräknas vara möjligt att anordna ett
mindre antal p-platser ovan jord, främst för handikapparkering och vissa
verksamheters behov. Det är dock inte möjligt att ta mark i anspråk som
ska användas till bostadsgård för parkering (n1).
Parkeringstalet för boendeparkering är, enligt förslag till
parkeringsstrategi, 8 bilparkeringsplatser/1000 BTA för flerbostadshus.
Parkeringsplatser för ändamålet C-centrum i planförslaget varierar beroende
vilken verksamhet som etableras. Ett exempel kan vara 8 bilplatser/1000 BTA
kontorsyta.

Planen möjliggör cirka 70 nya lägenheter, fördelat på cirka 6000 m2 BTA.
Cirka 44 platser för boendeparkering bedöms behövas. Talet kan minska
om en del av bostäderna används som studentlägenheter. Cirka 55 platser
beräknas vara nödvändigt för verksamheternas behov. Ett visst
samutnyttjande mellan bostads- och verksamhetsparkering bör vara
möjligt att åstadkommas om behov finns, eftersom de används under olika
delar av dygnet. Enligt förslag till parkeringsnormen finns även möjlighet
att minska parkeringarna med 30 procent om andra åtgärder vidas, som
tex bil- , cykelpool, rabatterade kollektivtrafikkort mm.
Det förslag som ligger till grunden för detaljplanen, med nedgrävd
parkering, bedöms uppfylla den föreslagna bilparkeringsnormen med
marginal. Ingen ytterligare markparkering bedöms vara nödvändig för att
klara parkeringsbehovet.
Det ska finnas tillgång till laddningsstolpar för elbilar.
Cykelparkering
Cykelparkeringstal för flerbostadshus bör vara fördelade så att hälften av
platserna är stöldskyddade parkeringar inomhus. Om möjligt ska tak till
parkeringarna vara sedum-ört-grästak, belagda med solceller eller ha
annan lösning som blir en positiv miljöaspekt. De ska även vara anpassade
för ramlåsning. Minst fem procent av platserna bör även vara utformade så
att transportcyklar får plats. Om möjligt bör laddning av elcykelbatterier i
låsbara skåp övervägas
Enligt förslag till parkeringspolicy bör det finnas 35 cykelplatser per 1000
m2 BTA. Cirka hälften av områdets bruttoarea beräknas för bostäder vilket
ger ett behov om cirka 200 platser för boendeparkering om planens
byggrätt utnyttjas maximalt. Centrumverksamheterna alstrar också
cykelparkeringsbehov på cirka 200 platser, men kräver inte vinterförvaring.
En samutnyttjning av uppställningsplatser för cykelparkering bedöms vara
möjlig att åstadkomma eftersom parkeringarna används under olika delar
av dygnet.
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Anordnad cykelparkering föreslås främst i anslutning till kvarterets entréer.
Cyklar föreslås också på kvarterets baksida, mot GC -vägen bakom ”gamla
vårdcentralen”. Det bedöms även vara möjligt att anordna vinterförvaring
för cyklar i garaget. Gårdsytorna ska reserveras för utevistelse och lek,
cykelparkering på bostadsgårdarna bör minimeras.
Angöring och utfart
Det huvudsakliga personbilsflödet till parkeringsgaraget ska angöras via
Söderväg. För leveranser, sopbilar och handikapparkering är det möjligt att
anordna en rundslinga med infart via Söderväg och utfart via Peder
Hardings väg, eller åt andra hållet.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Buller
Förutsättningar
Enligt riktvärden enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader bör trafikbuller inte överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats.
Om den ekvivalenta ljudnivån överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida (högst 55 dBA ekvivalent
samt 70 dBA maximal ljudnivå).
Förändringar
En bullerutredning har gjorts (Bernström akustik, 2018-10-19).
Utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 60 dBA för
de befintliga och planerade byggnaderna längs Söderväg.
f7

Längs Peder Hardings väg överskrids den ekvivalenta ljudnivån med 1 dBA.
Om byggnaderna utformas som genomgående finns möjlighet att ordna så
att hälften av bostadsrummen är vända mot en tyst/ljuddämpad sida (f7).
Bullerutredningen utgår från en öppning mellan bebyggelsen vid
korsningen Peder Hardnings väg, Söderväg. Planen möjliggör att öppningen
sluts, då antas bullret på gårdssidan minska.
Bebyggelsen är ordnad i relativt sluten kvartersform, vilken gör att
byggnaderna skyddar gårdssidan från buller. Det finns möjlighet att
anordna minst en gemensam uteplats i nära anslutning till samtliga
lägenheter, som har maximala värden under 70 dBA och ekvivalenta
ljudnivåerna till under 50 dBA. De flesta lägenheter kan även ha en egen
balkong som klarar riktlinjerna, med undantag för den planerade
byggnaden vinkelrätt mot Söderväg. Om balkonger ska glasas in bör det
göras mot gårdssidan, ej parksidan eftersom planens syfte är att länka
samman staden visuellt, bl.a. genom en omsorgsfull utformning av
gränssnittet mot omgivningen.
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Ett genomförande att detaljplanen bedöms klara riktlinjerna enligt
bullerförordningen. Kompletterande bullerutredning bör utföras i
bygglovskedet utifrån planerade planlösningar.
Solförhållanden
Planen möjliggör låg stadsbebyggelse i 3-4 våningar. Bebyggelsen bedöms
inte generera påtagliga skuggstörningar för omgivningen. De tillkommande
lägenheterna och gårdarna bedöms få god tillgång på solljus.

20 mars kl. 10:00

20 mars kl. 12:00

20 mars kl. 15:00
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Klimatpåverkan
Området har ett centralt läge, det finns goda förutsättningar att nå flera
målpunkter med kollektivtrafik, till fots eller med cykel.
Planen ska ta tillvara på det centrala läget och eftersträva ett effektivt
markutnyttjande. Varje yta bör ha fler än ett syfte så att synergieffekter
möjliggörs. Taken är en viktig resurs, de kan exempelvis användas för
solceller, djur och växtliv, utevistelse samt viss fördröjning av dagvatten.
Gården kan användas för flera syften: ekosystemstjänster, vistelseyta och
underjordisk parkering. I linje med ambitionen att använda marken
effektivt bör även samutnyttjande av parkering eftersträvas.
Klimatanpassning
Klimatet kommer att förändras med högre temperatur, ökad nederbörd i
kombination med torka samt stigande havsnivåer.
Högre temperaturer medför värmeböljor. Det är viktigt att byggnaderna
utformas gediget och hållbart för att kunna hålla kyla såväl som värme.
Genomgående lägenheter är att eftersträva då det ger möjlighet att skapa
korsdrag.
Grönska och träd bryter upp de hårdgjorda ytor och förbättrar områdets
motståndskraft mot värmeböljor och skyfall (se kap dagvatten). Det är
därför viktigt att sträva efter så mycket grönska som möjligt inom
kvarteret. Parkering sker under marken för att lämna plats för en grön
gård.
Planen berörs inte av stigande havsnivåer då området ligger högt över
havet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Dagvatten
Förutsättningar
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde. Sårbarheten är låg (klass 4
sårbarhetskartan). Området är idag hårdgjort, infiltrationsmöjligheterna är
begränsade.
Det finns inga större naturliga lågpunkter inom området. Norr och söder
om planområdet finns grönytor som har kapacitet att fördröja dagvatten.
Förändringar
Ett genomförande av detaljplanen medför att parkeringsytor ersätts med
plantering, samtidigt som parkmarkens omfattning minskar något.
Påbyggnaden på ”gamla vårdcentralen” samt ”parkhuset” ska utformas
delvis med grönt tak.
Totalt sett bedöms planen inte minska möjligheten till fördröjning av
dagvatten jämfört med utgångsläget. Underjordiskt dagvattenmagasin
bedöms vara problematiskt att anlägga då merparten av området ska
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grävas under med garage. Dagvatten ska kopplas in på nätet (se kap.
Genomförande-Tekniska frågor).
Vatten och avlopp
Dricks-, dag-, och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Kapacitet för anslutning finns. Förbindelsepunkt anordnas i
fastighetsgräns.
Uppvärmning
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten ska anslutas till
fjärrvärmenätet.
El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät.
Tele
Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
Avfall
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga
och nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen,
med en hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter.
Återvinningshus är tänkt att placeras ut centralt i kvarteret. Hämtbilen når
hämtstället via kvartersmark via en rundslinga mellan Peder Hardings väg
och Söderväg.

Möjlighet till rundslinga för sopfordon illustrerad med rött streck.
Föreslaget hämtställe markerad med röd ring.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Inledning
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan i sig. Bindande föreskrifter framgår av plankartan och
planbestämmelserna. Genomförandet regleras i kommande
genomförandeavtal. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens
syfte ur genomförandesynpunkt. Avgörande av frågor som avser
fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, brandsäkerhet mm prövas
och genomförs enligt respektive särskild lag.
Intentionerna är att området ska tillföra nya bostäder i området med inslag
av handel och kontor för att ge området ett naturligt folkliv och att i det
här centrala läget uppnå ökad stadsmässighet.
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande
preliminära tidplan:
Samråd:
Granskning :
Beslut om antagande:

första kvartalet 2019
tredje kvartalet 2019
fjärde kvartalet 2019

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands (regionens)
beslut om antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts
mot bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt
snabbt och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid
nödvändiga förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning får
anses okomplicerad och det finns inte heller i övrigt några hinder ur
fastighetsbildningssynpunkt för ett snabbt genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla
men det finns ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller
marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägaren då får någon ersättning.
Markägoförhållanden och marktilldelning
Planområdet omfattar fastigheterna Gotland Visby Järnvägen 2 och 3 samt
del av fastigheten Gotland Visby Hällarna 1:7 som ligger i anslutning till
Söderväg och Peder Hardings väg. Gotland Visby Järnvägen 2 ägs av KÅCU
AB. Övrig mark/fastighet som berörs ägs av regionen.
Regionens fastighet Gotland Visby Järnvägen 3 som är bebyggd innehas
med tomträtt av KÅCU AB, därmed ägare av byggnaderna på fastigheten.
Berörd mark från Gotland Visby Hällarna 1:7 ska enligt beslut i
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regionstyrelsen (§95, 2016-04-28) överföras till Gotland Visby Järnvägen 3.
Eftersom KÅCU AB har uttryckt önskemål om att få förvärva Gotland Visby
Järnvägen 3 och eftersom företaget innehar fastigheten med tomträtt och
regionen erbjuder innehavare av tomträtt att friköpa densamma kommer
marken med nya byggrätter inom kvarteret att överlåtas till KÅCU AB för
ett genomförande av det här planförslaget. Se avsnitt Avtal.

Förhållande mellan allmän plats och kvartersmark före (till vänster) samt efter (till höger) ett genomförande av
detaljplanen.
Grön= Allmän plats
Blå= Kvartersmark
Lila= Tomträtt
Svart= X-område (område för allmän gång och cykeltrafik)

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Huvudmannaskap för allmän platsmark inom planområdet
Regionen är huvudman för allmän plats. Det innebär att regionen ansvarar
för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom
planområdet. Genomförandeavtal ska tecknas om åtgärder på allmän plats
enligt nedan.
Huvudmannaskap för vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Regionen är huvudman för de allmänna vatten- och
avloppsanläggningarna.
Anläggningar utanför planområdet
Regionen är huvudman för allmän plats utanför planområdet dvs.
parkmark, torg och gator. I det här fallet bl. a. kringliggande gatunät med
befintliga trädalléer. Regionen ansvarar för nödvändiga förbättringar och
framtida drift och underhåll.
El, tele och fiber
Gotlands Energi AB (GEAB) är huvudman för elnätet och Skanova AB är
huvud-man för telenätet. Respektive ledningsägare till de allmänna
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ledningarna ansvarar för dess utbyggnad, drift och underhåll fram till
leveranspunkter eller inom fastighet.
Fjärrvärme
GEAB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning
samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.
Kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella
gemensamhetsanläggningar o.dyl. I det här fallet är det KÅCU AB ansvar i
samband med genomförandet av detaljplanen.
Genomförandeorganisation
Genomförande och samordning
Genomförandet inom allmän plats och utbyggnad av infrastruktur leds och
samordnas av regionen, teknikförvaltningen. Genomförandet sker på
uppdrag från regionstyrelseförvaltningen.
Mark och avtalsfrågor
Markfrågor samt försäljnings-, avtals- och övriga genomförandefrågor
handläggs av teknikförvaltningen. Genomförandet sker inom ramen för
exploateringsprocessen och på uppdrag från regionstyrelseförvaltningen
med vilken samordning sker.
Fastighetsbildning med mera
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och
andra motsvarande fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten på Gotland efter ansökan från regionen och/eller respektive
fastighetsägare.
Bygglov/anmälan
Ansökan om bygglov samt rivnings- och marklov lämnas till regionen,
samhällsbyggnadsförvaltning, enheten för bygglov. Nybyggnadskarta
beställs hos även hos samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för
geografisk information.
Genomförande inom allmän plats
Av det av byggnadsnämnden beslutade planprogrammet (BN §278 201312-12) framgår att intentionerna med genomförandet av stadsutvecklingsprojektet för kvarteret Järnvägen med tillhörande allmänna närområde är
att åstadkomma olika kvaliteter för såväl programområdet som dess
närområde. Avser gestaltning och stadsmässighet men även att säkerställa
grönstrukturen och ökad trafiksäkerhet, bl. a. genom utbyggnad av en ny
gc-väg längs Söder-väg och göra säkrare övergångar inom intilliggande
gatunät. Genom att ta utrymme av Söderväg för att anlägga en ny gc-väg
och att göra ett s k timglas, dvs smalnar av Söderväg vid övergångstället
alternativt timglashållplats ökas säkerheten och tryggheten för oskyddade
trafikanter. En s k kungsport, dvs upphöjning, av korsningen Kung Magnus
väg och Peder Hardings väg har samma syfte. De här åtgärderna har även
som syfte att sänka hastigheterna och få påverkan på genomfartstrafiken i
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och i anslutning till området som därmed i större utsträckning torde välja
Solbergaleden. En målsättning att uppnå för genomfartstrafiken i de här
delarna av Visby. Regionen ansvarar för att projektera och bygga samt
vidta planerade åtgärder inom allmän plats.
Detaljprojektering för utbyggnad av gc-väg och övriga anläggningar och
åtgärder inom allmän platsmark utanför detaljplaneområdet kan påbörjas
genom beställning till teknikförvaltningen från regionstyrelseförvaltningen.
Detsamma gäller för anläggning inom allmän platsmark inom detaljplaneområdet. Genomförandet av detaljprojekteringen inom
detaljplaneområdet bör dock inte starta förrän detaljplanen har vunnit
laga kraft.
Teknikförvaltingen, VA-avdelningen ansvarar för upprättande av
förbindelsepunkt för VA och dagvatten. Upprättande av
förbindelsepunkter för vatten och avlopp avropas generellt av respektive
fastighetsägare till teknikförvaltningen, VA-avdelningen. Avrop för
anslutning ska ske minst tre månader innan man vill att förbindelsepunkt
ska upprättas.
Utbyggnaden inom detaljplaneområdet kan starta när detaljplanen har
vunnit laga kraft och projektering är genomförd. Utbyggnad utanför
detaljplaneområdet kan starta när utfarter från detaljplaneområdet är
fastställda, när samrådet med länsstyrelsen kring eventuella åtgärder av
befintliga träd i anslutning till och nära anslutning till planområdet har
fastställt vilka åtgärder som får vidtas och när projektering är genomförd.
Entreprenad för anläggnings-arbeten kommer att handlas upp enligt lagen
om offentlig upphandling (LOU). Utbyggnaden inom och utanför
detaljplaneområdet ska samordnas.
Vid detaljprojektering och utbyggnad ska samordning ske med respektive
ledningshavare för el, tele, fiber och fjärrvärme inom området.
Genomförande inom kvartersmark
Utbyggnad inom kvartersmark kan påbörjas först när detaljplanen har
vunnit laga kraft och när förutsättningarna för infrastrukturen är
säkerställd. Enskilt byggande kan påbörjas av fastighetens ägare (KÅCU AB)
efter det att bygglov beviljats och beslut om startbesked har fattats.
Konkret innebär det bl. a att KÅCU AB ansvarar för att den eller de
fastigheter som bildas bebyggs och att anslutningar till den allmänna gatan
ordnas, att de ansluts till det regionala VA-ledningsnätet, att de ansluts till
fjärrvärme, elnätet, tele/fiber o dyl., att såväl bil- som cykelparkering
iordningställs liksom gårdsmiljön med lekplatser. Samordning ska ske med
berörda ledningsägare och med teknikförvaltningen, VA-avdelningen och
Planerings- och utvecklingsavdelningen, vad gäller infrastrukturen för
området.
Eventuell flyttning av ledningar regleras såväl läges- som kostnadsmässigt
av KÅCU AB med berörda ledningsägare.

__________________________________________________________________________________
32 (44)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
2016/9911
Järnvägen 2,3
2019-01-24
____________________________________________________________________________________________

Bygglov bör inte ges förrän in- och utfart är möjlig att anordna till gata
enligt fastställd detaljplan.
Avtal
Avsiktsförklaring
I enlighet med regionstyrelsens tidigare nämnda beslut om överföring av
mark ska i detta läge av exploateringsprocessen tecknas en
avsiktsförklaring vilken ska utgöra en option för förvärv av berörd mark och
fastighet och de villkor som ska gälla för den. Det är en grundförutsättning
för att kunna genomföra detaljplanen utifrån det här planförslaget.
Överenskommelse
För själva överföringen av berörd mark, del av Gotland Visby Hällarna 1:7,
och fastigheten, Gotland Visby Järnvägen 3, som ska förvärvas av KÅCU AB
tecknas en överenskommelse. Överenskommelsen ska även omfatta mark
som angetts som allmän platsmark inom Gotland Järnvägen 2.
Överenskommelsen ska tecknas innan detaljplanen vinner laga kraft.
Genomförandeavtal
Genomförandeavtal (numera benämningen på exploateringsavtal när
regionen äger marken eller del av marken som berörs) ska tecknas mellan
regionen och KÅCU AB som ska reglera genomförandet av detaljplanen
innefattande kostnads- och ansvarsfördelning, reglering marköverlåtelse,
fastighetsbildning mm. Genomförandeavtalet ska tecknas under
planprocessen och beslut om godkännande av avtalet fattas innan
detaljplanen antas eller i samband med att detaljplanen antas om
antagandebeslutet fattas av regionstyrelsen.
Servitut/ledningsrätt
För det fall regionens ledningar berörs vid överlåtelsen av marken ska
servitutsavtal tecknas alternativt avtal för ledningsrätt.
Ledningsägare och KÅCU AB
För övriga ledningar, med annan ledningsägare än regionen, inom
regionens mark som nu ska överföras, ska överenskommelser tecknas för
att säkerställa rätten att ha ledningar i berörd mark. Ansvaret åligger på
ledningsägaren.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Inledningsvis ska en s k exploateringsfastighet bildas för att i senare skede
delas upp i flera lämpliga fastigheter. Fastigheten Gotland Visby Järnvägen
3 och del av fastigheten Gotland Visby Hällarna 1:7 överförs till fastigheten
Gotland Visby Järnvägen 2 genom fastighetsreglering. Eventuellt kan så
kallad 3D-fastighet komma ifråga för det underjordiska garaget. Allmän
platsmarken inom planområdet ska regleras över till Gotland Visby
Hällarna 1:7.
Gemensamhetsanläggningar, fastighetsamverkan
De fastigheter som den bildade exploateringsenheten kommer att indelas i
måste ha nödvändiga funktioner för att kunna bildas och för att fungera i
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sitt sammanhang. En förutsättning för att kunna erhålla bygglov. Av det
skälet ska en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas i samband med
indelningen i nya fastigheter för deras gemensamma behov. Om det sker
över tiden ska de som nybildas inträda i gemensamhetsanläggningarna
utifrån dess behov. Utrymme för dessa gemensamhetsanläggningar ska
upplåtas i den eller de fastigheter som berörs. Genomförandetiden av
respektive gemensamhetsanläggning får inte sättas längre än 5 år.

g

En eller flera gemensamhetsanläggningar ska bildas eftersom
genomförande av detaljplanen förutsätter att det sker en samordning
mellan de fastigheter som bildas för att uppnå den funktionalitet som
krävs. Det avser parkering, gårdsmiljöer/lekplatser och de kvartersgator
som ska byggas. Detaljplanen ger stöd för inrättandet av
gemensamhetsanläggningen genom att område har reserverats särskilt för
ändamålet genom beteckningen ”g”. Även garaget är tänkt att inrättas som
gemensamhetsanläggning, detta regleras dock inte på plankartan.

Gemensamma ytor ovan mark
Gul= Gemensam bostadsgård
Grå= Gemensam parkering och körytor
(Grön= Allmän plats)
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Gemensamma ytor under mark:
Grå= Gemensam parkering och körytor
(Grön= Allmän plats)

x

Servitut och ledningsrätt
Rätten till gång- och cykelvägen (angivet x-område på plankartan) inom
planområdet ska säkerställas genom servitut. Eventuella VA-ledningar
inom marken som ska överlåtas säkerställs genom ledningsrätt såvida inte
rätten för ledningar säkerställs genom servitut.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Regionen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning bildande av
servitut för angivet x-område avseende gång- och cykelväg och för
bildande av ledningsrätt såvida inte rätten för ledningar säkerställs genom
servitut.
Säkerställande för rätt för att ha ledningar i marken som idag ägs av
regionen och som ska överföras till Gotland Visby Järnvägen 2 måste även
ske av övriga berörda ledningsägare där upplåtelserna inte är
officialrättsligt säkerställda eller om de inte är inskrivna i det officiella
fastighetsregistret. Berörda ledningsägare ansvarar för att säkerställandet
sker, vilket måste ske före marköverföringen.
KÅCU AB ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för alla övriga
åtgärder inklusive regleringen av allmän platsmark.
Ekonomiska frågor och konsekvenser
Kvartersmark, intäkter och kostnader
Eftersom planprogrammet avser i hela kvarteret Järnvägen och omfattar
totalt tre detaljplaner och närområdet utanför kvarteret Järnvägen ska det
ses i ett sammanhang. Den preliminära intäkten till följd av försäljning av
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mark och fastigheter uppskattas till i storleksordningen 23,7 miljoner
kronor. Kostnadsposterna för regionen för respektive detaljplan består av
varierande åtgärder för de olika detaljplanerna. Åtgärderna avser
exempelvis arkeologiska utredningar, geotekniska undersökningar,
markundersökning med tillhörande sanering av förorenad mark,
fastighetsbildning mm.
Intäkten för försäljning av mark/fastighet inom berört planområde
uppskattas preliminärt till 8,7 miljoner kronor. Åtgärderna som nämnts
ovan kommer att genomföras inom det här planområdet för den del som
regionen är ägare av. De totala kostnaderna innan alla undersökningar är
genomförda går inte att ha en exakt uppfattning om. Eftersom området
omfattas av en detaljplan bör risken för en arkeologisk
undersökning/utgrävning vara begränsad. Kostnaderna kommer i huvudsak
vara hänförliga till sanering av förorenad mark. Om förutsättningarna inom
planområdet kan antas motsvara de för detaljplanen för Gotland Visby
Järnvägen 4 torde de totala kostnaderna för regionen, för alla åtgärder
som fordras inom blivande kvartersmark, inte överstiga 1,8 miljoner
kronor.
Allmän plats, kostnader och finansiering
Kostnaden för omdaningen av gator med tillhörande träd mm ska
finansieras av intäkter från mark/fastighetsförsäljningar som regleras i
genomförande-avtal och i en överenskommelse med KÅCU AB.
Den totala kostnaden i anslutningen till planområdet, dvs för omdaning av
gator, anläggande av nya gc-vägar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, inköp
och nyplantering av träd (exkl. skelett-jordar), ev. flytt av busshållplats och
iordningställande nya kantstensparkering-ar, uppgradering kring befintliga
träd, inlösen av mark mm, kan preliminärt uppskattas till i
storleksordningen 6,2 miljoner kronor. Förutom redovisade åtgärder ingår
kostnader för projektledning, projektering och oförutsedda kostnader.
Driftskostnader
Förutom den kapitalkostnad som investeringen medför kommer en ökad
driftskostnad uppkomma. Den är i huvudsak hänförlig till de nya träd som
kommer att planteras inom gatuområdet. För den ökade initiala driftkostnaden om 75 000 kronor ska teknikförvaltningen kompenseras budgetmässigt i samband med att åtgärderna redovisats som färdigställda.
Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, torg,
parker mm) bekostas med skattemedel.
Vatten och avlopp
Kostnaden för upprättande av förbindelsepunkter till det allmänna vatten
och avloppsnätet finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VAtaxa. Debitering av anslutningsavgifter sker när förbindelsepunkt finns
upprättad. Regionen bedömer att kostnadstäckning uppnås.
Drift och underhåll finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VAtaxa.
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El/energi, tele och fiber
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive
ändamål av ledningsägare och operatörer.
Fastighetsbildning med mera
Ersättningar för marköverföringar och bildande respektive förändring av
servitut bestäms i överenskommelse mellan regionen och KÅCU AB innan
beslut antagande av detaljplanen fattas.
Kostnader för all fastighetsbildning inom planområdet bekostas av KÅCU
AB. Bildande av gemensamhetsanläggningar bekostas också av KÅCU AB
eller, om nybildade fastigheter har sålts, av berörda fastighetsägare enligt
överens-kommelse eller enligt förrättningsbeslut.
Om befintliga ledningar fordrar officialrättsligt säkerställande kan en
mindre kostnad uppstå för regionen.
Gemensamhetsanläggningar
Anläggningskostnader och kostnader för drift och underhåll fördelas
mellan deltagande fastigheter inom planområdet enligt andelstal och
beslut i respektive anläggningsförrättning. Regionen kommer inte att ingå i
någon gemensamhetsanläggning.
Bygglov, anmälan och planavgift
Regionen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa och
planavgift i enlighet med tecknat plankostnadsavtal, med KÅCU AB.
Planekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen och
genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk
att genomföra.
I detta fall när en exploatering i sin helhet av planområdet inte ligger i direkt
anslutning till genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den
kommer genomföras mer i detalj. Detta medför att den ekonomiska
bedömningen blir översiktlig.

Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av bostäder, olika
anläggningar mm. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de
kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer
genom den kommande exploateringen kan detaljplanen, antas ekonomiskt
lönsam.
Även om man för regionens del borde se på den totala intäktskostnadsbilden för genomförandet av alla detaljplaner inom kvarteret
Järnvägen eftersom regionens kostnader i huvudsak är hänförliga till
kvarterets närområde bör de i exploateringsbudgeten anslagna 8 miljoner
kronorna täcka uppskattade kostnader utifrån vad som är känt i det här
läget. En uppdatering av den totala kostnadsbilden måste göras inför
genomförandet.
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Tekniska frågor
Gator, gång- och cykelvägar samt utfart
Bredden på befintliga trottoarer längs Söderväg inom vilken befintlig allé
även inryms gör att det saknas plats för cyklar. En ny cykelväg anläggs
därför längs med Söderväg intill befintlig trottoar mot kvarteret Järnvägen.
Ombyggnad av Söderväg sker för att skapa ett säkrare samt ett mer
ändamålsenligt gatuutrymme och för att minska genomfartstrafiken via
Söderväg. Komplettering sker även med den mindre delen av gång- och
cykelvägen längs med Kung Magnus väg som återstår för att sammanbinda
det här planområdet med busstationen i riktning mot Östercentrum.
In- och utfarter framgår av planförslaget. Höjden på det befintliga
gatunätet är utgångspunkten för planeringen av in- och utfarter till
planområdet.
Trafik
Trafiksäkerhetsåtgärder och hastighetsdämpande åtgärder kommer att ske
vid övergångsställe vid Söderväg och Peder Hardings väg och korsningen
Peder Hardings väg och Kung Magnus väg och om utrymme medges även
vid buss-hållplatsen på Söderväg.
En prognos för fordonsrörelser pekar på att ombyggnaden av Söderväg tillsammans med de övriga trafiksäkrande åtgärderna medför att trafiken inte
bedöms att öka på samma sätt som den generella ökningen av
trafikrörelser i övrigt på Gotland.
Trädalléer
Befintliga träd vid Söderväg är delvis i dåligt skick. Av det skälet föreslås
träd bytas ut för att säkerställa alléstrukturen och för att ta bort icke
önskvärda trädinslag. För att uppnå en bibehållen struktur med önskvärda
trädinslag kommer regionen att föra en dialog med länsstyrelsen och
eventuellt ansöka om dispens för utbyte av samtliga träd mot kvarteret
Järnvägen. Förslagsvis nyplantering av träd som är bättre lämpade för
platsen. För att säkerställa förutsättningarna för övriga befintliga träd
behöver bl. a. vitalisering/jordbättringsåtgärder göras.
Parkering
Parkering för boende och verksamheter ska ske inom kvartersmark.
Antalet parkeringsplatser ska uppfylla fastställd parkeringsnorm för att
bygglov ska kunna medges.
Eftersom tillräckligt antal parkeringsplatser i markplan inte är möjligt att
anlägga i en omfattning för att klara parkeringsbehovet för planområdet
måste behovet lösas genom att KÅCU AB anlägger ett underjordiskt
garage. Det är en förutsättning för genomförandet av detaljplanen.
Anläggningen indelas antingen som egen fastighet genom tredimensionell
fastighetsbildning, inom vilket parkeringsbehovet säkerställs för respektive
fastighet som bildas, eller så ska anläggningen utgöra en
gemensamhetsanläggning för de fastig-heter som bildas.
Parkeringsplatser för funktionshindrade placeras i förhållande till
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bostäderna på ett sådant sätt att de uppfyller gällande avståndskrav.
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Allmänna ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns i
omkringliggande gator. Anslutning ska ske till det allmänna VA-nätet.
Anslutningen ska föregås av en skriftlig anmälan. Förbindelsepunkt
upprättas normalt sätt i anslutning till fastighetsgräns. Planområdet
kommer att indelas i flera fastigheter. Varje fastighet ska anslutas till det
allmänna VA-nätet via egen separat förbindelsepunkt. Ledningar ska
dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Avloppsnätet inom
kvartersmark ska utformas med skilda ledningar för dag- och
dräneringsvatten respektive spillvatten.
För användande av allmänna VA-anläggningar gäller i övrigt vad som
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster eller annan författning och
allmänna bestämmelser för brukande av allmän vatten- och
avloppsanläggning (ABVA) antagna av regionfullmäktige för Region
Gotland. Av ABVA framgår leveransförutsättningar och vattentryck för de
allmänna ledningarna.
KÅCU AB ska kontakta teknikförvaltningen, VA-avdelningen, för att få
uppgift om lägsta höjd på färdigt golv för att anslutning med självfall ska
tillåtas, dvs för att undvika uppdämning i det allmänna VA-systemet.
Inför byggnation ska KÅCU AB kontakta regionen, teknikförvaltningen, VAavdelningen för information om de tekniska förutsättningarna avseende
VA-anslutningen. Huruvida en spont eller motsvarande behöver anläggas
mellan det underjordiska garaget och ledningar i Söderväg ska klarläggs.
Om så fordras utförs och bekostas åtgärden av KÅCU AB.
Dagvatten
Enligt Region Gotlands VA-strategi ska dagvattenflöden reduceras och
regleras så att belastning på ledningsnät och recipienter begränsas.
Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar
och med hänsyn till klimatförändringens effekter. Inom detaljplanerat
område, ska mark i låg-punkter avsättas för att skapa sammanhängande
avvattningsstråk. Där förutsättningar finns ska synergieffekter skapas
genom att kombinera dagvatten-hanteringen genom att gynna andra
värden, t ex. avleda vatten till grönstråk. Föroreningskällorna till
dagvattnet ska minimeras.
Dagvattnet skall i första hand tas omhand lokalt (LOD) inom kvartersmark
och i andra hand fördröjas inom kvartersmark innan det tillsammans med
dränvatten avleds till allmän dagvattenledning. Det är viktigt att ordna
utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Eftersträvansvärt är att skapa
så stora grönytor som möjligt för fördröjning av dagvattnet. Dagvattenflödet kan begränsas genom att använda genomsläppligt material på
hårdgjorda ytor Åtgärder att fördröja dagvatten kan förbättra kvaliteten på
dagvattnet och därmed minska belastningen på miljön. Vid anläggning av
fördröjningsmagasin ska det utformas så att funktionen bibehålls utan att
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magasinet sätter igen.
Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön.
Oskyddade ytor av koppar eller zink, galvaniserats material får inte
användas för att minska risken för föroreningar i dagvattnet. Området ska
präglas av ett kretslopps- och hållbarhetsperspektiv
Övriga ledningar
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med
KÅCU AB avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.
Om omläggning av ledningar blir aktuellt ska avtal tecknas mellan
ledningsägaren och KÅCU AB, innan detaljplanen antas, för att säkerställa
åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt
eller liknande.
Ledningskoll
En ledningskoll gjordes år 2017. De ledningsägare som fanns inom området
var följande:
•
•
•
•

IP-only (fiber)
Skanova (tele)
GEAB (el, fjärrvärme)
Region Gotland (VA)

En genomförande av detaljplanen innebär att en serviskabel och
stickledningar måste flyttas. Inga huvudledningar som är i bruk bedöms
beröras.
En ny ledningskoll ska göras innan projektering.
El
Elledningar finns inom och i anslutning till planområdet. Anslutning till
elnätet anvisas av GEAB. En högspänningskabel löper genom planområdet,
den är ur drift och flyttad till ett annat läge. Marken kring kabeln är inte
åtgärd utan måste saneras i samband med att ledningen tas bort.
Fjärrvärme
Fjärrvärmeledning finns inom och i anslutning till planområdet. Anslutning
till fjärrvärmenätet anvisas av GEAB. Ny byggnation ska anslutas till det
befintliga fjärrvärmenätet.
Tele
Teleledningar finns inom och i anslutning planområdet. Anslutning till
telenätet kan anvisas av Skanova AB.
Fiber
Fiberledningar finns inom och i anslutning planområdet. Anslutning till
fibernät kan anvisas av berörd operatör
Markmiljö
Markundersökning har utförts i del av området. Denna del har sanerats.
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Utförd undersökning indikerar ytterligare markföroreningar inom
planområdet. Av det skälet ska ytterligare undersökningar göras. För att
kunna möjliggöra bostadsbebyggelse kommer sanering att bli nödvändig.
Området som ska undersökas och saneras är i huvudsak det som ägs av
regionen och som ska förvärvas av KÅCU AB. I egenskap av markägare
ansvarar regionen för att sanering genomförs.
Buller och luft
En bullerutredning har genomförts vilken ger vägledning för kommande
byggnation så att den klarar riktlinjerna i bullerförordningen. Utöver vad
som redan är känt och de åtgärder som görs i Visby finns inget som
indikerar att någon särskild luftutredning behövs med anledning av den
planerade byggnationen.
Geoteknik
Den utförda geotekniska utredningen som utförts anger
grundläggningsförhållandena förkommande byggnation och underjordiskt
garage. Eventuellt kan en översiktlig geoteknisk undersökning bli aktuell
för de delar av planområdet som ägs av regionen. Regionen ansvarar i så
fall för att undersökningen genomförs. Även om planerad
bostadsbyggnation ligger inom lågriskområde för radon ska den utföras
med radonskyddad konstruktion såvida inte särskild mätning kan påvisa att
risk för påverkan inte finns.
Schaktning
Området ligger in det sekundära vattenskyddsområdet för Visby. Anmälan
för schaktning ska därför ske till samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten
för miljö- och hälsoskydd.
Arkeologi
Även om det inte finns några kända fornlämningar inom planområdet
kommer samråd att ske med länsstyrelsen för att få länsstyrelsens
ställningstagande vad gäller krav på utredning. Detta för att på så sätt
säkerställa att respektive fastighetsägare har uppfyllt de krav som ställs för
arkeologisk utredning eller liknande.
Brandsäkerhet
Planområdet ska planeras så att tillgängligheten för räddningstjänsten
följer gällande regler för brandskydd såväl för uppställning av
räddningstjänstens utrustning inom området vid räddningsinsats som att
avståndet för att bära utrustning för utrymning och brandsläckning från
brandfordon inte överskrids.
Kartförsörjning
Grundkarta ska upprättas för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintressen
Förtätningen bedöms inte påverka gravarna och upplevelsen av en
obebyggd zon utanför murarna. Bebyggelsen begränsas i höjd för att inte
bli för dominant i förhållande till ringmuren. Bebyggelsen ska utformas
med hög arkitektonisk kvalité för att bidra till ett värdigt möte med
innerstaden. Infartsvägarna Söderväg och Peder Hardings väg bedöms inte
påverkas negativt av ett genomförande av detaljplanen. Planen kan bidra
till att siktlinjerna längs infartsvägarna förstärks.
Planen bedöms inte innebära betydande negativ påverkan på riksintresset
för Visby innerstad.
Planen bedöms inte påverka några övriga riksintressen.
Stadsbild
Planen bedöms bidra till en mer sammanhållen stadsbild och att
innerstadens södra entré tydliggörs.
Världsarv
En Heritage Impact Assessment (HIA) utfördes 2015 för att bedöma
konsekvenser av detaljplaneprogrammet för Järnvägen. HIA:n bedömde att
programmet skulle medföra liten till måttlig påverkan på världsarvet. Den
positiva aspekten bedömdes vara att utvecklingen förstärker Södervägs
karaktär som infart till Visby och att attraktiviteten vid Söderport kan öka.
Den negativa aspekten bedömdes vara att upplevelsen av den historiska
skillnaden mellan ytter- och innerstaden försvagas samt att siktlinjer från
längre avstånd byggs för.
Det är högst troligt att samtida byggnadskultur och gestaltningsideal
kommer att prägla den nya bebyggelsen, så det blir lätt att uppfatta vad
som är gammal bebyggelse och vad som har tillkommit under senare år.
Den historiska skillnaden mellan ytter- och innerstaden bedöms
fortfarande vara läsbar efter ett genomförande av planen. Visby utanför
murarna har förändrats mycket under det senaste seklet. Ett samtida
tillägg kan ses som en del av den stadsutveckling som har pågått sedan
historisk tid och fortsätter pågå.
Planen tar hänsyn till upplevelsen av världsarvet. Bebyggelsen håller
respektavstånd till muren. Gravarna påverkas inte. Närmast muren
begränsas byggnadshöjden för att inte konkurrera med muren. Kvarteret
behåller några öppningar så att kvarteret till viss mån blir genomsiktligt.
Ingen risk för påtaglig skada på världsarvet bedöms föreligga.
Naturvärden
Ett genomförande av planen innebär att en del av parken tas i anspråk. Det
är en del av parken som saknar utpekade natur- eller kulturvärden. Parken
bidar till viss del med reglerande ekosystemtjänster genom att regnvatten
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från de hårdgjorda ytorna kan fördröjas och träden bidrar med skugga och
vindskydd. Ekosystemtjänsterna kommer att finnas kvar i och med att bara
en mindre del av parken tas i anspråk och den större delen lämnas orörd
samt att nya grönytor kommer att tillkomma inom planområdet.
Intentionen är att de biotopskyddade alléerna ska bevaras i den mån det är
möjligt, ersättas där det är behövligt, föryngras där det är lämpligt samt
skötas och få det utrymme de behöver.

Sociala värden
Barn- och jämställdhetsperspektivet
Kvarteret ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till kollektivtrafik,
parker, lekplatser, skola och förskola ger goda förutsättningar för en bra
livsmiljö för barn. Bostäderna ska ha tillgång till privata och gemensamma
uteplatser med plats för lek, sittplatser och grönska. Området är kopplat
till GC-nätet. Cykelvägarna inom planområdet ska behållas. Goda
möjligheter att passera genom planområdet kommer att finnas kvar.
Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Det centrala läget gör att befintlig infrastruktur kan utnyttjas. Planen gör
det möjligt att använda marken mer effektivt än nuläget.
Hälsa och säkerhet
Trafik
En genomförande av detaljplanen bedöms medföra en liten påverkan på
biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att trafikbuller från omgivande
gator begränsas. Det finns förutsättningar att ordna en gårdssida som
uppfyller kriteriet för tyst sida.
Miljökvalitetsnormer vatten
Vattnet rinner mot Östersjön (Gotlands nordvästra kustvatten).
Recipientens ekologiska status är måttlig, god kemisk status uppnås ej.
Kustområdet är drabbat av övergödning, miljögifter mm.
Miljökvalitetsnormen är god kemisk ytvattenstatus och god ekologisk
status år 2027. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra
påtagligt ökade flöden eller föroreningshalter då merparten av
planområdet i nuläget är hårdgjort. Planens bedöms inte motverka
uppfyllelsen av MKN för kustvattnet.
Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Sårbarheten på
platsen är dock låg (klass 4 sårbarhetskartan). Grundvattnet har
otillfredsställande kemisk status, god kvantitativ status och problem med
miljögifter. MKN för grundvattnet är god kemisk grundvattenstatus.
Dagvatten ska avledas via ledningar. Garage ska anläggas med varsamma
metoder (enligt geoteknisk utredning). I vattenskyddsföreskriften finns
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krav på anmälan eller ansökan för åtgärder som kan påverka vattnet.
Planen bedöms inte motverka uppfyllandet av MKN för grundvattnet.
Miljökvalitetsnormer Luft
Mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för
partiklar (PM10) överskrids. I Visby har vägtrafiken identifierats som den
främsta källan till de höga halterna, uppvirvlingen av partiklar från gatorna
är den troliga orsaken till överskridande av miljökvalitetsnormen för luft.
Till följd av detta håller ett åtgärdsprogram på att tas fram (programmet
har varit på samråd). För att minska partikelhalterna föreslås olika åtgärder
för att komma till rätta med problemet. Som uppföljning ska Region
Gotland kontinuerligt mäta luftkvalitetssituationen för att analysera
effekten av åtgärderna. Enligt åtgärdsprogramförslagets tidplan ska flera
olika åtgärder vidtas innan 2020. Under förutsättning att
åtgärdsprogrammet antas och genomförs enligt föreslagen tidplan bedöms
inte MKN för luft överskridas vid tidpunkten för plangenomförande.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag då planen vinner laga kraft.
(Se kap Genomförande – Organisatoriska frågor).
Medverkande tjänstemän
Sara Lindh, planarkitekt - Planförslag
Roger Möller, exploateringsingenjör - Genomförandefrågor
Christian Hegardt, stadsarkitekt - Gestaltning
Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare – Park
Lennart Klintbom, trafikingenjör – Trafik
Lars Westerlund, Mikael Tiouls - VA
Mfl.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-01-24

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2017/2302
2 april 2019

Tekniska nämnden

RS Remiss Motion. Uthyrning av mark till nazister. Elin Bååth
(Fi)
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden instämmer i regionstyrelseförvaltningen och
Polismyndighetens bedömning.

Sammanfattning

Elin Bååth (Fi) har i en motion föreslagit att i de Allmänna lokala föreskrifterna för
Region Gotland görs följande tillägg:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att
hyra eller nyttja offentlig mark. Med ”nazistiska” avses de som själva definierar sig
som nazistiska/nationalsocialistiska.”
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Polismyndigheten. Länsstyrelsen har meddelat att den avstår ifrån att yttra sig.
Polismyndigheten har i remissvar avstyrkt föreslaget tillägg i ordningsföreskrifterna,
eftersom tillägget är oförenligt med både ordningslagen och grundlagen, varför
polisen skulle vara förhindrad att tillämpa tillägget.
Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med Polismyndigheten att det vore olagligt
att diskriminera mellan sökande beroende enbart på deras åsikter. Det är skäl nog att
rekommendera att regionstyrelsen avstyrker förslaget. När Polismyndigheten finner
att den inte skulle kunna tillämpa förslaget, även om det antogs, skulle föreskriften bli
en tom gest. Att använda regionens föreskriftsrätt till tomma gester är ägnat att
urholka tilltron till alla föreskrifter. Det är ytterligare ett skäl för att rekommendera
regionstyrelsen att avstyrka förslaget.
Regionstyrelsens arbetsutskott har begärt ytterligare beredning av ärendet och
samordning med tekniska nämndens hantering av frågan i annat sammanhang.
Bedömning

Teknikförvaltningen instämmer i regionstyrelseförvaltningen och Polismyndighetens
bedömning. Inför Almedalsveckan 2018 ansökte en nazistisk organisation hos
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2302

Polismyndigheten om att hyra mark i Visby. Polismyndigheten remitterade ansökan
till tekniska nämnden som avstyrkte ansökan (TN § 95 2018-03-28).
Polismyndigheten avslog därefter ansökan. Tekniska nämndens beslut överklagades
till förvaltningsrätten för laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
Region Gotland som markägare har rätt att avstå från att hyra ut mark även om
någon ändring i den lokala ordningsstadgan inte görs.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-12
RSAU § 400 (2017-11-28)
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Motion:
Till:

Uthyrning av mark till nazister
Regionfullmäktige

För att ge reellt innehåll i de mänskliga rättigheterna, så att medborgarna kan hålla möten och demonstrationer i det offentliga rummet och på samägd mark, upplåter regionen kostnadsfritt mark,
och tillstånd ges av polisen. Rättigheterna regleras i regeringsformen och ger mötes- och demonstrationsrätt utan inblandning från staten. Att hyra ut regionens mark för mer varaktiga arrangemang
- t.ex. en utställarplats i anslutning till Almedalsveckan - är till skillnad från vad som gäller möten
och demonstrationer ingen mänsklig rättighet. Att hyra ut eller inte regleras av den allmänna avtalsfriheten, men naturligtvis också av krav på att inte diskriminera hyresgäster utan skälig grund för
det.
Men vare sig det är fråga om en allmän sammankomst som regleras av regeringsformen, eller om
ett avtal enligt den allmänna avtalsfriheten, omfattas den som hyr regionens mark av ordningslagen.
Till och med grundlagen regeringsformen ger utrymme för inskränkningar med hänsyn till den allmänna ordningen. I kapitel 2, § 24 står det: ”Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten.”
Vad som menas med ”ordning och säkerhet” är inte självklart. Till viss del preciseras det i ordningslagen, men även denna lämnar utrymme för tolkningar: ”Tillstånd till en allmän sammankomst får
vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten” (kap 2 §10). Ett exempel på när tillstånd inte bör beviljas med hänsyn till ordning och säkerhet,
är om det finns anledning att anta att brott kommer begås (jämför JO 4602-2014) .
Jag menar att det per definition finns anledning att anta att en nazistisk organisation kommer begå
brott vid en allmän sammankomst. Organisationens själva grund vilar på idéer som innebär hets mot
folkgrupp, och nazismen är till sin natur våldsam. För FN var Andra världskriget exempel nog för
att anse att nazistiska organisationer inte kan behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt.
1965 antog FN Konventionen för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) i vilket konventionsländerna gavs folkrättsligt stöd för - och åtog sig - att införa förbud mot nazistisk organisering. Sverige tillträdde konventionen 1972, men lever fortfarande inte upp till kraven, vilket vi får löpande
kritik från konventionens expertråd för.
Men exempel på nazismens inneboende hot mot ordning och säkerhet står inte bara att finna i historien. Också i Sverige idag ser vi exempel på att våldet och brottsligheten är oskiljbar från nazismen.
När stiftelsen Expo undersökte Nordiska motståndsrörelsens medlemmar framkom det att fler än
hälften var dömda för brott; 51% för våldsbrott och 49% för vapenbrott. Två medlemmar sitter i
skrivande stund häktade för flera bombdåd som åklagaren överväger att rubricera som terrorbrott.
Detta borde sammantaget ha inneburit att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen aldrig beviljats
hyra regionens mark. Men eftersom lagarna är tolkningsbara skedde det, och med det en enorm förskjutning av vad som är acceptabelt i en demokrati. Visbys gator är nu inte längre en säker plats för

de grupper nazisterna riktar sitt våld mot, och många har därför inte möjlighet att delta i det öppna,
fria demokratiska samtalet. Jag menar att det är orimligt att en enskild tjänsteperson ges makten att
tolka lagen, och fatta beslut som får såhär förödande konsekvenser. Regionfullmäktige måste nu
vidta åtgärder för att säkerställa att detta inte sker igen.
Ordningslagen medger att kommuner upprättar lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats, utifrån de specifika lokala behoven och omständigheterna.

Jag yrkar därför på
- Att följande stycke förs in i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter
att hyra eller nyttja offentlig mark. Med “nazistiska” avses de som själva definierar sig som nazistiska/nationalsocialistiska.”

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2017-06-12

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-11-28

RS AU § 400 Motion. Uthyrning av mark till nazister
RS 2017/584

Arbetsutskottets beslut

Ärendet återremitteras till regionstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.

Elin Bååth (Fi) har i en motion föreslagit att i de Allmänna lokala föreskrifterna för
Region Gotland görs följande tillägg:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att
hyra eller nyttja offentlig mark. Med ”nazistiska” avses de som själva definierar sig
som nazistiska/nationalsocialistiska.”
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Polismyndigheten. Tekniska nämnden har inte avhörts. Länsstyrelsen har meddelat
att den avstår ifrån att yttra sig. Polismyndigheten har i remissvar avstyrkt föreslaget
tillägg i ordningsföreskrifterna, eftersom tillägget är oförenligt med både ordningslagen och grundlagen, varför polisen skulle vara förhindrad att tillämpa tillägget.
Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med Polismyndigheten att det vore olagligt
att diskriminera mellan sökande beroende enbart på deras åsikter. Det är skäl nog att
rekommendera att regionstyrelsen avstyrker förslaget. När Polismyndigheten finner
att den inte skulle kunna tillämpa förslaget, även om det antogs, skulle föreskriften bli
en tom gest. Att använda regionens föreskriftsrätt till tomma gester är ägnat att
urholka tilltron till alla föreskrifter. Det är ytterligare ett skäl för att rekommendera
regionstyrelsen att avstyrka förslaget.
Arbetsutskottet begär ytterligare beredning av ärendet och samordning med tekniska
nämndens hantering av frågan i annat sammanhang.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-12
Polismyndigheten 2017-09-07
Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-03

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3349
27 mars 2019

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Kollektivtrafiken måste anpassa sig efter
båttiderna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren påtalar
att söndagar till fredagar anlöper Destination Gotland Visby hamn 00:00.
Förslagsställaren önskar att bussturer ändras till 00:15 för att anpassa sig till
båtturerna.
Inom den ordinarie tidtabellen är i nuläget bussanslutningarna anpassade till färjans
ankomst 23:20 på fredagar, lördagar samt söndagar och helgdagar. Vid ett fåtal
tillfällen har färjan istället ankommit 00:00 dessa dagar. På grund av att
informationen kommit för sent till Region Gotland samt med hänsyn till övriga
resenärer i kollektivtrafiken har inte busstidtabellen kunnat bli anpassad till dessa
tillfällen.
Att det i nuläget inte finns några bussanslutningar från färjan som ankommer 00:00
måndag till torsdag beror på att resandet på de dagarna vanligtvis är mycket lägre.
Begränsade resurser kräver avvägning mellan olika resenärers behov i vår tidtabell.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren påtalar
att söndagar till fredagar anlöper Destination Gotland Visby hamn 00:00.
Förslagsställaren önskar att bussturer ändras till 00:15 för att anpassa sig till
båtturerna.
Bedömning

Teknikförvaltningen kan förstå förslagsställarens kritik och beklagar att denna typ av
problem kan uppstå för våra resenärer.
Inledningsvis önskar vi redogöra att följande gäller för färjetrafiken mellan
Nynäshamn och Visby, regionen antar att det är Nynäshamnslinjen som avses i
medborgarförslaget:
1 (2)
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/3349

Färjorna från Nynäshamn ankommer vanligtvis kl. 00:00 måndagar till torsdagar
och kl. 23:20 fredagar, lördagar samt sön- och vissa helgdagar.
 Under fredagar, lördagar och söndagar är avgångstiden för bussarna kl. 23:40 och
är således anpassad till båtens ankomsttid kl. 23:20.


Inom den ordinarie tidtabellen är i nuläget bussanslutningarna anpassade till färjans
ankomst 23:20 på fredagar, lördagar samt söndagar och helgdagar. Vid några tillfällen
har färjan istället ankommit 00:00 dessa dagar. På grund av att informationen kommit
för sent till regionen samt att hänsyn behöver tas till övriga resenärer i
kollektivtrafiken har inte busstidtabellen kunnat bli anpassat vid dessa tillfällen.
Att det i nuläget inte finns några bussanslutningar från färjan som ankommer 00:00
måndag till torsdag beror på att resandet på de dagarna vanligtvis är mycket lägre.
Begränsade ekonomiska resurser kräver en avvägning mellan olika resenärers behov i
vår tidtabell.
Kollektivtrafikenheten eftersträvar att intensifiera kommunikationen med
Destination Gotland. Det finns även ett mål i det nya regionala
trafikförsörjningsprogrammet om att förbättra bussanslutningarna till och från
färjorna. Hänsyn måste dock även tas till många andra resenärsgrupper, t.ex.
skolelever, pensionärer, arbetspendlare m.m., samtidigt som kollektivtrafikens
ekonomiska resurser är begränsade och något regionen behöver ta hänsyn till i
planeringen.
Barn- och genusperspektiv samt landsbygdsperspektiv

Avvägningen mellan olika resenärers behov resulterade i att det i nuläget är på
fredagar och helger som stomlinjerna ansluter till den sena färjans ankomst.
Eftermiddagsfärjorna har nästintill daglig anslutning till flera busslinjer. På det viset
täcks de avgångar och ankomster där resandet är störst. Förvaltningen anser därför
att allmänhetens trafikbehov – och därmed även sett ur barn-, genus- och
landsbygdsperspektivet – tillgodoses på det bästa möjliga sättet under de rådande
ekonomiska förutsättningarna.
Ekonomisk konsekvensanalys

De ekonomiska konsekvenserna av kortvariga tidtabellsändringar är svårt att
bedöma. Däremot kan kostnaden för ytterligare anslutningsturer uppskattas. Om de
tre stomlinjerna 10, 11 och 20 ska ansluta till den sena färjan även måndagar till
torsdagar så skulle det innebära en utbudsökning med ca 66 000 km (avser endast
ordinarie tidtabell), motsvarande en kostnadsökning med 1,5 miljoner kronor per år.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag med ärendenummer RS 2018/1146, inkommit 2018-11-05
Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige, förslagsställaren
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Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2018 -11- 05
Förslaget

REGION GOTLAND

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
måste anpassa 3ig efter båttidoma och de resande.

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.
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lättare när de reser utan bil. Som det är nu får anhöriga och bekanta åka och hämta den resande och det
kan bil många onödiga mil. Det är så oerhört korkat så man tror nästan att Region Gotland vill att det ska
vara besvärligt för resenärerna. Var finns logiken i att bussen går iväg innan båten anlöper hamnen det
nandlarom 20 minuter. Att skylla på att DGandrar sina båtturer håller inte for det första ändras båtturerna
främst på sommaren och andra ändringar sker ju inte över en natt. Det borde vara en rättighet för oss
medborgare att vi får en fungerande kollektivtrafik och inte en kollektivtrafik som visar lång näsa åt oss
som kommer med kvällsbåten.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra 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 medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
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 medborgarförslag.
Namnteckning

Datum

181022
Namnförtydligande

Anita Ljustell
Adress

Monsunvägen 3 a
Postadress

62266 Gotlands Tofta
E-postadrcss

anita.ljustell@bredband.net
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2768
27 mars 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ändra tidsbegränsningen för
parkeringsplatser på mellangatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
ändra tidsbegränsningen på parkeringsplatser vid Mellangatan och Residensbacken.
Förslagsställaren vill att aktuella parkeringsplatser skall ändras till gratis parkering i
två timmar därefter avgift. Nuvarande tidsbegränsning för parkering är 10 minuter
och den tillkom 2016 för att säkerställa att det finns tillgängliga parkeringsplatser för
de som hämtar och lämnar barn på den närliggande förskolan.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att nuvarande tidsbegränsning fungerar väl. Föräldrar och
andra som har snabba ärenden till förskolan hittar oftast en ledig parkeringsplats.
Boende i området kan parkera gratis på platsen mellan 18.00 och 09.00. Om behov
finns att parkera längre finns det parkeringsplatser lite längre bort som till exempel
vid Södertorg, Slottsbacken eller Tullhusplan. Förvaltningen anser därför att
nuvarande reglering på platsen inte skall ändras.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180703
Tjänsteskrivelse 20190327
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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REGION GOTLAND

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Tjänsteskrivelse

TN 2019/48
27 mars 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Komplettering av cykelbana väg 149
mellan flygplatsen och Själsö
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Region Gotland är ansvarig för Lummelundsväg från Visby fram till avtagsvägen till
Visby flygplats. Från korsningen med flygplatsvägen och norrut är Trafikverket
väghållare. Väghållaren är ansvarig för trafiksäkerheten på väg 149. Förslagsställaren
rekommenderas att kontakta Trafikverket som är väghållare.
Bedömning

Region Gotland är ansvarig för trafiksäkerheten på Lummelundsväg fram till
anslutningen av Flygplatsvägen. För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister
har Regionen anlagt en gång- och cykelväg på båda sidor. Gång- och cykelvägen är
separerad från körbanan med ett kantstöd med sidomarkeringsstolpar. Regionen har
för avsikt att ytterligare förbättra för gående och cyklister på den sträckan samt att
anlägga ny gång- och cykelväg in till flygplatsen. Regionen är inte ansvarig för
Lummelundsväg (149) norr om anslutningen till flygplatsen. Förslagsställaren
rekommenderas att kontakta Trafikverket som är väghållare.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag TN 2019/48
Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
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Datum
2018-12-12 08:44

Ärendenummer
#8559

Sida
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Inskickat av: Per Staffan Jennerholm

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Komplettering av cykelbana väg 149 mellan flygplatsen och Själsö
Beskrivning och motivering
Cykelbana finns från centrala Visby till flygplatsen och från avfarten till Själsö fram till Lummelunda. Däremot saknas separat cykelbana
från flyget till Själsö, där finns bara en vit linjemarkering i bilväg 149. Detta innebär en stor risk för cyklister och det är svårt att använda
vägen vintertid. Sand och grus trycks ut mot vägkanten och snö plogas ut mot kanterna och mer eller mindre utplånar den smala remsan
som skall användas av cyklister. Vid mörker blir det ännu svårare att cykla och man måste köra sakta. Bilister ser inte heller den vita
markeringen och kör ut i cykelbanan.
Det skulle räcka med en cykelbana, men avskild som den är fram till flyget. Vilket torde vara en ganska billig lösning.
Gotland skall ju vara miljömedvetet. Vill man att vi skall cykla (vilket går utmärkt hela året inte minst nu när elcyklar blir vanligare) måste
man satsa på säkra cykelleder.

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
Per Staffan Jennerholm
Adress
VISBORGSGATAN 4

Postnummer och ort
62157 VISBY

E-postadress
jennerholm@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 2019/828
18 mars 2019

Ola Söderdahl

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Sophämtning
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar ändring i sitt
sopabonnemang.
Bedömning

Region Gotland erbjuder olika abonnemang för hämtning av avfall. I detta fall har
kunden valt ett abonnemang som det är månadshämtning på. Förslagsställaren har
blivit kontaktad och blivit informerad om vilka hämtningsintervall som är möjliga att
välja.
En abonnent kan göra ändringar i hämtningsintervall genom att kontakta
teknikförvaltningens kundtjänst.
Kundtjänst Teknikförvaltningen
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
Barn- och genusperspektiv

Ingen konsekvens.

Landsbygdsperspektiv

Ingen konsekvens.

Ekonomisk konsekvensanalys

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Region Gotland men
abonnemangskostnaden för kunden kan öka.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-12-17
Tjänsteskrivelse 2019-03-18
1 (2)

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 2019/828

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Datum
2018-12-17 18:47

Ärendenummer
#8620

Sida
1(1)

Inskickat av: AFFE ANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sophämtning .
Beskrivning och motivering
För något år sedan ändrades intervallen för sophämtning till var 4.e vecka mot tidigare varannan vecka. Denna sommar som var senast var
inte trevlig avseende lukt samt förekomst av fluglarver. Jag föreslår att sophämtning sker varannan vecka under sommarperioden.
Med vänlig hälsning
Affe Andersson

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
AFFE ANDERSSON
Adress
VÄTE KVIE 500

Postnummer och ort
62378 KLINTEHAMN

E-postadress
affeaxel@comhem.se
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

