Tekniska nämnden

Kallelse

Sammanträdesdatum 2019-10-24
Sekreterare Marianne Ardin

TN 2018/2924

Kallelse till tekniska nämndens presskonferens
24 oktober 2019, klockan 16.30
Rådhuset lokal Öland
Marianne.ardin@gotland.se tel 0498-269241

Föredragningslista
Ärende
1

Förvaltningschefens information

2

Teknikförvaltningens beslut fattade med stöd av delegation, 2019
TN 2019/44

3

Slite deponi efterarbete
TN 2018/1581

4

Upphandlingsplaner Teknikförvaltningen 2019
TN 2019/46

5

Resultat av resvaneundersökning
TN 2019/2797

6

Beslut om behov inför upphandling av allmän linjelagd kollektivtrafik 2023TN 2019/2016

7

Sällskapsdjur i färdtjänstfordon
TN 2019/194

8

Begäran om omdisponering för tillfällig gångbro
TN 2018/119

9

Begäran om tilläggsanslag kök Södervärnsskolans kök
TN 2018/3021

10

Begäran om tilläggsanslag, Katthammarsvik avloppsreningsverk
TN 2019/785

11

Omdisponering Dagvattenhantering Roma
TN 2019/2824

12

Prislista för renhållningstjänster och verksamhetsavfall
TN 2019/1337

13

Slutredovisning Östergarns vattenförsörjning/Uppförande av vattenverk
TN 2013/567

14

VA Från Sicklings tryckstegring till Nygårds tryckstegring
TN 2019/1451

15

Resultat av trafikmätning på Strandvägen i Slite
TN 2018/1341

16

Motion Laddplatser för elektriska fordon
TN 2017/1247

17

MBN Remiss - Granskning av detaljplan för Visby Ordboken 5 och 11 MBN
2019/1728
TN 2019/1547

18

MBN Remiss - Begäran om yttrande över granskning av förslag till detaljplan
för Visby
TN 2019/2068

Ärendet utgår

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

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2019-10-24

Kallelse
TN 2018/2924

Ärende
19

Remiss. Revidering av bostadsförsörjningsplan 2018
TN 2019/2841

20

Medborgarförslag. Ramp till Kappelshamns badstrand
TN 2019/2155

21

Medborgarförslag. Bi-vänligare Visborg
TN 2019/2152

22

Medborgarförslag. Bredda Hangarvägen, söder om Visby flygplats, till förmån
för en cykelväg.
TN 2019/2154

23

Medborgarförslag. Se över befintliga s.k. ”järnvägsbankar” och gör på lämpliga
platser dessa till asfalterade cykelbanor
TN 2019/2156

24

Medborgarförslag - Hundrastgård i Visby
TN 2019/829

25

Medborgarförslag. Bygg offentliga toaletter i anslutning till Klättersilon i Visby
Hamn.
TN 2019/2151

26

Revisionsrapport. Granskning av regionens anpassning till förändringar i
kommunallagen och förvaltningslagen.
TN 2019/2813

27

Återrapportering uppdrag parkering Burgsviks hamn
TN 2018/2742

28

Sammanträdesdatum TN och AU 2020
TN 2019/2523

29

Ärenden avgjorda i arbetsutskottet

30

Övriga ärenden

Karl-Johan Boberg
Ordförande

2 (2)

Ärendenummer Information
2019/46

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 25 september 2019

TNau/TN Oktober 2019

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
Oktober 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

Okt 2019
(Nov 2019)

TN

Jan 2020
(Dec 2019)

Ä

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Dec 2019
(Nov 2019)

TN

Feb 2020
(Dec 2019)

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Mars 2020
(Jan 2020)

TNau

Maj 2020
(Mars 2020)

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Höst 2019

TN/RF

Höst 2019

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Höst 2019

TNau

Dec 2019

Parkering Korpralen 2 på
A7

Entreprenad

TKF

Nov 2019

TNau el TN

Dec 2019

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau el TN

Oklart

Ramavtal projektledare
bygg
Ä

Ä

Ä

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Sept 2019
(Aug 2019)

TNau

Nov 2019
(Okt 2019)

Ä

Lakvattenhantering SBR
Visby deponi

Entreprenad

TKF

Nov 2019
(Aug 2019)

TNau

Dec 2019
(Okt 2019)

Kvarteret Brodösen

Entreprenad

TKF

Okt 2019
(Juni 2019)

TN

Nov 2019
(Sep 2019)

Ä

VA-utbyggnad Västerhejde / Hallbros

Entreprenad

TKF

Sept 2019
(Aug 2019)

TNau

Dec 2019
(Okt 2019)

Ä

VA-utbyggnad Othem –
Slite

Entreprenad

TKF

Aug 2019

TNau/TN

Nov 2019
(Okt 2019)

Ä

Ny entre reception IFO
Mariahemmt

Entreprenad

TKF

Nov 2019
(Oky 2019)

TNau

Jan 2020
(Dec 2019)

Avfallshämtning

Entreprenad

TKF

Aug 2019

TNau

Dec 2019

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

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2797
18 september 2019

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Resultat av resvaneundersökning
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Under hösten 2018 genomfördes en resvanundersökning med syfte att visa på
Gotlänningarnas resmönster. Underlaget kommer att användas för framtida
planering av kollektivtrafiken men även som underlag för andra strategiska processer.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att resvaneundersökningen gav god respons från
deltagarna. Svarsfrekvensen är jämförbar med liknande undersökningar på andra
orter och tillräckligt för att resultatet ska vara tillförlitligt. Underlaget kommer att
vara till hjälp vid bedömning av framtida utbud av allmän linjelagd kollektivtrafik.
Barn- och genusperspektiv –Målgruppen för deltagande var 16-84 år, hälften män och hälften
kvinnor.
Landsbygdsperspektiv – undersökningen kartlade resor över hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Genomförandet av undersökningen rymdes inom befintlig
budget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-18
Presentation på sammanträde
Bilaga resultat av undersökning
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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ladda ner TRavelVU och genom denna app låta registrera sina resor under vecka
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ladda ner appen.
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1. Sammanfattning

Metod
Resvaneundersökningen har skett med hjälp av mobilappen TRavelVU. I Region
Gotland har 20 000 invånare fått ett inbjudningsbrev om att delta i resvaneundersökningen, och utöver dem har även övriga invånare i samma åldersgrupp uppmanats att delta i undersökningen via sociala medier, kommunens web-plats och
tidningar (så kallad crowdsourcing).
Deltagarna svarade på ett par bakgrundsfrågor samt på huruvida de förändrat sitt
resbeteende något under de tre senaste åren. Sedan samlades data kring resvanor
in under 2 veckor. Sammanlagt har 1102 personer redogjort för sina resor under
två veckor i oktober och rättat/godkänt minst en dag och därmed bidragit till den
analyserade data. Respondenterna har i genomsnitt rättat 10,2 dagar per person.
Under dessa dagar genomförde de tillsammans 11 192 resdagar och 49 478 resor
vilka utgör underlag för analyserna.

Tillgång till bil
Bland dem som är 18–84 år har 93 procent körkort. I 93 procent av hushållen har
man tillgång till minst en privat bil och 0,3 procent har tillgång till bilpool. Av
dem som är minst 18 år och har körkort har 77 procent alltid tillgång till bil när
de behöver och 96 procent alltid eller nästan alltid tillgång till bil.

Förändring i resbeteende
Bland invånarna på Gotland uppger 37 procent att de har ändrat sitt resbeteende
under de senaste tre åren. Den vanligaste förändringen som har skett är att de kör
bil oftare – ungefär 16–17 procent av både män och kvinnor anger att de har ökat
sitt bilresande under de senaste tre åren medan 11 procent anger att de minskat
sitt bilresande. Gotlänningarna åker också mer färja och går mer till fots nu än
för tre år sedan. De fick också uppge orsak det förändrade beteendet och de vanligaste orsakerna var yttre förhållande, så som bostadsflytt eller nytt jobb. Förutom de yttre förhållandena, har män i större utsträckning ändrat sitt resbeteende
på grund av ekonomiska anledningar medan kvinnor i större utsträckning uppger
att ökad flexibilitet har påverkat.
Totalt uppger 15 procent att de har en förändrad användning av drivmedel jämfört med för tre år sedan, varav 14 procent anger att man nu använder mer förnybart drivmedel.
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Antal resor per dag
Av samtliga invånare i åldern 16-84 år har 95 procent gjort minst en resa per dag
den undersökta veckan. I genomsnitt gör varje person 4,4 resor per dag. Med
drygt 46 500 invånare i åldern 16-84 år i kommunen innebär detta att de tillsammans genomför 204 000 resor per dag (genomsnitt för hela veckan inklusive helgen). Under vardagar görs i genomsnitt 4,7 resor per person och dag och under
helgdagar (lördag-söndag) i genomsnitt 3,6 resor per person och dag. Det motsvarar 219 000 respektive 167 000 resor per dag som befolkningen i åldern 16-84
år genomför.

Färdmedel
Strax över hälften av resorna sker med bil som huvudfärdmedel1. Var tredje
resa sker till fots och en betydligt mindre andel med
cykel. På vardagar utförs
78 procent av alla resor,
och 11 procent vardera på
lördagar respektive söndagar. Det är en något större
bil, cykel- och bussandel
på vardagarna, medan andelen resor till fots ökar på
helgerna.

Bil som Färja/båt;
passagerar
1%
e; 3%

Flyg; 0%
Annat; 2%

Till fots;
33%
Bil som
förare;
52%
Cykel; 7%
Elcykel; 0%
Tåg; 1%

Buss; 1%

Yngre personer, under 30 år, reser kollektivt vid större andel av sina resor och
bil vid mindre andel av sina resor, än de som är 30 år och äldre. De under 30 år
går vid cirka 40 procent av resorna, vilket är betydligt fler än övriga åldersgrupper. Vid en uppdelning per område går det att utläsa att bilandelen är störst i
Roma och minst i Visby, och andelen resor till fots störst i Fårösund/Visby och
minst i Storsudret.
Hämta/lämna person är det ärende med absolut högst bilandel följt av tjänsteresor
och serviceresor, medan resor till skola/utbildning har en lägre andel bilresor och
en betydligt större andel resor till fots. Även ärendena resor till nöje, motion/friluftsliv samt övrig aktivitet har en högre andel resor till fots än andra resor.

Ärende
Om man bortser från hemresor, som antas vara fördelade i jämn proportion över
övriga ärenden, är resor till arbete det vanligaste ärendet med 30 procent av resorna. Inköp är det näst vanligaste ärendet med 19 procent. Fritidsresor, där ärendena: besök av släkt och vänner, motion/friluftsliv, nöjes- och föreningsaktiviteter ingår, står för 23 procent av resorna. Inköp, service eller hämta och lämna
person står för 29 procent av resorna.

1

Huvudfärdmedel är det färdmedel som används längst sträcka. Exempel: Om en resa består av en kortare
delresa på cykel, en längre bussresa och sedan en kort delresa till fots kommer huvudfärdmedlet att vara buss.
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Reslängd
Befolkningen på Gotland i åldern 16-84 år reser en genomsnittlig dag 46 km per
person och dag. Personer i åldersgruppen 46-64 år reser längst och personer i
åldersgruppen 65-84 år kortast. Boende i Visby reser kortast avstånd per dag.
Längst resor görs med färja/båt/flyg och är i snitt 223 km per resa. Bilresorna har
en medelreslängd på 12,9 km per resa och kortast resor görs till fots med en medelreslängd på 0,9 km per resa.
Medelvärdet för väntetid vid hållplats är 13 minuter och medianvärdet 10 minuter.

Skillnader mellan könen
Bland män och kvinnor har lika stor andel körkort på Gotland, 93 procent. Män
har i högre utsträckning alltid tillgång till bil eller för det mesta tillgång till bil
97 procent jämfört med kvinnorna där endast 93 procent har den tillgången.
Kvinnor uppger däremot att de i högre utsträckning äger minst en bil i hushållet,
95 procent av kvinnorna och 92 procent av männen äger minst en bil.
Det är en viss skillnad i antal resor mellan könen, där män reser mer med 4,6
resor per dag jämfört med kvinnornas 4,2 resor per dag (genomsnitt för hela
veckan). Dock är reslängden per dag för kvinnor och män densamma.
Valet av färdmedel skiljer sig mellan män och kvinnor. Männen åker bil vid 57
procent av resorna medan kvinnorna åker bil vid 52 procent. Männen cyklar eller
går vid 39 procent av resorna medan kvinnorna gör det vid 42 procent av resorna.
Kvinnor åker kollektivt vid något större andel av sina resor än männen. Män har
en betydligt större andel av resorna som är arbetsrelaterade medan kvinnor har
en större andel resor för inköp, skola/utbildning och motion.

Vanebilisten
Vanebilister har definierats utifrån att de under vardagar genomför minst hälften
av sina resor i bil och mindre än 20 procent av sina resor med cykel och mindre
än 20 procent av sina resor med kollektivtrafiken. De utpräglade bilisterna är
cirka 51 procent av befolkningen, och i något större utsträckning hushåll med 2
personer. De utpräglade bilisterna har högre utbildning jämfört med de i undersökningen som inte är utpräglade bilister. När det gäller sysselsättning skiljer det
sig en del mellan de båda grupperna. Bland vanebilisterna är förvärvsarbetarna
och pensionärer vanligare medan studenterna är vanligare i gruppen med övriga
resenärer. Vanebilister bor i större utsträckning i villa, radhus eller kedjehus.
Alla utpräglade bilister har körkort och alla har tillgång till bil. Motsvarande andel bland andra är 75 procent körkort och 74 procent har tillgång till bil. De utpräglade vanebilisterna har i mindre utsträckning ändrat sitt resbeteende än övriga grupper. 66 procent av vanebilisterna har inte ändrat resbeteende de senaste
3 åren jämfört med 59 procent för övriga grupper.
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2. Bakgrund och syfte

Trivector Traffic har under 2018/19 på uppdrag av, och i samarbete med, Region
Gotland genomfört en resvanestudie som undersöker hur invånarna reser, vilken
tillgång de har till olika färdmedel vart de reser och med vilka ärenden. I undersökningen har man också frågat om man gjort någon förändring i sitt resbeteende
under de senaste tre åren och vad det i så fall beror på.
Resvaneundersökningen är en del av en större satsning som Region Gotland gör
på resande och transporter. Inom ramen för det arbetet beslutade man att det
krävs en grundlig kartläggning över nuläget. Underlaget som tagits fram genom
resvaneundersökningen ska ligga till grund för framtida arbete inom regionen.
Tanken är också att kunna använda det för uppföljning av kommande åtgärder.
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3. Studien

Resvaneundersökningen har genomförts med hjälp av en mobilapp, TRavelVU
vilken möjliggör för högre kvalité på data och mer avancerade analyser än vad
man hittills sett i de traditionella pappersenkäterna, se mer i kapitel 3.4. För mer
information om hur resvaneundersökningar med mobilapp skiljer sig från pappersenkäter
finns
i
kapitel
11.
Jämförelse
mot
andra
resvaneundersökningar.
I detta kapitel beskrivs upplägget av arbetet från urval bland befolkningen till
analys av inkomna svar.

3.1 Urval
Ett inbjudningsbrev om att delta i resvaneundersökningen skickades hem till
20 000 invånare i Region Gotland. Urvalet för de som fått hem ett brev kommer
från Kommuninvånarregistret (KIR)2. Utvalda personer är i åldern 16-84 år och
har slumpats ur registret. Samtidigt har också andra kommuninvånare bjudits in
att delta via tidningar, kommunens web-plats och sociala media.

3.2 Utskick och mätvecka
Undersökningen genomfördes under v. 42–43 (15 – 28 oktober) 2018.
Samtliga som fick ett brev hemskickat med inbjudan att delta fick även ett påminnelsebrev några dagar senare precis när undersökningen kommit igång.

3.3 Svarsfrekvens och bakgrundsfrågor
Mottagning för inkommande data stängdes den 31 oktober 2018, det vill säga tre
dagar efter sista mätdagen.
Sammanlagt var det 1 812 personer som laddade ner appen. Färre än 100 personer rekryterades via crowdsourcingen vilket gör att underlaget främst bygger på
det slumpade urvalet. För att säkra kvaliteten i insamlade data används endast de
dagar som deltagarna rättat och godkänt. 1102 personer rättade/godkände minst
en dag och det är dessa personers resor som ingår i studien och dessa personer
som utgör underlag för viktningen. De utgör 5,5 % av de som fick enkät skickad
till sig. Respondenterna har i genomsnitt rättat 10,2 dagar per person. Under
dessa dagar bidrog de tillsammans med 11 192 resdagar och 49 478 resor som
utgör underlaget i analyserna. Att det sker ett visst bortfall från att man laddat
ner appen till att faktiskt dela med sig av rättade data betyder i sig inte sämre
kvalitet på data.

2

Uttag september 2018 av Region Gotland.
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Innan deltagarna börjar med att dela sin resdata svarar de på ett antal bakgrundsfrågor, se Bilaga 2. Bakgrundsfrågor som sedan används i analyserna. I en andra
del av bakgrundsfrågorna fick respondenterna svara på om de förändrat sitt resbeteende under de senaste 3 åren, svaren på de frågorna redovisas separat i kapitel 10.1 Förändring i resbeteende. Sedan samlades data kring deras resvanor in
under 2 veckor. I resvaneundersökningen ingår hela resandet inom samt till/från
regionen.

Hantering av bortfall
Låg svarsfrekvens är i sig inte ett problem i en undersökning. Problem uppkommer om antalet inkomna svar inte räcker för att uppnå den statistiska noggrannhet som önskas i det svar man söker. För att hantera detta gjordes brevutskicket
till ett tillräckligt stort urval och man anser att antal deltagare och inkomna data
är tillräckliga. I analyser som gjorts på ett litet urval och därmed är osäkra framkommer detta tydligt.

3.4 TRavelVU – Metod och använda resdata
Generellt om metoden och TRavelVU
Undersökningen har genomförts med hjälp av appen TRavelVU. De som varit
med i undersökningen har bidragit med data med hjälp av sin smarta telefon.
Appen TRavelVU, som deltagarna laddat ner, samlar information om hur man
rör sig och försöker avgöra färdsätt för resorna med hög precision. TRavelVU
bygger på att kombination av teknik och människa, en metod som ger hög kvalité
på data, i regel högre än om endast en människa anger sina egna resor eller endast
en app skulle detektera resorna. TRavelVU, precis som andra resvaneappar
lyckas inte avgöra färdmedel i 100 procent av fallen, varav det blir viktigt att
varje dag kollas igenom och eventuellt rättas. Deltagarens granskning och eventuella korrigering är viktig och endast de dagar som deltagarna granskat och godkänt används för analyser. Appen frågade också några frågor om deltagaren och
dess hushåll för möjliggörande av fler analyser. I det brev som skickades ut till
undersökningsgruppen fanns instruktion om hur de skulle ladda ner och använda
TRavelVU. Även de som via crowdsourcing anmälde intresse för att delta fick
samma information fast i ett mail.

Granskning
En viktig del i att säkerställa att insamlad data har hög kvalitet består i att användaren av TRavelVU själv kontrollerar de resor som registrerats och vid behov
rättar/kompletterar. Endast data som deltagaren rättat/godkänt används vid analyserna.

Analys och underlag för analys
Analyserna av bakgrundsfrågor och resor per person, färdmedelsfördelning,
ärenden etc. samt illustrationer av resvägar baseras bara på de personer som rättat/godkänt minst en dag. Analys av fördelningar som reslängder och restider
samt vid analys av resmatriser baseras däremot bara på resorna som de 1102 personer som rättat/godkänt minst 3 dagar utfört. Läs mer om detta i Bilaga 1 om
viktning.
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Påkodning av nya variabler och statistiska analyser har gjorts med det statistiska
programmet SPSS. Samtliga analyser av resandet har gjorts viktade.

Kommentarer kring kvalitetssäkring
Kvaliteten på data säkerställs främst genom att i analysen endast använda data
från dagar som användaren aktivt har markerat som rätta/rättade så som beskrivits ovan. De uppgifter som presenteras i rapporten avser alla sådana rättade/godkända dagar med tillhörande godkända resor. Hade allt insamlat material tagits
med hade betydligt mer data erhållits, men denna icke granskade och godkända
data används inte för att garantera en hög kvalitet i det material som används.
Felaktiga resor ska därmed uteslutas från analyserna. Eftersom varje person har
möjlighet att samla in data för två veckor gör det heller inte så mycket om inte
alla dagar är rättade. Genom TRavelVU samlas det ändå väldigt mycket data
jämfört med när man i en pappersenkät bara har möjlighet att redogöra för en dag
(i vilka fel och orimligheter också upptäcks eftersom en resedagbok i pappersformat är svår att fylla i för många). När det saknas GPS-data för en resa (pga.
dålig internettäckning) blir det bara ett rakt streck mellan start- och målpunkt och
användaren har ingen möjlighet att justera färdvägen. Sådana resor tas inte med
när figurer ritas upp. Det finns andra fall där värden anses vara orimliga, och i
sådana fall plockas de bort från analysen.

3.5 Viktning
Kapitel 4.1, beskriver urvalet jämfört med befolkningen på Gotland och är därför
är inte statistiken viktad. Alla andra analyser (Kapitel 4.2-10) baseras på viktade
värden för att de ska representera befolkningen på Gotland. I några analyser används endast data för de som rättat minst 3 dagar och i de fallen skrivs det ut i
analysen. Läs mer om detta i Bilaga 1. Viktning. för vidare fördjupning se Bilaga
1. Viktning, där mer detaljer kring hur viktningen skett redovisas.
För att få underlag till viktning analyserades skillnader mellan de som använt
TRavelVU jämfört med befolkningen. Tanken från början var att analyser också
skulle göras avseende skillnader mellan de som svarat från det slumpvisa urvalet
och de som själva anmält sig till undersökningen via crowdsourcing. De som
själva anmält sig var dock för få för att möjliggöra sådana analyser.
Analyserna har resulterat i att viktning har skett utifrån köns- och åldersfördelning samt fördelning på serviceområde och utbildningsnivå och sedan jämfört
med populationen. För översikt av de serviceområden som finns på Gotland samt
detaljer kring vilka nyko-koder som respektive serviceområde innehåller se Bilaga.

3.6 Avgränsning och inverkan av väder
Resor som ingår
Resvaneundersökningen fångar de resor som boende i Region Gotland i åldern
16 till 84 år genomför inom, till, från och också utanför Region Gotland, på vardagar samt helger. Detta innebär att resor som genereras av personer som bor
utanför Region Gotland inte ingår i denna resvaneundersökning. Ett exempel på
detta är turism och tjänsteresor.
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Inverkan av väder
Väderförhållanden kan påverka resbeteendet och göra resultaten från olika
undersökningar svåra att jämföra om dessa varit påfallande olika vid mättillfällena. Väderförhållanden spelar stor roll för hur många som väljer att cykla.
Jämfört med vid klart väder minskar andelen som cyklar vid lätt regn och ännu
mer vid ösregn. Även vid dimma och blåst minskar cyklandet.
Enligt kontaktperson på Region Gotland var det inget avvikande med vädret under mätveckorna utan de var relativt normala för årstiden

3.7 Förklaringar och instruktioner till läsaren
Alla resultat och analyser baseras på viktade data för att resultaten ska vara representativt för hela Region Gotlands befolkningen (utom kapitel 4.1 som beskriver urvalet). Om inget annat anges gäller de redovisade resultaten åldersgruppen 16-84 år.
De resor som redovisas är alla de resor som respondenterna gjort under en dag,
oavsett var de har skett.
Med resa menas alla förflyttningar som görs för att uträtta ett ärende. Även sådant som normalt inte kallas för resor, som t ex en promenad till en lunchrestaurang eller en cykeltur till kiosken för att köpa en tidning, räknas här som resor.
I diagrammen avser angivna tal procent om inget annat anges.
Beträffande materialets tillförlitlighet ska man vara medveten om att det vid
undersökningar av detta slag finns en rad faktorer som inverkar. Det största problemet är bortfallet eftersom man inte kan veta i vilken utsträckning det är snedvridande. Även om viktning görs för att kompensera skevheter i ålder och könsfördelning återstår skillnader som vi inte har kontroll över och som kan påverka
resbeteendet. Alla uppskattningar bygger på att bortfallets resande fördelar sig
på samma sätt som för dem som har svarat.
Statistiska säkerheten i de angivna procentsatserna beror på hur många svar som
erhållits i förhållande till den population som undersöks och hur stor andelen är
som önskas skattas.

Begrepp
Resa

En förflyttning från en plats till en annan för att uträtta ett
ärende. När man tar sig till arbetet är det en resa. Handlar man
på vägen hem är det ytterligare en resa till affären. Hemresan
från affären utgör en tredje resa. En promenad enbart för att få
frisk luft eller rasta hunden innebär inte en resa. Flera färdmedel kan ingå i en resa och enbart byte av färdmedel räknas inte
som en separat resa. Alla resor som respondenten gjort ingår i
analyserna, oavsett om de skett inom regionen, till/från Gotland eller helt utanför. Definitionen av resa i denna undersökning motsvarar ”delresa” i den nationella resvaneundersökningen.
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Serviceområde

Region Gotland delas in i 8 serviceområden. Visby har delats
upp i två områden och därför analyseras totalt 9 områden.
Dessa utgör grund för geografisk indelning av respondenterna.
Dessa redovisas i Bilaga.

Gotlänning

I denna undersökning definieras gotlänningar som samtliga
boende i Region Gotland, mellan 16 och 84 år.

Bilresa

En resa som gjorts i bil, antingen som förare eller som passagerare.

Huvudfärdmedel Huvudfärdmedlet per resa bestäms utifrån reslängd. Det färdmedel som använts längst del av resan är huvudfärdmedel.
N

För varje figur och tabell redovisas det oviktade antalet svar
för den redovisade frågan. Detta görs för att kunna avgöra resultatens statistiska säkerhet (få svarande betyder att resultatet
är mindre säkert). För vissa diagram och tabeller, exempelvis
vid färdmedelsfördelning i olika urvalsområden, redovisas ett
intervall där den låga siffran visar antalet i urvalsområdet med
minst svar och den höga siffran antalet svar i urvalsområdet
med flest svar.
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4. Befolkningen

4.1 De som ingått i undersökningen jämfört med befolkningen som helhet
I detta kapitel beskrivs vilka de som deltagit i undersökningen är avseende kön,
ålder, körkortsinnehav, utbildningsnivå samt i vilket av de studerade planområdena som man bor. Alla resultat är oviktade värden. Detta jämförs sedan med
statistik för hela befolkningen i den studerade åldersgruppen.

Kön
Könsfördelningen på Gotland är totalt sett 50 procent män och 50 procent kvinnor i åldrarna 16-84 år. Av dem som har besvarat enkäten är 55 procent kvinnor
och 45 procent män. Vid analyserna viktas därför svaren som tidigare redovisats
också utifrån kön.

Ålder
På Gotland bor totalt drygt 46 500 personer som är 16–84 år. I Figur 4-1 Figur
4-1 redovisas åldersfördelningen bland de som medverkat i undersökningen jämfört med målpopulationen på Gotland. Som figuren visar är personer mellan 45
och 64 år överrepresenterade i svaren och personer under 30 år är underrepresenterade. Urvalet i undersökningen gällande de mellan 30–44 år och över 65 år är
representativt. Vid analyserna viktas svaren, som tidigare redovisats, bland annat
utifrån ålder för att ta hänsyn till de två avvikande grupperna.
50%
44%

45%
40%
33%

35%

28%

30%
25%
20%

29%

20% 20%

19%

15%
10%

7%

5%
0%
16-29 år

30-44 år

45-64 år

Befolkning 2018

Figur 4-1.

65-85 år

Svarande 2018

Fördelning över de olika åldersklasserna bland dem som deltagit i undersökningen (oviktat)
och den totala befolkningen. NBefolkning = 46 431. NSvar 2018 = 1 098,
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Utbildning
Sett till utbildningsnivå har majoriteten av de svarande en eftergymnasial utbildning, vilket är en högre andel än befolkningen i stort. Andelen svarande som
enbart genomfört grundskolan är mycket underrepresenterade jämfört med befolkningen.
60%
53%
48%

50%
40%

36%
29%

30%
23%
20%
10%

7%
3%

0%
Grundskola

Gymnasium

Eftergymnasial
utbildning

Befolkning 2018

Figur 4-2

Annan

Svarande 2018

Fördelning över utbildningsnivå bland dem som deltagit i undersökningen (oviktat) och den
totala befolkningen. NBefolkning = 48 078. NSvar 2018 = 1 097

Körkortsinnehav
De svarande har i större utsträckning körkort än befolkningen i stort. Av män har
96 procent körkort och bland kvinnor har 95 procent bland de svarande, men det
skiljer sig åt mellan åldersgrupperna. Åldersgruppen under 30 år har i minst utsträckning körkort, 76 procent av kvinnorna och 65 procent av männen har körkort. Av män över 45 år har 99 procent körkort.
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120%
95%

100%

96%
88%

85%
80%
60%
40%
20%
0%
Kvinna

Man

Befolkning 2018

Figur 4-3

Svarande 2018

Körkortsinnehav bland dem som deltagit i undersökningen (oviktat) och den totala befolkningen. NBefolkning = 46 431. NSvar 2018 = 1 049

Område för bostaden
Uppdelningen av de svarandes bostadsort är representativt för befolkningen, se
Figur 4-4 Figur 4-4.
60%

56% 56%

50%
40%
30%
20%
10%

9% 8%
3% 3%

7% 6%

12%12%

9% 9%
2% 3%

2% 3%

2%

0%

Befolkning 2018

Figur 4-4

Svarande 2018

Bostadsort bland dem som deltagit i undersökningen (oviktat) och den totala befolkningen.
NBefolkning = 46 431. NSvar 2018 = 1 098
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Slutsatser för viktning
Då några grupper är över och underrepresenterade i förhållande till målpopulationen på Gotland, kommer data att viktas utifrån följande: kön; ålder; utbildningsnivå; och serviceområde.

4.2 Hushållens sammansättning
I detta kapitel redovisas de svarande hushållens sammansättning, sysselsättning,
hur man bor, inkomstfördelning och förutsättningar för att resa med olika färdmedel. Samtliga uppgifter i detta kapitel bygger på svaren från deltagarna i
undersökningen och är viktade för att beskriva förutsättningarna för hela befolkningen på Gotland i den studerade åldersgruppen.

Sysselsättning
Strax under hälften av invånarna på Gotland som är 16 - 84 år förvärvsarbetar,
29 procent är pensionärer och 16 procent studerar.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Figur 4-5

47%

29%

16%
5%
0%

1%

1%

Sysselsättning. N=1 100

Boendeform
På Gotland bor 72 procent av invånarna i en- eller tvåfamiljshus som t e x villa,
radhus och kedjehus. I befolkningen bor 15 procent i flerfamiljshus och 13 procent anger att de bor på annat sätt.

13

Annat
13%

Flerfamiljshus
15%
En/tvåfamiljshus (villa,
radhus, kedjehus)
72%

Figur 4-6

Boendeform. N=1 101

Inkomst
De flesta hushållen på Gotland har en inkomst mellan 36 000 – 80 000 kronor i
månaden.
Vill ej uppge

8%

Mer än 170 000

1%

120 001 - 170 000

1%

80 001 - 120 000

7%

51 001 - 80 000

23%

36 001 - 51 000

21%

28 001 - 36 000

12%

22 001 - 28 000

9%

17 001 - 22 000

7%

13 001 - 17 000

4%

10 001 - 13 000

5%

10 000 kr eller mindre

2%
0%

Figur 4-7.

5%

10%

15%

20%

25%

Inkomstfördelning. N = 1 098

Hushållens sammansättning
De flesta hushållen, 41 procent, består av två personer, se Figur 4-8Figur 4-8. I
ungefär lika stor andel av hushållen bor fler än två personer i hushållet.
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0%
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Figur 4-8.

2 pers

3 pers

4 pers

5 pers

>5 pers

Hushållens sammansättning. N = 1 102

Befolkningen på Gotland består till närmare en fjärdedel av barn, det vill säga
personer under 18 år, se Figur 4-9Figur 4-9. Drygt hälften är inom den yrkesverksamma åldern mellan 25-64 år. Resterande 17 procent är pensionärer samt
att ungefär en tiondel är unga i åldern 18-24 år.
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Figur 4-9.

15-17 år

18-24 år

25-64 år

65-74 år

>75 år

Åldersfördelning i hushållen. N = 1 102

Av invånarna i åldern 16-84 år lever drygt var tredje i hushåll med minst ett barn
(under 18 år) vilket visas i Figur 4-10Figur 4-10.
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0 barn

66%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figur 4-10. Antal barn per hushåll. N = 1 102

Körkort och tillgång till bil
Enligt undersökningen har 93 procent av de som är mellan 18-84 år körkort. Det
är jämnt fördelat på män och kvinnor. Det är även i 93 procent av hushållen som
man har tillgång till minst en privat bil och 0,3 procent har tillgång till bilpool.
Kvinnor äger i högre utsträckning minst en bil, 95 procent av kvinnorna och 92
procent av männen.
Av dem som är minst 18 år och har körkort har 77 procent alltid tillgång till bil
när de behöver och 96 procent alltid eller nästan alltid tillgång till bil. För skillnader mellan män och kvinnor, se Figur 4-11Figur 4-11.
80%

17%

Man

73%

20%

Kvinna

77%

19%

Totalt

0%

20%
Ja, alltid

40%
Ja, för det mesta

60%

80%

Ibland

Nej,sällan

2%
1%
0%

3%
3%
0%

3%
2%
0%
100%
Nej, aldrig

Figur 4-11. Tillgång till bil för kvinnor respektive män på minst 18 år och har körkort. NKvinnor = 605, NMän
= 487.
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5. Antal resor

Av den totala befolkningen i de studerade områdena i åldern 16-84 år är det 95 %
som gjort minst en resa under minst en dag den undersökta veckan. Vardagar står
för 78 procent av alla resor, lördagar för 11 procent och söndagar för 11 procent.
I genomsnitt gör varje invånare (16-84 år) på Gotland 4,4 resor per dag (genomsnitt för hela veckan måndag-söndag). Ett genomsnitt endast bland dem som faktiskt har rest visar på att det genomsnittliga antalet resor är 4,6 resor per dag.
Med en total befolkning på Gotland på drygt 46 500 personer i åldersgruppen 1684 år3 skulle detta motsvara cirka 204 000 resor per genomsnittlig dag under
veckan som gotlänningarna utför.
Under vardagar görs i genomsnitt 4,7 resor per person och dag och under helgdagar (lördag-söndag) i genomsnitt 3,6 resor per person och dag. Det motsvarar
219 000 respektive 167 000 resor per dag som befolkningen i åldern 16-84 år
genomför.

5.1 Antal resor i olika grupper
I Tabell 5.1 visas antal resor per person totalt, uppdelat per kön, uppdelat på olika
åldersgrupper samt för boende i olika områden. Det är en viss skillnad i antal
resor mellan könen, där män reser mer med 4,6 resor per dag och kvinnor 4,2
resor per dag. I åldersgrupperna har de som är 30-45 år flest resor per person och
dag medan de i åldrarna 65-84 år har minst antal resor. Notera att uppgifterna för
boende i Fårösund, Storsudret och Östergarn är mycket osäkra eftersom de bygger på svar från få personer.
Tabell 5.1 Antal resor per person och dag totalt och uppdelat på kön, olika åldersgrupper och för boende i olika områden.

Antal resor/person och dag

N (max antal personer som deltagit
per dag, oviktat)

Kvinnor

4,2

539

Män

4,6

426

16-29 år

4,7

65

30-45 år

5,4

215

46-64 år

4,6

404

65-84 är

3,4

289

Fårösund

4,2

26

Hemse

4,6

121

Klinte

4,5

91

Färdmedel

3

Utdrag från KIR 20181210 av Region Gotland
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Roma

4,4

63

Slite

4,5

79

Storsudret

4,0

25

Visby

4,4

544

Östergarn

4,0

26

5.2 Antal resor med olika färdmedel
I Tabell 5.2 tabellen nedan visas genomsnittligt antal resor per person och dag
med olika färdmedel i åldersgruppen 16-84 år och vad det, med en befolkning på
drygt 46 500 personer i den studerade gruppen motsvarar samt vad det motsvarar
för totalt antal resor per år.
Tabell 5.2 Antal resor med olika färdmedel per person och dag samt totalt per år för hela befolkningen
16-84 år. Nresor=49 625

Färdmedel

Antal resor/person och dag

Antal resor per år

Till fots

1,4

23 700 000

Cykel

0,4

6 600 000

Buss/Tåg

0,1

1 700 000

Bil

2,4

40 600 000

Färja/båt/flyg

0,03

500 000

Övrigt

0,1

1 300 000

Totalt

4.4

74 400 000

18

6. Färdmedel

6.1 Huvudsakligt färdmedel
När färdmedel analyseras är det i regel huvudsakligt färdmedel för en specifik
resa som används. Det huvudsakliga färdmedlet beslutas utifrån det färdmedel
som använts längst sträcka (exempel: Om en resa består av en kortare delresa på
cykel, en längre bussresa och sedan en kort delresa till fots kommer huvudfärdmedlet att vara buss).
För samtliga resor under hela veckan står bilresorna för mer än hälften och gångresorna för en tredjedelFigur 6-1.
Färja/båt; 1%
Bil som
passagerare; 3%

Flyg; 0%
Annat; 2%

Till fots; 33%

Bil som förare;
52%
Cykel; 7%

Elcykel; 0%
Buss; 1%
Tåg; 1%
Figur 6-1

Färdmedelsfördelning för alla resor. NResor hela veckan = 49 649
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Färdmedelsfördelningen är ungefär densamma vardag som helg, se Tabell
6.1Tabell 6.1. Resultaten tyder på att andelen cykelresor är något högre under
vardagar och istället är andelen resor till fots är något lägre.
Tabell 6.1 Huvudsakliga färdmedel uppdelade på vardagar och helger.

Vardag

Lördag

Söndag

Till fots

31%

35%

34%

Cykel

9%

6%

7%

Elcykel

1%

0%

0%

Buss

2%

1%

1%

Tåg

0%

1%

1%

Bil som förare

53%

52%

50%

Bil som passagerare

2%

3%

3%

Färja/båt

0%

1%

1%

Flyg

0%

0%

0%

Annat

2%

1%

2%

6.2 Färdmedel beroende på kön
Färdmedelsfördelningen varierar med könFigur 6-2. Männen kör bil vid 57 procent
av resorna medan kvinnorna kör bil vid 52 procent av resorna. Männen cyklar
eller går till fots vid 39 procent av sina resor medan kvinnorna gör det vid 42
procent av sina resor.
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20%
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Kvinna

Man

10%
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Figur 6-2.
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Färdmedelsfördelning för män respektive kvinnor. NResor kvinnor = 26 412, NResor män = 22 962.
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6.3 Färdmedel beroende på ålder
Yngre personer, under 30 år, har en mindre andel av resorna som sker med bil än
de som är 30 år och äldreFigur 6-3. De yngsta och de äldsta går vid större andel av
sina resor än övriga grupper. Den yngsta åldersgruppen går eller cyklar vid mer
än hälften av sina resor, vilket är betydligt mer än övriga åldersgrupper.
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Fördelning av huvudsakligt färdsätt för olika åldersgrupper. NResor = 3 061-21 678.

6.4 Färdmedel beroende på var man bor
Färdmedelsfördelningen beror av i vilket område man borFigur 6-4. Notera dock
att uppgifterna är osäkra för samtliga områden utom Visby och Hemse eftersom
det är relativt få individer som deltagit i undersökningen från de övriga sex områdena.
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Figur 6-4.

Fördelning av huvudsakligt färdsätt för invånare i olika områden. NResor = 28 175.

6.5 Färdmedel för resor inom olika områden
Nedan visas skillnader i färdmedelsfördelning för resor inom de olika serviceområdena. Eftersom resor inom de mindre befolkade områdena troligtvis till stor
del görs av personer i dessa områden, och som är få till antalet, är uppgifterna för
samtliga områden utom Visby något osäkra.
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Figur 6-5.
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Fördelning av huvudsakligt färdsätt under två veckor för resor inom alla serviceområden.
Viktat upp till lika fördelning av resor per deltagare samt selekterat ut de personer som bidragit med 2 eller färre resdagar (se mer om detta i bilaga om viktning)

6.6 Färdmedel beroende på ärende
Färdmedelsfördelningen beror av vilket ärende man har med resan, se Figur 6-6.
Störst andel bilresor har hämta/lämna person med 77 procent bilresor för detta
ärende. Även tjänsteresor och resor till service har hög andel bilresor. Resor till
skola/utbildning har högre andel resor till fots än andra resor.
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Fördelning på huvudsakligt färdsätt för olika typer av ärende. NResor: se diagrametiketter.
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7. Reslängd

7.1 Reslängd per person och dag
En genomsnittlig dag reser befolkningen i åldern 16-84 år 46 km per person och
dag. Kvinnor och män reser lika långt per dag. Reslängden varierar däremot i
olika åldersgrupper och för boende i olika områden, se Tabell 7.1Tabell 7.1. Generellt reser personer i åldersgruppen 46-64 år längst, och personer i gruppen 6584 år kortast. Notera liksom tidigare att värdena för samtliga områden utom
Visby och Hemsö är osäkra eftersom få personer deltagit i undersökningen från
de sex andra områdena. Resultaten tyder dock på att boende i Visby (och eventuellt Fårösund) reser kortare sträcka per dag jämfört med boende i andra områden.
Tabell 7.1 Genomsnittlig reslängd (km) per person och dag totalt och uppdelat på kön, olika åldersgrupper och för boende i olika områden. Låga siffror i kolumn N indikerar litet urval och
osäkra siffror.

Färdmedel

Genomsnittlig reslängd/person och dag

N (oviktat antal personer)

Kvinnor

46

537

Män

45

425

16-29 år

44

65

30-45 år

51

214

46-64 år

56

403

65-84 är

35

288

Fårösund

41

26

Hemse

58

119

Klinte

58

91

Roma

55

63

Slite

55

79

Storsudret

70

25

Visby

39

542

Östergarn

66

26

7.2 Reslängd med olika färdmedel
I Tabell 7.2Tabell 7.2Tabell 7.2 visas genomsnittliga reslängder per genomsnittlig dag med olika färdmedel till/från Region Gotland och inom regionen. Utifrån
det antal resor som i tidigare kapitel beräknats med olika färdmedel under ett år
i åldersgruppen 16-84 år visas också totalt beräknat resta kilometer med respektive färdmedel under ett år.
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Uppgifter från Regionen om resande med kollektivtrafik på Gotland är endast
24,5 miljoner personkm. Stor andel av personkm med buss/tåg har alltså gjorts
på fastlandet.
Tabell 7.2 Genomsnittlig reslängd per resa med olika färdmedel samt totalt resta kilometer per år för
hela befolkningen 16-84 år. Viktat upp till lika fördelning av resor per deltagare samt selekterat ut de personer som bidragit med 2 eller färre resdagar (läs mer om detta i bilagan om
viktning).

Färdmedel

Reslängd per resa
[km]

Totalt resta km per år per färdmedel

Antal resor oviktat

Till fots

0.9

20 000 000

13 970

Cykel

2.1

14 000 000

4493

Buss/tåg

33

56 000 000

1184

Bil

13

525 000 000

28 398

Färja/båt/flyg

220

112 000 000

253

Övrigt

8.4

11 000 000
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7.3 Genomsnittlig väntetid vid hållplats
Genomsnittlig väntetid vid hållplats har beräknats utifrån de 387 resor som gjorts
med kollektivtrafik. Det avser den tid som personerna har stått stilla och väntat
inför en kollektivresa eller mellan två kollektivresor. Medeltiden för väntetiden
var 13 minuter och medianväntetiden 10 minuter.

7.4 Tidpunkt för resornas start
Gotlänningarna har tydliga resmönster för morgon, lunch och eftermiddagsresor,
se Tabell 7.2. På vardagarna är det tre toppar för resornas starttid, mellan kl 6
och 8 på morgonen, 11 och 12 på dagen och mellan kl 15 och 17 på eftermiddagen. På lördagar och söndagar är resorna betydligt mer utspridda över dagen,
men som mest under öppettider för inköp och service, mellan kl 10 och 17. Notera att figuren visar resandet fördelat under hela veckan, d v s resandet för sammanlagt fem vardagar, lördag respektive söndag.
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Klockslag
Vardagar
Lördagar
Söndagar
Figur 7-1

Andel resor under en vecka fördelat på starttimme för vardagar, lördagar och söndagar (NResor
vardag=37 854, NResor lördag=5 887, NResor söndag=5 280).

25

8. Resvägar

8.1 Resmatris mellan serviceområden
Nedan visas hur många resor som går mellan de olika serviceområdena en genomsnittlig dag för alla Gotlandsbor. Därmed är alla resor utanför Gotland borträknade i Tabell 8.1. Majoriteten av resorna går inom det egna serviceområdet
och till och från Visby.
Tabell 8.1 Antal resor mellan och inom serviceområdena en genomsnittlig dag. Viktat upp till lika fördelning av resor per deltagare samt selekterat ut de personer som bidragit med 2 eller färre
resdagar. Uppräknat till värde utifrån antal resor per Gotlandsbo. NResor=44 537

Från\Till

Fårösund

Hemse

Klinte

Roma

Fårösund

6 806

Hemse

16

18 819

Klinte

6

1 491

7 029

Roma

53

865

539

6 040

Slite

1 362

163

96

1 112 8 650

Storsudret

3

646

66

33

Visby

1 558

3 569

3 200 9 083 4 328 226

108 587

Östergarn

16

236

16

416

183

Slite

16
56

Storsudret

Visby

Östergarn

2 097
3

1 734

8.2 Illustrerade resvägar
Nedan visas hur invånarna på Gotland reste med olika färdmedel under mätveckorna. Varje resa ritas in med en svag färg och när många resor ritas på samma
ställe blir färgen starkare. Grön linje visar resor till fots, gul linje - cykelresor,
blå linje - bussresor och röd linje - bilresor.
Ju tjockare linjer på kartorna, desto fler resor går i stråket. I de stråk som flera
olika färdmedel används blir färgerna en blandning av de olika färdmedlens färger. Om det t ex är få bussresor och många bilresor så blir det mest rött, och om
det mest är bussresor och lite bilresor så blir det mest blått. Notera att bara stråk
där minst tre olika individer rest visas. Detta för att garantera anonymiteten i
visade resvägar.
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I Figur 8-5 & Figur 8-7 visas resor med kollektivtrafik. Kollektivtrafikresorna
utgör en väldigt liten andel och därför är underlaget och därmed också kartorna
mycket osäkert.

Figur 8-1 Resornas fördelning på vägnätet runt Visby under de två mätveckorna.
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Figur 8-2 Resor med cykel runt Visby under mätveckorna.

Figur 8-3 Resor till fots i Visby under mätveckorna.
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Figur 8-4 Resor med bil runt Visby under mätveckorna.

Figur 8-5 Resor med kollektivtrafik runt Visby under mätveckorna. Svagt underlag och därmed osäker
karta.
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Figur 8-6 Resor med bil på Gotland under en mätvecka

Figur 8-7 Resor med kollektivtrafik på Gotland under mätveckorna. Svagt underlag och därmed osäker
karta.
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9. Ärende

9.1 Fördelning över resorna
Ärendefördelningen för kommuninvånarnas resor kan ses i Figur 9-1. Flest
resor genomförs till/från arbete följt av inköpsresor och hobbyutövning/underhållning/restaurang.
35%
30%

30%

25%
19%

20%
15%

10%

10%
5%

7%
3%

5%

5%

6%

0%

Figur 9-1

Fördelning av antal resor per ärendefördelning. N=49 390
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7%

7%

9.2 Hur ofta kvinnor respektive män reser till olika
ärende per dag och person
Ärendefördelningen mellan kvinnor och män skiljer sig något, enligt Figur 9-2.
Män har en betydligt större andel resor till arbete och i tjänsten medan kvinnor
har en större andel resor för inköp, skola/utbildning och motion.
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4%

7% 9%

11%

8%

36%

17%
5% 5% 6%

4% 5% 5%
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Kvinna

Figur 9-2 Ärendefördelning kvinnor och män. NKvinnor= 26 309, NMän=22 928 (antal resor)
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10%

6%

9.3 Antal ärendestopp per resa och per person till/från
arbetet
Ärenden som sker på vägen till respektive från arbetet visas i Figur 9-3. Både till
och från arbetet sker ungefär lika många resor för att hämta och lämna barn eller
annat. Däremot sker nästan fyra gånger fler inköpsresor från arbetet än till arbetet.
0,4
Vill inte uppge

0,35

Övrig aktivitet
0,3

Hälsa på släkt och vänner
Underhållning och kultur

0,25

Restaurang och café
Hobbyutövning

0,2

Motion och friluftsliv
Skola/utbildning

0,15

Annat serviceärende
Hälso- och sjukvård

0,1

Inköp
Hämta/lämna annan

0,05

Hämta/lämna barn
0
Till arbetet

Figur 9-3

Från arbetet

Antal stopp per resa och per person till/från arbetet fördelat på ärenden N= 1 102
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10.
Förändringar i resbeteende
och vanebilisten

10.1 Förändring i resbeteende
Detta kapitel baseras på frågor som respondenterna svarade på innan de började
att samla data. Frågorna rörde om de ansåg att de ändrat sitt resbeteende något
mot för tre år sedan, se Bilaga 2. Bakgrundsfrågor. I detta kapitel, liksom i alla
kommande kapitel, har resultaten viktats för att resultaten ska representera hela
befolkningen på Gotland i åldern 16-84 år.

Andel som ändrat resbeteende och hur
Bland respondenterna är det 37 procent som anger att de har förändrat sitt resbeteende de senaste tre åren. NedanFigur 10-1 visas hur många av alla invånarna som
angivit att de förändrat sitt beteende på olika sätt, dels totalt, dels uppdelat på
män och kvinnor. Notera att fler än ett svarsalternativ kunde väljas varför summan blir mer än 100 procent.
Annat
Arbetar hemma mer sällan
Arbetar hemma oftare
Åker färja mer sällan
Åker färja oftare
Flyger mer sällan
Flyger oftare
Går mer sällan
Går oftare
Cyklar mer sällan
Cyklar oftare
Åker kollektivt mer sällan
Åker kollektivt oftare
Samåker mer sällan
Samåker oftare
Kör bil mer sällan
Kör bil oftare
0%

2%

4%

Totalt

6%
Man

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Kvinna

Figur 10-1. Andel som förändrat sitt resebeteende på olika sätt, dels totalt, dels uppdelat på kvinnor respektive män. NKvinnor = 187, NMän = 165.
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Generellt sätt kan man säga att om man jämför hur många som anger att de oftare
reser med ett färdmedel med de som reser mer sällan än vad man gjorde för tre
år sedan så är det fler gotlänningar som anger att de kör mer bil, åker mer färja
och går mer till fots. De samåker oftare och arbetar dessutom hemma allt oftare.
Fler män uppger att de flyger mindre medan fler kvinnor uppger att de flyger
oftare. Runt 16 procent bland både män och kvinnor uppger att de kör bil oftare,
något färre anger att de kör bil mer sällan. Bland de som anger att de går mer och
åker mer kollektivt är kvinnor något överrepresenterade medan bland de som
cyklar oftare är män något överrepresenterade.

Anledning till varför man ändrat resbeteende
På frågan om varför man ändrat sitt resbeteende de senaste tre åren anger en majoritet
att det är på grund av ändrade yttre förhållanden, så som bostadsflytt eller nytt jobb,
se Figur 10-2Figur 10-2. Notera att man kunnat svara flera anledningar. Av figuren
visas att det är viss skillnad i anledning till varför man ändrat sitt resbeteende mellan
kvinnor och män. Män har i större utsträckning ändrat sitt resbeteende på grund av
ekonomiska anledningar medan kvinnor i större utsträckning uppger att ökad flexibilitet har påverkat.

Annat
Mer ekonomiskt
Det har blivit enklare att växla mellan olika
trafikslag
Vill förbättra min hälsa
Vill gynna miljön
Mer bekvämt
Flexbiliteten ökar
Restiderna blir kortare
Ändrade yttre förhållanden (bostadsflytt, nytt
jobb)
0%
Totalt

Män

5%

10%

15%

20%

25%

Kvinnor

Figur 10-2. Andel som förändrat sitt resebeteende på olika sätt, dels totalt, dels uppdelat på kvinnor respektive män. NKvinnor = 187, NMän = 165.

Ändrad användning av drivmedel
Bland hushållen är det 15 procent som anger att de senaste tre åren förändrat
vilket drivmedel som används, se Figur 10-3Figur 10-3. Utöver det anger 14 procent
att man nu kör på mer förnybart och 1 procent att man nu kör på mindre förnybart
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drivmedel. Män har i något större utsträckning förändrat sin användning till mer
förnybara drivmedelFigur 10-3.
100%
88%

90%

82%

85%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
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11%

17%

14%

10%

1%

1%

1%

0%
Ja, mer förnybart

Ja, mindre förnybart
Kvinna

Man

Nej, oförändrat

Totalt

Figur 10-3. Andel som anger att hushållet de tre senaste åren har förändrat vilket drivmedel som används, dels totalt, dels uppdelat på kvinnor respektive män. NKvinnor = 568, NMän = 456.

10.2 Vanebilisten – vem är det?
För att studera vad som karaktäriserar de personer som är utpräglade bilister,
cyklister och kollektivtrafikresenärer har respondenterna grupperats efter hur
ofta de använder de olika färdmedlen. För att betraktas som utpräglad bilist, cyklist respektive kollektivtrafikresenär används ett kriterium om att man ska använda respektive färdsätt vid minst 50 procent av sina resor under vardagar och
de andra två färdmedlen vid högst 20 procent vardera av resorna vardagar. Vid
studier av hur stora grupperna blir visade det sig att gruppen som var att betrakta
som utpräglade bilister var 57 procent, gruppen utpräglade cyklister 3 procent
och utpräglade kollektivtrafikresenärer 0 procent.
Det är endast gruppen vanebilister (625 individer) som utgör en tillräckligt stor
massa för att kunna analyseras gentemot den gruppen som inte är utpräglade vanebilister. De utpräglade cyklisterna och kollektivtrafikresenärerna var för få för
att några slutsatser skulle kunna dras om dem med någorlunda säkerhet. Därför
har gruppen utpräglade bilister istället jämförts med alla de övriga i undersökningen som inte är att betrakta som utpräglade bilister. I jämförelsegruppen ingår
då förutom de utpräglade cyklisterna och utpräglade kollektivtrafikresenärerna
även alla de i undersökningen som växlar mellan färdmedel i högre grad.

Kön och hushållssammansättning
Vanebilisterna är jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Det går inte heller att
se några tydliga skillnader på sammansättning i hushållet, vanebilisterna har barn
i lika stor utsträckning som de i kontrollgruppen. Antalet vuxna i hushållet är
också ungefär detsamma i båda grupperna, med något fler hushåll med 2 personer
för vanebilister och något fler singelhushåll för icke vanebilister.
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Utbildning och sysselsättning
De utpräglade bilisterna har i genomsnitt högre utbildning jämfört med de i
undersökningen som inte är utpräglade bilister. Bland vanebilisterna är förvärvsarbetande och pensionärer vanligare medan bland de andra återfinner man en
större andel studenter.
Tabell 2 Utbildningsnivå bland vanebilister jämfört med andra.

Vanebilister

Andra

Avslutat gymnasieutbildning

50 %

44 %

Avslutat högskola / universitet

25 %

22 %

Tabell 3 Sysselsättning bland vanebilister jämfört med andra.

Vanebilister

Andra

Förvärvsarbetar

52 %

41 %

Studerar

6%

27 %

Pensionär

33 %

24 %

Annat

9%

8%

Inkomst och bostadsform
Det är inte så stora skillnader i hushållsinkomst mellan utpräglade bilister och
andra i undersökningen. Däremot skiljer det sig en del mellan vilken typ av bostad de har. Vanebilister bor i större utsträckning i villa, radhus eller kedjehus,
78 procent jämfört med 64 procent för övriga grupper i undersökningen.
Körkort och tillgång till bil
De utpräglade bilisterna har naturligt nog körkort och tillgång till bil i högre utsträckning än andra i undersökningen. Av de utpräglade bilisterna har 100 procent körkort och tillgång till bil. Motsvarande andel bland andra är 75 procent
körkort och 74 procent har tillgång till bil.
Ändrat resbeteende
De utpräglade vanebilisterna har i mindre utsträckning ändrat sitt resbeteende än
övriga grupper. Bland vanebilisterna har 66 procent inte ändrat sitt resbeteende
de senaste 3 åren jämfört med 59 procent för övriga grupper.
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11.
Jämförelse mot andra
resvaneundersökningar

Att genomföra resvaneundersökningar med hjälp av appar som automatiskt loggar resorna är en relativt ny teknik och ännu har det inte gjorts så många kommunala resvaneundersökningar med denna metod. Nedan redogörs det för några
jämförelser dels över representativiteten i urvalet men också för jämförbarhet i
resultaten. Detta är dock kortfattade jämförelser, för mer uttömmande vetenskapliga jämförelser, se Eriksson et. al. (2018)4.

11.1 Appbaserad- jämfört med pappersbaserad resvaneundersökning
De traditionella sätten att genomföra resvaneundersökningar (pappersenkäter
och telefonintervjuer) har den senaste tiden haft minskade svarsfrekvenser och
ett allt skevare urval då flera grupper i samhället inte längre svarar på den typen
av metoder. Ny teknologi har öppnat upp för nya metoder, exempelvis TRavelVU. I Eriksson et. al. (2018) jämförde man olika metoder och resultaten visar
på att representativiteten i urvalet inte är sämre med app-baserad metod jämfört
med de traditionella pappersenkäterna. I Tabell 4 visas en jämförelse av urvalen
mot befolkningsregistret mellan pappersenkät och TRavelVU. Med en app-baserad metod lockar man något fler unga. Pappersenkäter lockar betydligt fler äldre
än vad som faktiskt finns i målpopulationen medan TRavelVU-urvalet ligger
närmre verkligheten. Appen lockar något fler kvinnor och något färre som står
utanför sysselsättningen men sådana små skillnader korrigeras utan större problem genom viktning, se Bilaga 1 Viktning.
Tabell 4 Representativitet i resvaneundersökningar bland olika grupper där pappersenkät jämförs med
TRavelVU i en undersökning i Gävle kommun.

Befolkningsdata Pappersenkät
2012

TRavelVU 2018

Urvalsstorlek

-

2808

1275

16-29 år

25%

12%

15%

30-44 år

25%

21%

31%

45-64 år

34%

42%

42%

65-74 år

15%

25%

13%

Män

50%

46%

45%

Kvinnor

50%

54%

55%

Sysselsatta

65%

57%

70%

Icke-sysselsatta

35%

43%

30%

4

Eriksson et al. (2018) New Ways of Collecting Individual Travel Information: Evaluation of data collection and
recruitment methods. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
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11.2 Jämförelse av resultat
Hittills är det förutom Gotland endast Gävle och Malmö som genomfört och
undersökningar på detta sätt, i Täby har man nyligen påbörjat en undersökning.
I Umeå genomförde man en liknande kommunundersökning för att prova metoden men då endast i åldersgruppen 30-49 år. Forskningsprojekt har också genomförts i Göteborg där man genomfört undersökning parallellt med olika metoder,
bl a insamling via appen TRavelVU. Slutsatser från samtliga undersökningar och
jämförelser mot resultat med traditionell pappersenkät visar att med insamling
via TRavelVU lyckas appen registrera fler resor per person och speciellt fångas
fler resor till fots. En förklaring är att när man själv ska redogöra för sina resor
glömmer man ibland vissa resor och korta resor till fots kan vara extra lätta att
glömma bort. När man själv fyller i en pappersenkät är det också troligtvis så att
man ofta slår ihop flera resor till en, till exempel när man åker hem efter jobbet
och stannar till kort för ärenden på vägen hem så antecknar man bara detta som
en enda hemresa medan det med TRavelVU blir tydligt att det är två resor, en
från arbetet till ett stopp och sedan en till resa från stoppet och hem. I Gävle
fångade man med app-undersökningen 4,6 resor per genomsnittlig dag och med
pappersenkäten 2012 bara 2,7 resor per dag, d v s 70 % fler resor. Appen registrerar därför mer detaljer av resan och möjliggör för bättre och fler analyser.
Eftersom det blir så stora skillnader i resultat beroende på vilken metod som använts bör man vid jämförelse med resultat i andra kommuner göra jämförelser
med undersökningar som gjorts med samma metod. Jämförelser med Malmö är
svåra att göra med hänsyn till att Malmö är en storstad men Gävle och Gotland
har ungefär lika många invånare och därför borde det vara intressant med en
jämförelse dem emellan. Gotlands invånarantal och därmed trafik varierar ju
kraftigt över året men eftersom resvaneundersökningen endast riktar sig till de
som är skrivna på Gotland och har genomförts under hösten bör det kunna vara
jämförbart med det resande som Gävleborna gör. Nedan i Tabell 5 visas antal
resor per person och färdmedelsandelar för huvudfärdmedlet i de båda kommunerna. Som framgår av tabellen gör man ungefär lika många resor per person och
dag i de båda kommunerna och andelen resor till fots är också densamma. På
Gotland har man dock en något högre andel resor med bil medan invånarna i
Gävle istället har en något högre andel resor med både kollektivtrafiken och med
cykel.
Tabell 5 Jämförelse av färdmedelsfördelning i undersökningar utförda på Gotland och i Gävle.
Antal resor
per person

Färdmedelsfördelning

Bil

Kollektivt

Cykel

Till fots

Annat

Gotland

4,4

55 %

2%

7%

33 %

3%

Gävle

4,6

48 %

6%

12 %

33 %

1%
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Bilaga 1. Viktning

För datainsamling med en mobilapp samlas data in för ett flertal dagar. Önskemålet var att respondenterna skulle samla in data under två veckor, men vissa
respondenter har samlat in för färre dagar. För att kompensera för att respondenter samlat in olika många dagar görs databearbetning i tre steg: Steg 1: ett medelvärde för varje individ per veckodag (måndag till söndag) beräknas. Till exempel genomsnittligt antal resor för respondent X på måndagar, på tisdagar och
så vidare. Steg 2: medelvärde över alla respondenter per veckodag beräknas. Till
exempel genomsnittligt antal resor på måndagar, tisdagar och så vidare. Steg 3:
medelvärde bildas över veckans dagar.
Exempel:
1. Genomsnittligt antal resor för respondent X på måndagar: NX_MÅN = medel
(NX_1:a MÅN - NX_N:e MÅN)
2. Genomsnittligt antal resor på måndagar: NMÅN = medel (NX_MÅN –
NX+N_MÅN)
3. Genomsnittligt antal resor per dag: N = medel (NMÅN – NSÖN)

Detta sätt att hantera olika antal resdagar innebär att de flesta analyser görs i en
fil med individ som har påkopplat alla variabler. Fil med delresa som grund som
har påkopplat alla variabler viktas på annat sätt.
Filen med delresa som grund viktas i två steg, steg 1: viktas upp med avseende
på antalet rättade dagar varje respondent bidragit med, för att alla respondenter
ska bidra med lika många resdagar. Steg 2: sedan viktas delresan mot befolkningen på samma sätt som tidigare. I dessa analyser tas dock bara resor från de
personer som rättat/godkänt minst 3 dagar eftersom resorna annars skulle få
orimligt stor vikt och en respondents dag får för stor betydelse.
Exempel:
1. Om respondenten bidragit med X rättade dagar viktas de med 14/X.
2. Om respondenten som genomför delresa X viktas delresan med respondenten vikt i jämförelse mot populationen med avseende på faktorerna
ålder, kön, utbildningsnivå och serviceområde.
De analyser som viktats på detta vis redovisas i respektive diagram eller tabell
som det använts vid.
Flödeskartorna är gjorda på oviktade data.
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Bilaga 2. Bakgrundsfrågor

1. Är du man eller kvinna?




Kvinna
Man
Hen

2. Vilket år är du född?


Födelseår

3. Hur bor du?




En/Tvåfamiljshus (villa, radhus, kedjehus)
Flerfamiljshus
Annat

4. Hur många personer är ni i ditt hushåll? Ange antal personer inom respektive åldersgrupp









0-6 år
7-10 år
11-14 år
15-17 år
18-24 år
25-64 år
65-74 år
75 år och över

5. Har du de tre senaste åren förändrat ditt resbeteende?



Ja
Nej

6. Hur har du förändrat ditt resbeteende de senaste tre åren?
Går oftare
Går mer sällan
Cyklar oftare
Cyklar mer sällan
Reser oftare med buss
Reser mer sällan med buss
Reser oftare i bil
Reser mer sällan i bil
Flyger oftare
Flyger mer sällan
Reser oftare med färja
Reser mer sällan med färja
Samåker oftare
Samåker mer sällan
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Arbetar/stannar oftare hemma
Arbetar/stannar mer sällan hemma
Annat

7. Varför har du ändrat ditt resbeteende de senaste tre åren?
Ändrade yttre förhållanden (bostadsflytt, nytt jobb etc)
Restiderna blir kortare
Flexibiliteten ökar
Mer bekvämt
Vill gynna miljön
Vill förbättra min hälsa
Det har blivit enklare att växla mellan olika trafikslag för en resa
Mer ekonomiskt
Annat











8. Kan du använda dig av bil när du behöver?
Ja, alltid
Ja, för det mesta
Ibland
Nej, sällan
Nej, aldrig







9. Har du körkort för bil?
Ja
Nej




10. Hur många personbilar har hushållet permanent tillgång till?
Ingen bil
En bil
Två bilar
Tre bilar
Fyra eller fler bilar







11. Har hushållet de senaste tre åren förändrat vilket drivmedel som används?
 Ja, mer förnybart
 Ja, mindre förnybart
 Nej, oförändrat
12. Är hushållet medlem i bilpool?
Ja
Nej




13. Vilken är din högsta avslutade utbildning?
Grundskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Forskarutbildning
Annan







14. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Förvärvsarbetar
Studerar
Föräldraledig/Tjänstledig
Sjukskriven






42





Arbetssökande
Pensionär
Annat

15. Vilken är hushållets nuvarande totala inkomst före skatt per månad?













10 000 kr eller mindre
10 001 - 13 000 kr
13 001 - 17 000 kr
17 001 - 22 000 kr
22 001 - 28 000 kr
28 001 - 36 000 kr
36 001 - 51 000 kr
51 001 - 80 000 kr
80 001 - 120 000 kr
120 001 - 170 000 kr
Mer än 170 000 kr
Vill ej uppge
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Bilaga 3. Serviceområden samt nyko-koder
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2016
27 september 2019

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Beslut om behov inför upphandling av allmän linjelagd
kollektivtrafik 2023Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att upphandlingen skall upphandla trafik enligt
scenario A.

Förvaltningschefens inledning

Beslutet inför upphandling av allmän linjelagd kollektivtrafik är dimensionerande för
den upphandling som nu påbörjas och således ett avgörande beslut.
Som förvaltningschef är det svårt att ha ett annat förslag till beslut än det som
framgår i styrande dokument. I detta fall anger Trafikförsörjningsprogrammet ett
kraftigt utökat antal km/år som beskrivs i scenario A i bifogad rapport - därav
ovanstående förslag. Då scenariot innebär ett kraftigt ökat antal körda kilometer och
även en kostnad som bedöms öka till mellan 128-150 mkr per år (beräknat utifrån
idag gällande kilometerkostnad) tvekar jag dock inför att föreslå att ta hela ökningen i
ett steg och motser en diskussion om att hitta en form för att ta detta allt eftersom vi
får ett utökat nyttjande av kollektivtrafiken. Detta skulle i så fall kunna genomföras
tillsammans med operatören och formuleras på lämpligt sätt i förfrågningsunderlaget.
Sammanfattning

I det gällande regionala trafikförsörjningsprogrammet (RF § 95 beslut från 2019-0225) beskrivs målen för kollektivtrafiken 2019-2030 vilket leder till att en upphandling
för trafik 2023– måste genomföras. För att en sådan upphandling skall komma till
stånd behöver de båda berörda förvaltningarna teknikförvaltningen (TKF) och
utbildnings och arbetslivsförvaltningen) UAF med dithörande nämnder besluta
trafikomfattningen för de kommande åren. Beslutet kommer att utgöra underlaget
för upphandlingen och därigenom attrahera lämpliga operatörer som kan lämna
anbud till Regionen.
Det är viktigt att man redan från början är tydlig med vilken omfattning som
förväntas i stort av den anbudsgivare som svarar på förfrågan. Det är av yttersta vikt
att poängtera att man redan från början genom beskrivningen av trafikmängden
attraherar olika typer av operatörer och det är viktigt att lämplig operatör med tanke
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på framtida trafikens omfattning lämnar anbud till Regionen. Det är även viktigt att
kunna peka ut tidsaspekten i samband med detta. Tänker man införa trafikökningen i
ett stort steg eller tänker man gradvis öka trafiken årligen så att slutmålet nås. Det vill
säga att vi måste vara tydliga på vilket slutmål vi har och hur vi tänker komma dit.
På detta sätt säkerställer vi i möjligaste mån att vi får in ”rätt” operatör framöver.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden skall besluta vilken omfattning och vilket trafikbehov man ser
framför sig årligen för de kommande åren med hänsyn tagen till det
trafikförsörjningsprogram som är gällande för perioden. Kollektivtrafikenheten har i
bilagan beskrivit tre (A, B och C) olika scenarier med utgångspunkt från
trafikförsörjningsprogrammet och hur det totala trafikuttaget kan skilja sig mellan
olika upplägg. Detta är viktigt både som underlag för upphandlingen och som
underlag till kommande trafikplanering och de kostnader som uppkommer i
samband med genomförandet. De redovisade scenarier utgår från
trafikförsörjningsprogrammet där det första scenariot motsvarar genomförandet
enligt trafikförsörjningsprogrammet och de övriga två är bantade versioner av den
samma.
Bedömning

Teknikförvaltningen förordar scenario A som i sin omfattning närmast motsvarar det
nu gällande och beslutade trafikförsörjningsprogrammet. De övriga scenarier är
bantade versioner som inte uppfyller trafikförsörjningsprogrammets mål och vision i
sin helhet. Om tekniska nämnden beslutar enligt scenario B kan behov uppstå att
revidera trafikförsörjningsprogrammet. Väljer nämnden scenario C skall det nu
gällande trafikförsörjningsprogrammet revideras så att den motsvarar den trafik man
ämnar bedriva. Teknikförvaltningen bedömer också att scenario A bäst stödjer
Regionens övergripande mål när det gäller ekokommun och behovet att flytta
resandet från privatbil till allmänna kommunikationer med buss. Detta stödjer även
de nationella målen om reduktion av CO2 med 70 % till 2030.
Konsekvensanalyser
Barn- och genusperspektiv

En funktionell och väl fungerande kollektivtrafik är förutsättningen för att samtliga
medborgare har samma möjlighet att fungera i samhället vare sig de har råd eller
möjlighet till egen bil. En väl utbyggd kollektivtrafik ger barn och ungdomar ett
större oberoende genom att den underlättar att de enklare kan ta sig till sina
fritidsaktiviteter.
Landsbygdsperspektiv

För att Gotland skall kunna ha levande landsbygd måste kollektivtrafiken fungera
såväl för de som bor på landet eller i staden. Kollektivtrafiken är också en av
förutsättningarna så att medborgarna kan fritt välja var de bosätter sig på ön utan att
vara beroende av varken bil eller körkort.
Ekonomisk konsekvensanalys

De ekonomiska konsekvenserna för Regionen skiljer sig mellan de olika scenarier A,
B och C men det gemensamma för samtliga är att kostnaden för den allmänna
kollektivtrafiken i framtiden kommer att vara högre jämfört med dagens
kostnadsläge.

2 (4)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2016

Oberoende vilket av scenarierna man väljer bör man även ta hänsyn till att resurser i
form av personal bör tillsättas till kollektivtrafikenheten för att enheten skall kunna
fullfölja sina uppdrag framöver.
Scenario A
Ger en ökning av trafiken till ca 5,56 – 6,54 miljoner kilometer årligen.
Givet dagens kostnadsbild skulle det motsvara en kostnad av ca 128 - 150 miljoner
kronor årligen. Detta skulle innebära att Region Gotland har kostnader motsvarande
någonstans kring riksgenomsnitt / Stockholm räknat i kronor per innevånare.
Scenario B
Ger en ökning av trafiken till ca 4,19 – 4,79 miljoner kilometer årligen.
Givet dagens kostnadsbild skulle det motsvara en kostnad av ca 96 - 110 miljoner
kronor årligen. Detta skulle innebära att Region Gotland har kostnader motsvarande
någonstans kring Jönköping / Gävleborg räknat i kronor per innevånare.
Scenario C
Ger en ökning av trafiken till ca 3,43 – 3,96 miljoner kilometer årligen.
Givet dagens kostnadsbild skulle det motsvara en kostnad av ca 79 - 91 miljoner
kronor årligen. Detta skulle innebära att region Gotland har kostnader motsvarande
någonstans kring Blekinge räknat i kronor per innevånare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-27
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland, beslut RF § 95 från 2019-02-25
Bilaga till tjänsteskrivelsen TN 2019/2016, 2019-09-27
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TKF/Kollektivtrafikenheten, 2019-09-27

Utbudskoncept för den allmänna
linjelagda kollektivtrafiken på Gotland
från året 2023 och framåt
Inledning
De utbudskoncept som beskrivs i det här dokumentet föreställer några möjliga varianter för den
framtida kollektivtrafiken på Gotland. Huvudsyftet är att få en tillförlitlig uppskattning av behovet av
tidtabellskilometerna, vilken i sin tur möjliggör en uppskattning av verksamhetens kostnad framöver,
där tidtabellskilometer har den största inverkan.
Målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland 2019-2030 (TFP) beskriver hur
trafiken bör utformas. Avsnitt 7.3 Större attraktivitet innehåller de övergripande målen för utbudet,
främst:
(1) Ett lättbegripligt utbud gör det enklare att använda kollektivtrafiken.
a. Landsbygdstrafiken består av tre tydligt synliga utbudsnivåer: stomlinjer, kompletteringslinjer (som
kan vara anropsstyrda) och närtrafik (områdesbaserad anropsstyrd trafik).
b. Med takttrafik och raka linjedragningar utan avvikelser skapas ett regelbundet utbud i
landsbygdstrafiken till tidtabellskiftet hösten 2020.

Av de i avsnitt 7.5 Ökad nåbarhet beskrivna målen är det i första hand följande som syftar mer
detaljerad på utbudets omfattning:
(1) Ett översiktligt system av stomlinjer trafikerar de starka stråken.
a. Samtliga tätorter över 750 invånare är anknutna till en av stomlinjerna.
b. På vardagar (dagtid) går det i varje riktning minst en tur per timme.
(2) De medelstarka stråken trafikeras av kompletteringslinjer.
a. Kompletteringslinjerna knyter framförallt de mindre tätorterna till kollektivtrafiknätet. I så fall ska det
finnas minst 8 dubbelturer per vardag (motsvarar varannantimmestrafik).
b. Vid behov kan en kompletteringslinje även anknyta ett område utan tätort till en stomlinje. Utbudets
omfång bestäms i så fall beroende på linjens huvudsakliga funktion, t.ex. skol- eller pendlingstrafik.
(4) Stadstrafiken förbättrar nåbarheten inom Visby och knyter Visbyområdet närmare staden.
a. Nya kvälls- och natturer underlättar t.ex. arbetspendling från Lasarettet.
b. Vibble och Väskinde kan nås med stadstrafiken.
(5) Den andel av Gotlands befolkning som når Visby med kollektivtrafik inom mindre än 60 minuter ska öka.
a. Turerna ska bli snabbare, t.ex. genom att turen går raka vägen och inte heller stannar vid alla
hållplatser.
b. Ett införande av snabbturer på vardagsmorgnar och -eftermiddagar ska prövas.
(6) Kollektivtrafiken ska i större utsträckning kunna användas för flera ändamål än arbets- och skolpendling.
a. Det ska finnas fler kvälls- och natturer, i synnerhet på kvällarna/nätterna fredag mot lördag och lördag
mot söndag.
b. De viktigaste serviceverksamheterna (se Tabell 3, kultur och fritid) kan nås bättre.

Det åsyftade trafikavtalet skall gälla linjelagd trafik, varför den anropsstyrda trafiken inte är
medtagen här.
1

Bilaga till tjänsteskrivelsen TN 2019/2016

TKF/Kollektivtrafikenheten, 2019-09-27

Stomlinjer
Linjedragningar
Stomlinjerna utgör den högsta utbudsnivån. De trafikerar de starka stråken mellan Visby och de fem
tätorter som pekats ut i strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland: Fårösund, Slite,
Roma, Klintehamn och Hemse, som även återspeglas i mål 7.5 (1) a. För att säkerställa raka
linjedragningar [mål 7.3 (1) b] och snabba turer [mål 7.5 (5) a] krävs det att stomlinjerna går längs de
bäst utbyggda vägarna, d.v.s. 140-vägar eller övriga vägar med liknande standard. Således tillåter den
befintliga väginfrastrukturen bara ett begränsat antal varianter för linjedragningen; varianterna för
norra Gotland sammanställs i Tabell 1, de för mellersta och södra Gotland i Tabell 2. I skisserna visas
stomlinjerna med röda streck och de tillhörande kompletteringslinjerna med ljusblå streck.
Tabell 1. Varianter för dragningen av stomlinjer på norra Gotland

Variant N 1.1

Variant N 1.2

Variant N 2

1 stomlinje
Få–Lä: väg 148
Lä–Sl–Vi: väg 147

1 stomlinje
Få–Lä och Otk–Vi: väg 148
Lä–Sl: väg 147
Sl–Otk: väg 664
Kompletteringslinje
Sl–Vi: väg 147
Restider
Få–Vi ca 75 min
Sl–Vi ca 45 min
Fördelar
Stomlinjen går även via Tingstäde
Länken Få–Sl del av stomlinjen
Nackdel
Längsta restid för både Sl och Få

2 stomlinjer
Få–Lä–Vi: väg 148
Sl–Vi: väg 148

Kompletteringslinje
Lä–Otk–Vi: väg 148
Restider
Få–Vi ca 65..70 min
Sl–Vi ca 35..40 min
Fördelar
Lägst tidtabellskilometer
Länken Få–Sl del av stomlinjen
Nackdel
Restid Få–Vi > 60 min

Kompletteringslinje
Lä–Sl: väg 147
Restider
Få–Vi ca 60 min
Sl–Vi ca 35..40 min
Fördel
Kortaste restid för både Sl och Få

Nackdelar
Mest tidtabellskilometer
Resor Få–Sl kräver bussbyte
Förkortningar: Vi ... Visby, Få ... Fårösund, Lä ... Lärbro, Sl ... Slite, Otk ... Othems kors

Det är tänkbart att ha en ytterligare variant på norra Gotland med en stomlinje Fårösund–Visby samt
en matarlinje från Slite till Lärbro eller Othems kors. Det skulle innebära att många resenärer till och
från Slite vore tvungna att byta för sina resor till/från Visby. Då en sådan variant inte anses vara
tillräckligt attraktiv har den inte medtagits här.
När det gäller varianterna på mellersta och södra Gotland skall det tilläggas att restiden Hemse–Visby
för variant S 1.1 kunde reduceras till ca 60 minuter genom att turerna inte stannar mellan
Klintehamn och Visby. Konsekvensen är antingen att mellanhållplatserna enbart betjänas varannan
timme eller att det behövs ytterligare turer Klintehamn–Visby (t.ex. 14 dubbelturer dagligen,
motsvarande ca 0,35 miljoner tidtabellskilometer per år). Den sistnämnda lösningen kunde vara
intressant om man inte vill välja varianterna S 2 eller S 3, då kilometerbehovet fortfarande vore lägre
jämfört med både varianterna S 2 och S 3.
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Tabell 2. Varianter för dragningen av stomlinjer på mellersta och södra Gotland

Variant S 1.1

Variant S 1.2

Variant S 1.3

Variant S 2

Variant S 3

1 stomlinje He–Vi
He–Kl: väg 141
Kl–Vi: väg 140

1 stomlinje He–Vi
He–Stå: väg 144
Stå–Ro: väg 534
Ro–Vi: väg 143
Stomlinje Kl–Vi
(väg 140)
Kompletteringslin.
He–Kl
He–Vi (väg 142)
Restid He–Vi*
ca 60..65 min
Fördel
Näst lägst
tidtabellskilometer

1 stomlinje He–Vi
He–Vi: väg 142
Stomlinje Kl–Vi
(väg 140)
Stomlinje Ro–Vi
(väg 143)
Kompletteringslin.
He–Stå–Ro
He–Kl
Restid He–Vi*
ca 50..55 min
Fördel
Kortaste restid He–
Vi

2 stomlinjer He–Vi

3 stomlinjer He–Vi

Kompletteringslin.
He–Vi (väg 142)

-

Stomlinje Ro–Vi
(väg 143)
Kompletteringslin.
He–Stå–Ro
He–Vi (väg 142)
Restid He–Vi*
ca 65..70 min
Fördel
Lägst tidtabellskilometer

Restid He–Vi*
Restid He–Vi*
ca 60..65 min
ca 50..55 min
Fördel
Två starka stråk
betjänade med
stomlinje
Nackdel
Nackdel
Näst mest
Mest tidtabellstidtabellskilometer kilometer
Förkortningar: Vi ... Visby, Kl ... Klintehamn, He ... Hemse, Ro ... Roma, Stå ... Stånga
* Här avses restid med stomlinjen Hemse–Visby. Ifall det är flera stomlinjer så visas den kortaste restiden.

Tidtabellskilometer
För att kunna beräkna tidtabellskilometer är det nödvändigt att bestämma hur många bussturer per
dag som ska finnas. I den här undersökningen skall tre scenarier betraktas (se Tabell 3):
–
–
–

Scenario A är tydligt utbudsorienterat och är det mest attraktiva sett ur resenärers
perspektiv. Det kan anses uppfylla trafikförsörjningsprogrammets intentioner helt.
Scenario B är mindre utbudsorienterat och uppfyller många men inte alla av
trafikförsörjningsprogrammets mål. Det skulle ändå medföra en betydlig utbudsökning.
Scenario C medför visserligen någon utbudsökning jämfört med i dag, men uppfyller
knappast trafikförsörjningsprogrammets mål.

Omfattningen av den tillhörande kompletteringstrafiken bestäms av stomlinjens linjedragning. För
att göra kompletteringslinjekonceptet mera överskådligt är stomlinjestråkens del av
kompletteringstrafiken medtagen redan här. Stråken i fråga uppvisar i dagsläget en tillräckligt stor
efterfråga varför även ett framtida behov av vanlig linjetrafik med fog kan förväntas.
Att enbart ha en siffra för antalet turer är inte särskilt åskådligt. Tabell 3 visar därför exempel hur en
fördelning av turerna över dagen kan se ut.
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Tabell 3. Utbud på stomlinjer för de olika scenarier samt exempel för fördelningen av bussturer över dagen

Utbud på
stomlinjer
Scenario
4 5 6
vardag
1 2
A
helgdag
1
vardag
1 1
B
helgdag
1
vardag
1 1
C
helgdag
1
Förkortning: Su. ... Summa

7
2
1
1
1
1

8
1
1

9
1
1
1
1

1
1

Bussturer per timme och riktning
(kan även läsas som dubbelturer per timme)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Su.
1
1
1

2

3
24
1 17
17
10
14
8

De tillhörande kompletteringslinjerna går oftast via en mindre tätort, varför det enligt mål 7.5 (2) a
bör finnas minst 8 dubbelturer per vardag. Samma minsta utbud skulle rimligen finnas när linjen
utgör den direkta förbindelsen mellan två större tätorter. Tabell 4 visar kompletteringslinjers utbud.
Tabell 4. Utbud på kompletteringslinjer för de olika scenarier samt exempel för fördelningen av bussturer över dagen

Utbud på
kompl.-linjer
Scenario
4 5 6
vardag
1 1
A
helgdag
1
vardag
1
B
helgdag
1
vardag
1
C
helgdag
1
Förkortning: Su. ... Summa

7
1
1
1
1

8

9
1
1
1
1
1

Bussturer per timme och riktning
(kan även läsas som dubbelturer per timme)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Su.
1

2

3
12
8
10
4
8
2

Kombineras varianterna för linjedragningen, de olika utbudsscenarier, avstånden mellan orterna
samt antal dagar (250 vardagar och 115 helgdagar per år) erhåller man de tidtabellskilometer som
Tabell 5 sammanställer. Det blir tydligt att redan stomlinjerna (samt tillhörande kompletteringslinjer)
för de flesta kombinationerna kräver dels betydligt flera tidtabellskilometer än dagens
landsbygdstrafik med sina ca 2,2 miljoner tidtabellskilometer per år.
Tabell 5. Sammanställning av behovet av tidtabellskilometer för stomlinjetrafiken samt tillhörande kompletteringstrafik

Scenario

DubbelMiljoner tidtabellskilometer per år
turer*
N 1.1 + S 1.1
N2+S2
S: 24/17
2,25
3,34
A
3,25
3,82
K: 12/8
1,00
0,48
S: 17/10
1,53
2,27
B
2,28
2,63
K: 10/4
0,75
0,36
S: 14/8
1,25
1,86
C
1,82
2,13
K: 8/2
0,57
0,27
* Antal per vardag/helgdag; S ... stomlinjer, K ... kompletteringslinjer

N2+S3
4,15
0,08
2,82
0,06
2,31
0,05

4,23
2,88
2,35

För översiktlighetens skull visar Tabell 5 bara tre av de femton möjliga kombinationerna. Den första
varianten (N 1.1 + S 1.1) är den med det lägsta antalet kilometrar, den sista (N 2 + S 3) den med det
högsta antalet. De övriga varianterna, som inte visas här, ligger någonstans emellan.

Kompletteringslinjer
Här behandlas de kompletteringslinjerna utanför stomlinjestråken, alla de som ingick i beräkningen
visas i Figur 1. Några linjer som finns i dagsläget (24, 27, 32 och 62) är inte medtagna här, dels för att
4
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de kan anses kunna ingå i en annan linje, dels för att deras andel av summan är så liten att den kan
bortses ifrån på denna höga abstraktionsnivå.
Kappelshamn
Lärbro

Stenkyrka

Fårösund

Othem
Väskinde

Slite

Tingstäde
Visby
Dalhem
Tofta

Katthammarsvik

Roma

Eskelhem
Ljugarn

Stånga

Klintehamn

Kompletteringslinje
Stråk inom stomlinjekoncepten

Hemse

Tätort inom serviceutbudsstrategin

Havdhem

Mindre tätort
Annan ort

Burgsvik

Figur 1. Schema över kompletteringslinjerna

Antagandet för kilometerberäkningen är att samtliga fem linjer trafikeras med samma utbud.
Trafikunderlaget på två av dem (Roma–Ljugarn och Visby–Dalhem–Katthammarsvik) samt även
mellan Stenkyrka och Kappelshamn är dock betydligt mindre än på de resterande tre, vilket borde
motsvaras av ett mindre omfattande utbud. Det skulle ge utrymme att antingen införa linjer på
områden som inte har linjetrafik i dagsläget eller att kunna erbjuda en mer omfattande trafik
sommartid.
Tabell 6. Scenarier för kompletteringslinjerna

Scenario
A
B
C
* Antal per vardag/helgdag

Dubbelturer*
12/8
10/4
8/2

Miljoner tidtabellskilometer per år
1,63
1,23
0,93

Tabell 6 visar resultaten för de tre scenarierna, exempel för turernas fördelning visas i Tabell 4. I
dagsläget omfattar utbudet 0,62 miljoner tidtabellskilometer per år, vilket motsvarar 28 % av
landsbygdstrafiken, medan de linjerna bara står för 18 % av resandet inom samma trafikslag.

Stadstrafik
Utredningen om ett nytt koncept för stadstrafiken har inte påbörjats än, varför det framtida antalet
tidtabellskilometer bara grovt kan uppskattas. Med antagandena att
–
–
–

Dragningen av de nuvarande linjerna 1, 2, 4 och 6 bibehålls, linje 3 och ringlinje 5 avskaffas.
En ny linje Vibble–Visborg–Busstationen–Flygplatsen införs.
Utbudet är 58 dubbelturer på vardagar och 48 dubbelturer på helger (men färre turer på linje
4), motsvarande timmestrafik från kl. 5 till kl. 22, som förstärks till halvtimmestrafik från kl. 6
till kl. 18 på vardagar resp. kl. 9 till kl. 17 på helgdagar.
5
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får man en summa av ca 0,68 miljoner tidtabellskilometer per år, jämfört med 0,24 miljoner i
dagsläget. Även om de framtida linjerna kommer att få andra dragningar skulle storleksordningen
inte förändras nämnvärt.

Sammanställning
En sammanställning av tidtabellskilometerna för de tre tidigare nämnda kombinationerna visas i
Tabell 7. Tabellen innehåller även en grov uppskattning av trafikeringskostnaden, vilken beror på
nuvarande kilometerkostnad (genomsnittsvärde för all trafik: 23 SEK/km). Det bör därför beaktas att
den framtida kostnaden sannolikt kommer att vara högre.
Tabell 7. Summering av tidtabellskilometer enligt variantkombination och scenario

Variantkombination

Scenario

Miljoner tidtabellskilometer per år
Kompl.Stadstrafik
Summa
linjer
Dagsläget
2,20 + 0,20**
0,24
2,64
A
3,25
1,63
0,68
5,56
N 1.1 + S 1.1
B
2,28
1,23
0,68
4,19
C
1,82
0,93
0,68
3,43
A
3,82
1,63
0,68
6,13
N2+S2
B
2,63
1,23
0,68
4,54
C
2,13
0,93
0,68
3,74
A
4,23
1,63
0,68
6,54
N2+S3
B
2,88
1,23
0,68
4,79
C
2,35
0,93
0,68
3,96
* Inkluderar även tillhörande kompletteringslinjer.
** Förstärkningstrafik
Stomlinjer*
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Kostnad
Milj. SEK
60
128
96
79
141
104
86
150
110
91

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/194
12 september 2019

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Sällskapsdjur i färdtjänstfordon
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att inte tillåta sällskapsdjur i färdtjänstfordon med
undantag för ledarhund och rehabiliteringshund.

Sammanfattning

TNAU § 69 återremitterade ärendet för vidare utredning. TNAU påtalade även
behovet av ett system som tillåter att både personer med allergier och personer i
behov av sällskapsdjur skall kunna använda sig av färdtjänst.
I tekniska nämndens nuvarande reglemente har det inte på ett tydligt sätt klargjorts
hur medtagande av sällskapsdjur skall behandlas. Reglementet behöver ändras för att
bringa klarhet i ärendet och för att kunna informera både resenären och
transportören om de faktiska förhållandena.
Jordbruksverket skriver följande i sina rekommendationer:
”Om du transporterar enstaka hundar i personutrymmet i din bil ska du se till att de
transporteras på ett säkert sätt. Du kan också transportera hunden i kombiutrymmet
på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten. Hunden ska inte
riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Du måste se till att
hunden är säkrad vid inbromsning till exempel genom att använda transportbur eller
säkerhetsbälte som är anpassat för hundar.”
Polismyndigheten informerar att de kan bötfälla den som inte följer
rekommendationen med 1 500 SEK
Kommuner i Sverige har olika regler och flertalet av dem har beslutat att inte tillåta
sällskapsdjur i färdtjänstfordon. Samtliga kommuner gör undantag för ledarhund och
rehabiliteringshund.
Transportören har idag ingen utrustning för att kunna säkerställa transport av
sällskapsdjur i sina färdtjänstfordon.
Att beakta
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/194



Idag finns det inga fordon som är dedikerade till att transportera sällskapsdjur
vilket medför att samtliga fordon kan ha ett uppdrag där sällskapsdjur ingår.



Att tillåta sällskapsdjur i färdtjänstbilar innebär risk för de resenärer som är
allergiska mot dessa.



Det är orimligt att ställa krav på transportören att ha utrustning i sina bilar för
samtliga typer av sällskapsdjur.



Regionen kan inte ha ett regelverk som uppmuntrar eller underlättar till brott
mot andra myndigheters bestämmelser eller rekommendationer.



Färdtjänstfordon är avsedda för persontransporter inte för att transportera
sällskapsdjur.



Tekniska nämndens reglemente bör avspegla reglementen i övriga landet

Bedömning

Kollektivtrafikenheten anser att nuvarande oklarhet åtgärdas genom att vi klargör hur
sällskapshund ska betraktas inom färdtjänsten. Alternativen är enligt följande:
1. Teknikförvaltningen tillåter inte sällskapsdjur i färdtjänstfordon och har ett
undantag för ledarhund och rehabiliteringshund, vilka också betraktas som
hjälpmedel, där vi också förordar användandet av något av Jordbruksverket
rekommenderade sätt att säkerställa transporten av hund i bilen.
2. Teknikförvaltningen tillåter sällskapsdjur i färdtjänstfordon med kravet på att
de skall vara säkrade under transporten och djurägaren är ansvarig för att
tillhandahålla utrustning för detta i enlighet med rekommendation från
Jordbruksverket.
Konsekvenser för alternativen
Alternativ 1
Ett fåtal fordon kan dediceras för transport av ledarhund och rehabiliteringshund
(finns 4 stycken på Gotland idag) vilket innebär att risken för de resenärer som är
allergiska mot dessa minimeras eller undanröjs. Detta skulle innebära att vi troligtvis
kan genomföra förändringen utan att behöva utöka antalet fordon inom färdtjänsten.
Planeringen av körningar kan genomföras utan större olägenhet för övriga resenärer
gällande väntetider eller tillgänglighet.
Alternativ 2
Om man tillåter medtagande av sällskapsdjur i färdtjänsten kan resenären, med rätt,
hävda att alla typer av sällskapsdjur skall kunna följa med på resan (hund, katt, kanin,
tamråtta etc.). Detta innebär även att ett djur åt gången kan transporteras i varje bil.
Ett system som säkerställer att de som är allergiska mot sällskapsdjur skall kunna
nyttja färdtjänsten måste tas fram. Exempelvis dedicerade fordon för allergiker tas
fram där vi kan säkerställa att inga djur har varit i fordonet.
Konsekvensen av detta blir att väntetiderna ökar och tillgängligheten minskar samt
att fler fordon måste tillföras färdtjänsten.
Kollektivtrafikenheten förordar
Alternativ 1 med hänsyn tagen till andra resenärer, övriga omständigheter enligt ovan.
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Vem kommer att beröras och hur

Alternativ 1

Samtliga färdtjänstresenärer som idag vill ta med sig sällskapsdjur kommer att beröras
av detta med undantag för ledarhund och rehabiliteringshund.
Detta kan upplevas som orättvist att inte kunna ta med sig sällskapsdjur i
färdtjänstbilen, men med hänsyn tagen till omständigheter och övriga resenärer
upplever vi att detta är minsta möjliga begränsning som kan införas utan att
kostnader ökar för Regionen.
Alternativ 2
Samtliga färdtjänstresenärer som idag vill ta med sig sällskapsdjur behöver införskaffa
utrustning för att säkerställa att Jordbruksverkets rekommendation för transport av
sällskapsdjur i fordon efterlevs.
Färdtjänstresenären får längre väntetider och sämre tillgänglighet.
Regionen får högre kostnader för färdtjänsten på grund av att fler djur inte kan
transporteras i samma fordon. Vi får fler resenärer som ensamåker med sitt
sällskapsdjur.
Barn- och genusperspektiv

Att tillåta ledarhund eller rehabiliteringshund i färdtjänsten skall inte påverka de
övriga resenärers möjlighet att använda tjänsten. Om man tillåter sällskapsdjur i
allmänhet i färdtjänsten riskerar vi att de övriga resenärer drabbas av längre
väntetider och sämre tillgänglighet.
Landsbygdsperspektiv

Att tillåta ledarhund eller rehabiliteringshund i färdtjänsten skall inte påverka de
övriga resenärers möjlighet att använda tjänsten. Om man tillåter sällskapsdjur i
allmänhet i färdtjänsten riskerar vi att de övriga resenärer drabbas av längre
väntetider och sämre tillgänglighet.
Ekonomisk konsekvensanalys

Att tillåta ledarhund eller rehabiliteringshund i färdtjänsten skall inte påverka de
ekonomiska förutsättningarna för regionen. Om man tillåter sällskapsdjur i allmänhet
i färdtjänsten riskerar vi att regionens kostnader för färdtjänst ökar enligt ovan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-12

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-13

TN AU § 69

TN AU § 69

Kollektivtrafik information

TN 2019/194

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet för vidare utredning.

I tekniska nämndens nuvarande reglemente har man inte på ett tydligt sätt klargjort
hur medtagande av sällskapsdjur skall behandlas. Detta måste åtgärdas för att bringa
klarhet i ärendet och samtidigt kunna informera både resenären och transportören
om de faktiska förhållandena.
Jordbruksverket skriver följande i sina rekommendationer:
”Om du transporterar enstaka hundar i personutrymmet i din bil ska du se till att de
transporteras på ett säkert sätt. Du kan också transportera hunden i kombiutrymmet
på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten. Hunden ska inte
riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Du måste se till att
hunden är säkrad vid inbromsning till exempel genom att använda transportbur eller
säkerhetsbälte som är anpassat för hundar.”
Polisen informerar också att de kan bötfälla den som inte följer rekommendationen
med 1 500 SEK
Andra kommuner i Sverige har lite olika regler där flertalet av dem har beslutat att
inte tillåta sällskapsdjur i färdtjänstfordon. Samtliga kommuner gör undantag för
ledarhund och rehabhund.
Transportören har ingen utrustning idag för att kunna säkerställa transport av
sällskapsdjur i sina färdtjänstfordon.
Att beakta
•

Att tillåta sällskapsdjur i färdtjänstbilar innebär risk för de resenärer s
om är allergiska mot dessa

•

Det är orimligt att ställa krav på transportören att ha utrustning i sina
bilar för samtliga typer av sällskapsdjur

•

Regionen kan inte ha ett regelverk som uppmuntrar eller underlättar till
brott mot andra myndigheters bestämmelser eller rekommendationer

•

Färdtjänstfordon är avsedda för persontransporter inte för att
transportera sällskapsdjur

•

Tekniska nämndens reglemente bör avspegla reglementen i övriga
landet
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-13

TN AU § 69

Bedömning

Teknikförvaltningens ställningstagande
Kollektivtrafikenheten anser att nuvarande oklarhet åtgärdas genom att vi klargör hur
sällskapshund betraktas inom färdtjänsten. De olika alternativen är enligt följande:
1.
Teknikförvaltningen tillåter inte sällskapsdjur i färdtjänstfordon och
har ett undantag för ledarhund och rehabhund där vi också rekommenderar
användandet av bilbälte för hunden.
2.
Teknikförvaltningen tillåter sällskapsdjur i färdtjänstfordon med kravet
på att de skall vara säkrade under transporten och djurägaren är ansvarig för att
tillhandahålla utrustning för detta.
Kollektivtrafikenheten förordar alternativ 1 med hänsyn tagen till andra resenärer,
övriga omständigheter enligt ovan och den olägenhet det skulle innebära för resenär
med sällskapsdjur att säkerställa utrustning för sitt djur samt att behöva ta hand om
den utrustning under tiden de uträttar sina ärenden på sin destination.
Vem kommer att beröras och hur
Alternativ 1
Samtliga färdtjänstresenärer som idag vill ta med sig sällskapsdjur kommer att beröras
av detta med undantag för ledarhund och rehabhund.
Detta kan upplevas som orättvist att inte kunna med sig sällskapsdjur i
färdtjänstbilen, men med hänsyn tagen till omständigheter och övriga resenärer
upplever vi att detta är mista möjliga begränsning som kan införas utan att kostnader
ökar för Regionen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Tommy Gardell (S) frågade om det inte krävs ett nämndbeslut i frågan.
Förvaltningschef Patric Ramberg svarade att förslaget är att rådande lagstiftning ska
följas så teknikförvaltningen känner inte att det finns något alternativ.
Isabel Enström (MP) lyfter att ett system måste finnas så att både personer med
allergier och personer i behov av färdtjänst som har hund som sällskapsdjur måste
kunna ha möjlighet att boka färdtjänst.
Arbetsutskottet återremitterar ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma
med ett förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-05
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/119
1 oktober 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering av investeringsmedel för inköp av tillfällig bro
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar om omdisponering av medel med 3 000 000
kronor från projektnummer 12060 ”trafik kryssningskaj” för att kunna
investera i en tillfällig bro på kort sikt.



driftkostnader avseende kapitalkostnader med totalt 345 000 kr ska
finansieras inom befintlig budget.

Sammanfattning

En lösning för oskyddade trafikanter till och från kryssningskajen måste stå klar då
kryssningsanlöpen startar under våren 2020. För att hinna få till en lösning på kort
sikt föreslår teknikförvaltningen att en tillfällig bro köps in. Den tillfälliga bron skall
vara i bruk till dess att en permanent lösning, på lång sikt, finns framtagen.
Dialog har förts med Trafikverket som fortsatt godkänner en tillfällig bro på platsen
till dess att Region Gotland funnit en lösning för oskyddade trafikanter på lång sikt.
Trafikverket vill ha en ansökan om tillfälligt tillstånd om anläggande av bro så som
tidigare har skett ( hänvisning ska ske till Trafikverkets ärende TRV 2018/14901).
Idag saknas medel för en åtgärd på kort sikt varför en omdisponering måste göras
från projekt nr 12060 Trafik kryssningskaj. Investeringsanslaget uppgår till totalt
27 585 000 kr. Utfallet tom september 2019 uppgår till 122 458 kr. Tekniska
nämnden har tidigare beslutat om omdisponering från investeringsanslaget TN§72
med totalt 4 000 000 kr. Beslutet har inte verkställts i redovisningen ännu.
Bron som utgörs av en byggnadsställning bedöms kunna säljas när en permanent
lösning finns. Skötseln av bron ska ombesörjas genom teknikförvaltningen.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en omdisponering erfordras med totalt 1 500 000
kr.
Teknikförvaltningen bedömer att kapitalkostnader med totalt 345 000 kr ska
finansieras inom ramen för befintlig budget. Livslängden för bron är beräknad till tio
år och den interna räntan är 1,5%.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-01
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3021
25 september 2019

Michael Modin

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag kök Södervärnsskolans kök
Förslag till beslut

•
•

Tekniska Nämnden ansöker om tilläggsanslag för ombyggnad av köket
Södervärnsskolan på 7 450 000 kronor.
Ökade driftkostnader med 435 000 kr/år för RSF finansieras via internhyran.

Sammanfattning

Södervärnsskolans kök är i behov renovering för att klara dagens krav på
verksamheten. Inflyttningen av barn till Visby har och är stor och därför behövs ett
väl fungerande skolkök som är anpassad efter dagens arbetsmiljöregler.
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) har i budget avsatt 1.5 miljoner kronor till
investeringen av ny utrustning samt verksamhetsanpassning. Dessa nya installationer
medför åtgärder på de tekniska installationerna så som el, ventilation etc. I samband
med ombyggnationen kommer även Planerat underhåll utföras. Den totala
investeringsutgiften för hela projektet är beräknad till 12 950 000 kronor.
Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att i projektet tillföra 3 000 000 kronor
för ventilationsåtgärder samt 1 000 000 för planerat underhåll. Övriga
investeringsutgifter finns inte med i budget och behöver därför tillföras.
Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen har gett Projektavdelningen i uppdrag att genomföra
renoveringen av köket på Södervärnsskolan baserad på den förstudie som tagits
fram.
Åtgärd

Total
investeringsutgift

El
Ventilation + Rör+
Bygga fläktrum
Periodiskt underhåll

Varav
tilläggsanslag
behövs

Tilldelas

1 300 000
5 600 000

1 300 000 Teknikförvaltningen
2 600 000 Teknikförvaltningen

1 000 000

0 Teknikförvaltningen
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Åtgärd

Total
investeringsutgift

Varav
tilläggsanslag
behövs

Tilldelas

Byggherrekostnad

1 900 000

1 900 000 Teknikförvaltningen

Oförutsedd ombyggnad

1 550 000

1 550 000 Teknikförvaltningen

Köksutrustning
Verksamhetsanpassning
SUMMA

1 300 000
300 000
12 950 000

100 000 Teknikförvaltningen
0
7 450 000

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 7 450 000 kr.
Ekonomiskt perspektiv – Investeringen innebär ökade driftkostnader för RSF med
435 000 kr/år.
Landsbygdsperspektivet - Inget
Jämställdhets och genusperspektivet -Inget

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2019/785
15 oktober 2019

Per Östman

Tekniska nämnden

Information, Katthammarsvik avloppsreningsverk (ARV)
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att fortsätta med projektering av
utbyggnation enligt alternativ 2 nedan.

Sammanfattning

En detaljerad kalkyl för kostnaden att bygga ett nytt reningsverk i Katthammarsvik
har tagits fram. Kalkylen visar på att en ny budget för projektet borde vara 33,1 mkr.
En alternativ lösning i att bygga ut befintligt verk presenterades för TN 2019-01-14
men förkastades då eftersom fördelarna med ett nytt verk vägde tyngre.
Det saknas en övergripande plan för hur östra Gotlands spillvattenhantering ska se ut
på sikt och därmed anses risken i att bygga ett nytt verk, utan att ha ett underlag i
form av intäkter och nya anslutningar, vara för hög.
En utbyggnation blir således en mindre kostsam lösning av ett akut problem.
Ärendebeskrivning

Bakgrund:
Det befintliga reningsverket i Katthammarsvik uppfyller inte nödvändiga
utsläppskrav idag och Regionen fick 2012 föreläggande från Miljö och
Hälsoskyddsnämnden (MHN) att uppgradera verket med biologisk rening. Med
föreläggande följer även ett vitesföreläggande från MHN. Projekt för att åtgärda
detta startade 2013.
Det enda egentliga kravet är att ett ”biosteg” ska byggas men det finns även två andra
drivande faktorer att ta hänsyn till:
1. Ny utloppsledning är önskvärd då befintlig utsläppspunkt är inne i viken.
Detta har anmärkts men det föreligger ej något krav i dagsläget att den måste
flyttas.
2. Kapacitetsökning från 700 till 1000 PE vore önskvärd. Med dagens
belastning om ca 520-550 PE så finns det ännu kapacitet kvar i befintligt
verk. Enligt gällande ”Fördjupad översiktsplan 2025” finns det potential för
flertalet nybyggnadsområden samt ökad turism. Utifall all tillväxt som
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översiktsplanen möjliggör faktiskt sker så är det på gränsen att 700 PE räcker
till.
Analys av tidigare förstudier i relation till ny kalkyl
Under utrednings- och projekteringsfaserna har ett antal olika alternativ utvärderats.
Av de alternativ som återstår kan främst tre möjliga val lyftas fram. Dessa beskrivs
nedan utifrån fördelar & nackdelar med respektive val:
1. Bygga ett nytt ARV på Tomase 1:44
Kostnaden är hög (33 mkr) men med detta medges att reningsverket kan
byggas ut till 1000 pe (person ekvivalenter). Den nya lokaliseringen av verket
innebär även en mer fördelaktig utsläppspunkt. 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. Placeringen är även så pass långt ifrån befintlig
bebyggelse att besvär såsom lukt och trafik minimeras. Det finns dock inga
regelbundna klagomål på detta i dagsläget.
Kostnaden kan grovt fördelas enligt följande:
o
o
o
o
o
o

Nytt ARV
Markledningar
Utloppsledning
Ombygg. bef. verk
Byggherrekostnader
Risk & upparbetat

15 mkr
4 mkr
5 mkr
1 mkr
5 mkr
3 mkr

Den största risken med detta alternativ är att underlaget för potentiellt nya
anslutningar inte ger en garanti för nya intäkter. Beräkningar på antal
potentiella nyanslutningar varierar mellan 60 & 85 st i de förstudier som
hittills presenterats, vilket ger en maximal intäkt om 10,7 mkr. Det finns inte
heller några beräkningar på vilka kostnader som ingår i att ansluta ytterligare
områden. Risken ligger alltså i att kostnaderna riskerar att överstiga intäkterna
med tiotals miljoner.
2. Bygga ut befintligt ARV
Det går att bygga till ett steg för biologisk rening på befintligt ARV och
således lösa föreläggandet. Man kommer isf varken flytta utsläppspunkten
eller få en kapacitetsökning. Tekniskt sett går det ändå att utöka kapaciteten
till 1000 PE men det kräver att MHN godkänner en anmälan om utökning,
vilket inte är garanterat. Ytterligare kapacitetsökning efter det kan bli svår
med tanke på den begränsade ytan vid befintligt verk.
Kostnaden för detta beräknas rymmas inom befintlig budget men det måste
verifieras i detaljprojekteringen.
Den största risken med detta alternativ är att man kanske investerar i en
uppgradering för ca 10 mkr men får ändå stå med en kapacitetsbrist inom
överskådlig tid och då vara tvingat till ytterligare investeringar.
En andra risk skulle också kunna vara att dagens utloppsledning döms ut.
Risken för detta är omöjlig att gissa utan borde utrönas i en vidare diskussion
med MHN. Även inklusive ytterligare investeringar, t.ex en ny utloppsledning
(1 km för ca 10-12 mkr), så skulle alternativet vara markant billigare än
alternativ 1.
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Det bör sägas att VA-avdelningen arbetar med att ta fram en övergripande
plan för Östra Gotland som bör syfta till att lösa en kapacitetsbrist innan den
uppstår.
3. Inte göra någon åtgärd förrän övergripande plan är färdig
Föreläggandet från MHN är en utveckling av ett arbete som påbörjades redan
2004, då ett krav om Biosteg omtalades för första gången. Sedan dess har
TKF fått flera förlängningar av tidsfristen för att arbeta fram en lösning och
en övergripande plan för Östra Gotland.
I ljuset av detta så kan det vara ett alternativ att återigen be MHN om
uppskov för att få fram den övergripande planen och sedan kunna göra ett
val mellan alternativ 1 eller 2 ovan eller ett större verk på annan plats.
De stora riskerna med detta, utöver de uppenbara miljömässiga aspekterna
med att inte minska utsläppshalterna, är dålig publicitet samt
vitesföreläggande från MHN om uppskov inte ges.
Som underlag för analysen ovan har VA-avdelningen, genom Henrik Sedman,
sammanställt en analys av nuläget och de framtida behov som de kan se i form av
teknisk lösning, nyanslutningar och befintliga flöden. Från Planavdelningen så har
översiktsplan och publicerade ”detaljplaner under arbete” använts för att bedöma
framtida tillväxt.

Bedömning

Även om fördelarna med att bygga ett nytt verk är många och behovet av ökad
kapacitet är nödvändig på längre sikt så är det svårt att förorda en investering av den
storleken utan att den översiktliga planeringen eller en underliggande
intäktsberäkning finns fastslagen.
En utbyggnation av befintligt verk skulle vara en ”nödlösning” som uppfyller
föreläggandet men innehåller flertalet risker, t.ex potentiell kapacitetsbrist och att
utloppspunkten ogillas. Det är ändå det ekonomiskt mest försvarbara alternativet.
Utifall man ändå skulle vilja fortsätta med planerna på ett nytt reningsverk så vore det
försvarbart att först ansöka om en förlängning enligt punkt 3.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2824
6 september 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Dagvattenhantering omdisponering av medel
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 750 tkr från projekt 12729 ”Farligt
avfall Skarphäll” till projekt för uppförande av dagvattenreningsanläggning på
avfallsanläggningen i Roma.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har ett investeringsanslag för förbättringsåtgärder av lokaler för
”Farligt avfall Skarphäll” med totalt 1 000 000 kr. Hittills har 172 000 kr använts för
förbättringsåtgärder av fastigheten, främst energiförbättringsåtgärder. Ytterligare
några åtgärder planeras för ca 50.000 kr.
Teknikförvaltningen har ansökt om bidrag från Havs- och vattenmyndigheten
(HAV) för flera vattenbesparande projekt, i enlighet med förordningen om statligt
stöd för bättre vattenhushållning 2019:556 som trädde i kraft 1 augusti 2019.
Ett av teknikförvaltningens projekt handlar om dagvattenhantering på
avfallsanläggningen i Roma, där teknikförvaltningen ansökt om 750 tkr i bidrag.
Hälften av den totala projektbudgeten på 1 500 tkr måste vara egenfinansierad.
Teknikförvaltningen önskar därför omdisponera 750 tkr från investeringsprojekt
12729 ”Farligt avfall Skarphäll” till ett nytt projekt för uppförande av
dagvattenreningsanläggning på avfallsanläggningen i Roma. Projektet ska vara
slutfört senast oktober 2020, se förordning 2019:556.
På Roma avfallsanläggning samlas idag dagvatten från hårdgjorda ytor på
anläggningen i två dammar. Dammarna ligger i anslutning till avfallsanläggningen.
Dagvattnet transporteras därefter med tankbil till reningsverk. Detta är inte en
långsiktigt hållbar lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt. Projektets
målsättning är att rena dagvattnet och använda det renade vattnet i
förbehandlingsanläggningen för matavfall. som ska bli biogas och biogödsel. På så
sätt nyttjas dagvattnet som en resurs och behovet av kommunalt renat vatten
minskar med ca 3500 kubikmeter per år.
Som bilaga till tjänsteskrivelsen finns insänd ansökan till HAV med detaljerad
beskrivning, miljöeffekter och budget.
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27 september 2019

Claes Friberg
Enhetschef

Tekniska nämnden

Uppdrag att se över reglerna för återvinningscentralerna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Prislistan för mottagning av verksamhetsavfall på Region Gotlands
återvinningscentraler och Slite avfallsanläggning reglerar vilka avgifter som ska gälla
för avfallstjänster som tillhandahålls av teknikförvaltningen utanför den kommunala
renhållningsskyldigheten. Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras av
taxan, vilken fastställs av regionfullmäktige.
Teknikförvaltningen önskar förklara bakgrunden i lagstiftningen och ge en inblick i
hur det ser ut i övriga Sverige gällande mottagning av verksamhetsavfall.
Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis
industrier, affärer eller tjänsteföretag. Det kan också uppkomma verksamhetsavfall i
ett hushåll, exempelvis från renovering, byggnads- eller rivningsarbeten.
Med hushållsavfall menas avfall som normalt uppkommer i hushåll, exempelvis
utrangerade möbler, cyklar, löv och grenar. Det gäller även avfall från mindre
underhållsarbeten och reparationer i bostaden, såsom målning, tapetsering och byte
av förslitningsdetaljer. Hushållsavfall ska lämnas till någon av Region Gotlands
återvinningscentraler eller i enlighet med Region Gotlands avfallsföreskrifter och
avfallstaxa.
94% av alla kommuner i Sverige väljer att ta emot olika sorters verksamhetsavfall,
exempelvis bygg- och rivningsavfall på sina återvinningscentraler. Genom att ta emot
verksamhetsavfall på Region Gotlands återvinningscentraler erbjuder
teknikförvaltningen en god service över hela Gotland för alla kunder, såväl privata
verksamhetsutövare, organisationer som privata fastighetsägare med bygg- och
rivningsavfall.
Teknikförvaltningen återkommer med förslag till ny prislista för mottagning av
verksamhetsavfall under vintern 2019/2020.
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Ärendebeskrivning

Prislistan för mottagning av verksamhetsavfall på Region Gotlands
återvinningscentraler och Slite avfallsanläggning reglerar vilka avgifter som ska gälla
för avfallstjänster som tillhandahålls av teknikförvaltningen utanför den kommunala
renhållningsskyldigheten. Prislistan fastställdes av tekniska nämnden 2009 och
reviderades 2018-10-24 – då vissa lättnader beslutades för exempelvis utsorterad
plast, textilier och avfall från allmännyttiga ideella föreningar vid
återbruksverksamhet. Inga avgiftshöjningar gjordes 2018, men implementeringen av
prislistan på återvinningscentralerna har skärpts vilket har lett till att de privata
aktörerna på Gotlands avfallsmarknad ser en markant ökning av inkommande
mängder bygg- och rivningsavfall. Kunder till Region Gotland har ifrågasatt prislistan
för mottagning av verksamhetsavfall på regionens återvinningscentraler.
Teknikförvaltningen önskar härmed förklara bakgrunden i lagstiftningen och ge en
inblick i hur det ser ut i övriga Sverige.
Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis
industrier, affärer eller tjänsteföretag. Det kan också uppkomma verksamhetsavfall i
ett hushåll, exempelvis från renovering, byggnads- eller rivningsarbeten.
Verksamhetsavfall omfattas inte av den kommunala renhållningsskyldigheten och
kan lämnas till valfri avfallsmottagare, dvs någon av de privata avfallsaktörerna på
Gotland men också till Region Gotlands återvinningscentraler.
Med hushållsavfall menas avfall som normalt uppkommer i hushåll, exempelvis
utrangerade möbler, cyklar, löv och grenar. Det gäller även avfall från mindre
underhållsarbeten och reparationer i bostaden, såsom målning, tapetsering och byte
av förslitningsdetaljer. Hushållsavfall ska lämnas till någon av Region Gotlands
återvinningscentraler eller i enlighet med Region Gotlands avfallsföreskrifter och
avfallstaxa. Hushållsavfallet får inte lämnas till en privat aktör. Bestämmelser om och
avgifter för hantering av hushållsavfall regleras i avfallsföreskrifter och avfallstaxa för
Region Gotland.
94% av alla kommuner i Sverige väljer att ta emot olika sorters verksamhetsavfall,
exempelvis bygg- och rivningsavfall på sina återvinningscentraler. Genom att ta emot
verksamhetsavfall på Region Gotlands återvinningscentraler erbjuder
teknikförvaltningen en god service över hela Gotland för alla kunder, såväl privata
verksamhetsutövare, organisationer som privata fastighetsägare med bygg- och
rivningsavfall.
Intäkterna från verksamhetsavfall är viktiga för alla kommuner i Sverige, så även för
Gotland. Dessa intäkter regleras av prislistan. Den kommunala
renhållningsskyldigheten regleras av taxan, vilken fastställs av regionfullmäktige. En
förutsättning för att hålla avfallstaxorna nere är att vi tar betalt på rätt sätt och för
rätt tjänster.
På Visby återvinningscentral pågår ett utvecklingsprojekt med sammanställning av
fakta som underlag för förslag till en ny prislista för verksamhetsavfall. Prislistan ska
följa den gotländska avfallsmarknaden och vara ett ständigt aktuellt dokument som
också speglar Region Gotlands behov av material för sluttäckning av deponier.
Teknikförvaltningen vill värna de företag på Gotland som jobbar med
avfallshantering och utgöra ett komplement för verksamhetsavfallet, på samma sätt
som det ser ut i de flesta svenska kommuner.
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I dialog med kunderna på återvinningscentralerna ska ÅVC-medarbetare prata avfall,
inte bara vad avfallet består av, utan även hur avfallet har uppkommit och hur vi kan
förebygga uppkomst av avfall. Teknikförvaltningens prislista för verksamhetsavfall
kan, såväl som avfallstaxan, vara miljöstyrande. Teknikförvaltningen kan med
prislistan främja återbruk och ett förslag till ny prislista håller på att tas fram.
Förslaget innebär att priser baserade på både vikt och volym kommer att finnas, men
också att den följer prisläget på den gotländska avfallsmarknaden. Som konsekvens
av ovanstående behöver avdelningen för avfall kontinuerligt se över prislistan för
verksamhetsavfall och en ändring i delegationsordningen behöver öppna upp för den
möjligheten. Förändringarna kan ske snabbt och nya fraktioner uppstår och förfinas.
De flesta klagomål vi får in rör inkonsekvens i debitering, både mellan våra ÅVC och
mellan personal vid ÅVC. Likabehandlingen, att vi debiterar likadant på alla våra
ÅVC oavsett vem det är som kommer eller tar betalt, är viktig. Detta kan vi arbeta
med genom att ha workshops för personalen, utbildningar på plats och öka och
förtydliga informationen till kunder, entreprenörer och personal. Har vi tydliga och
välkända gränser att förhålla oss till och kan påvisa dem när det behövs minskar
också det subjektiva bedömningsutrymmet.
När det gäller de lagar och regler som styr verksamheten på kommunala
återvinningscentraler så gäller miljöbalken, framförallt avfallsförordningen (SFS
2011:927) och Region Gotlands avfallsföreskrifter, antagna av regionfullmäktige
2014-02-20. För avfall som normalt inte uppstår som följd av boende eller av att
människor vistas i en fastighet gäller fri konkurrens.
Som framgår av tekniska nämndens beslut TN §118 2019-04-24, finns också en oro
över att mer avfall bränns eller dumpas i naturen, till följd av den skärpta
implementeringen av prislistan för mottagning av verksamhetsavfall.
Teknikförvaltningen kan inte påvisa någon sådan ökning. Snarare så minskar
nedskräpningen, det visar antalet nedskräpningsärenden som inkommer till Miljöoch byggnämnden. År 2015: 184 ärenden. År 2016: 121 ärenden. År 2017: 150
ärenden. 2018: 126 ärenden. Hittills i år: 62 ärenden. De privata aktörerna, såsom
Ragn-Sells och Roma Miljö, rapporterar att de får in ökade mängder avfall, ca 40%
mer än tidigare år.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att oron kring ökad nedskräpning, såsom otillåten
eldning eller dumpning, ska tas på allvar. Pågående insatser för att förebygga
nedskräpning fortsätter, liksom att göra avfall till en resurs. Som tidigare påvisats
pekar satsningen på att intäkterna ökar och kostnaderna minskar. Detta ska i
förlängningen gynna de gotländska medborgarna och de lokala företagen.
Teknikförvaltningen bedömer att ett förslag till ny prislista kan läggas fram under
vintern 2019/2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-27
Beslut TN § 118, 2019-04-24
Beslut TN § 6, 2018-01-31
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Patric Ramberg
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Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 118

Uppdrag att se över reglerna för
återvinningscentralerna

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att se över reglerna för
återvinningscentralerna enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.

Ärendets behandling under mötet

Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att ge ett uppdrag till
teknikförvaltningen att se över reglerna för återvinningscentralerna efter det nyligen
rapporterats om att kunder får betala olika. Det finns för stort tolkningsutrymme i
gällande regler. Det upplevs som att det sedan de nya reglerna infördes har mer avfall
bränts eller dumpats i naturen.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på sitt yrkande och finner att
det vunnit bifall.
Skickas till
Avfallsavdelningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2013/567
10 september 2019

Tommy Grönström

Tekniska nämnden

Slutredovisning Östergarnslandets vattenförsörjning
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Historiskt sätt har den kommunala dricksvattensituationen på Östergarnslandet varit
besvärlig och svår under en lång tid av år. Många nya exploatering och utbyggnader av främst
sommarbostäder i området, har gjord att belastningen på befintliga kommunala
grundvattentäkter blivit ansträngda vad gäller vattenkvalitén och tillgången.
Fastigheten, där de befintliga grundvattentäkterna är belägna, är inte i Regionens ägo.
Nyttjandeavtal har funnit för täkterna med markägaren (de sk. Prästgårdskällan och
Gutenvikskällan) men avtalet löpte ut under år 2015.
Region Gotland har under många år sökt efter en ny dricksvattentäkt, för att säkra
dricksvattenförsörjningen i främst Katthammarsviksområdet, utan att lyckas.
I samband med det sk. ”Herrviks-projektet” som drivits av Nygarn utvecklingsbolag,
öppnade det upp sig nya möjligheter för en lösning av dricksvattenfrågan i Katthammarsvik.
Nygarn utvecklingsbolag påbörjade redan år 2005 en utredning om va-frågan för
Östergarnslandet med hjälp/stöd av Tekniska förvaltningen, som bistod med konsult hjälp.
År 2006 startades ett Leader-projekt som år 2007 ledde fram till ett förslag att bygga ett
avsaltningsverk och ett avloppsreningsverk i Herrviks området i privat ägo.
Nygarns utvecklingsbolag drev projektet vidare, delvis tillsammans med Tekniska
förvaltningen. År 2010 bildades Herrviks ekonomiska förening. Den Ekonomiska föreningen
skulle genomföra projektet i privat regi då Region Gotland hade avsagt sig
huvudmannaskapet för vatten- och avlopp i området.
Herrvik fanns inte med som kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, samt
området fanns inte med som prioriterat i framtida satsningar i den befintliga VA-planen.
Som en lösning på Katthammarsviks dricksvattenproblem beslutade Region Gotland genom
Tekniska nämnden 2013-06-27 (§140, TN AU§96) att Region Gotland skulle ta över frågan
vad gäller dricksvattnet och bygga ett avsaltningsvattenverk i Herrvik för 2000 personer med
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TN 2013/567

tillhörande vattenledningar till Katthammarsvik. Avloppsreningsverk med tillhörande
avloppsledningar, kvarstod i Herrviks ekonomiska förening.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totala 27 019 Tkr.
De totala investeringsutgifterna har uppgåtts till 26 051 Tkr vilket innebär ett
budgetöverskott på +968 Tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av projektet
ske till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

TN 2013-06-27 §140, TN AU§96. Region Gotland beslutar att bygga ett
avsaltningsvattenverk i Herrvik för 2000 pe med tillhörande vattenledningar till
Katthammarsvik. Avloppsreningsverk med tillhörande avloppsledningar, kvarstod i Herrviks
ekonomiska förening.
TN au 2015-06-10 §86-87 upphandling entreprenör.
TN 2015-06-24 §160 omprioritering av budgetmedel, 6000 Tkr.
Bilaga 1: Slutrapport 2019-09-26

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
12521. Östergarnslandets vattenförsörjning.
Projektägare
Marcus Ax/Rikard Widén SBF/TKF V&A/Infrastruktur
Beställare
Marcus Ax/Rikard Widén SBF/TKF V&A/Infrastruktur
Projektstyrgrupp
Patric Ramberg, TKF
Ann-Sofi Lindskog, TKF
Jonas Aaw, TKF
Mats Renborn, TKF
Marcus Ax, TKF
Rikard Widén, TKF

Referensgrupp

Jonas Aaw, TKF
Susanne Pettersson, TKF
Lars Kalmén, TKF
Tove Törnqvist, enhetschef Heldygnsvård
Projektorganisation
Christine Senter, enhetschef öppenvård
Tommy
Grönström,
projektledareBUP
Maria Ten
Siethof, enhetschef
Ola
Hamberg,
bitr.
projektledare
Kajsa Holmström, Lokalstrateg SBF Anita Carlsson avtalsansvarig Gotlandsbuss (transport &
Joakim
logistik)Stumle, projektledare maskin/process
Alf
Johansson,
Projektledare
bygg
och kontrollansvarig
Jenny
Iversjö trafik
och Pernilla
Johansson
park och murgrönaprojektet
Håkan Wiginder, projektör va-ledningar
Peter Olsson, va-avdelningen drift

Organisation externa parter

Konsulter
Arkitekt:
Byggkonstruktion:
Process/maskin
VVS:
El/Styr:
Brand:
Geoteknik:
VA-ledningar

Tyréns AB, Visby
Sweco Environment AB, Malmö och Bygglant AB, Visby
Sweco Environment AB, Malmö och Björks Rostfria AB, Hallstavik
K-konsult,Visby
Huddinge elteknik och Caverion AB, Visby
Brandingenjören Per Svensson
Vectura consulting AB, Jönköping
Region Gotland egen-regi

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Entreprenörer
Totalentreprenör, Va-ledningar:
Totalentreprenör, vattenverk:
UE-Bygg:
UE-Process/maskin:
UE-mark
Bakgrund
UE-Styr: och syfte
UE-VS
UE-Vent/plåt
UE-Golv:
UE-Måleri:

Osab AB, Slite
Björks rostfria AB, Hallstavik
Lindell bygg & anläggning AB, Visby
Björks rostfria AB, Hallstavik
Enbloms schakt, Ronehamn
Huddinge elteknik, Huddinge
Gotlandspool AB, Visby
RGJ plåt AB, Visby
Janne Erikssons Golv AB
Sture Larssons måleri AB

Bakgrund och syfte
Historiskt sätt har den kommunala dricksvattensituationen på Östergarnslandet (Katthammarsvik med
omnejd) varit besvärlig och svår under en lång tid av år. Exploatering och utbyggnader av främst
sommarbostäder i området, har gjord att belastningen på befintliga vattentäkter blivit ansträngda vad
gäller vattenkvalitén och tillgången.
Fastigheten, där de kommunala dricksvattentäkterna för Katthammarsvik finns, är inte i Regionens ägo.
Nyttjande avtal har funnit för täkterna med markägaren (de sk. Prästgårdskällan och Gutenvikskällan)
men kontraktet har löpte ut under år 2015.
Region Gotland har under många år sökt efter nya dricksvattentäkter i området, för att säkra
dricksvattenförsörjningen på Östergarnslandet, utan att lyckas.
I samband med det privata initiativet ”Herrviks-projektet” som drivits av Nygarn utvecklingsbolag,
öppnade det upp sig nya möjligheter för en lösning av dricksvattenfrågan i Katthammarsvik. Nygarns
utvecklingsbolag består av boende på Östergarnslandet.
Nygarn utvecklingsbolag påbörjade redan år 2005 en utredning om va-frågan för Östergarnslandet med
hjälp/stöd av Tekniska förvaltningen, som bistod med konsult-hjälp. År 2006 startades ett Leaderprojekt som år 2007 ledde fram till ett förslag att bygga ett avsaltningsverk och ett avloppsreningsverk i
Herrviks området i privat ägo. År 2010 bildades Herrviks ekonomiska förening och föreningen skulle
genomföra va-projektet i privat regi.
Region Gotland hade avsagt sig huvudmannaskapet för vatten- och avloppförslaget i Herrviksområdet,
då inget kommunalt verksamhetsområde fanns i området. Vidare fanns inte Herrviksområdet med som
prioriterat område, i framtida satsningar, i den då existerande VA-plan.
Som en lösning på Katthammarsviks dricksvattenproblem beslutade Region Gotland genom Tekniska
nämnden 2013-06-27 (§140, TN AU§96) att Region Gotland skulle ta över frågan vad gäller
dricksvattnet och bygga ett avsaltningsvattenverk i Herrvik för 2000 pe med tillhörande vattenledningar
till Katthammarsvik. Avloppsreningsverk med tillhörande avloppsledningar, kvarstod i Herrviks
ekonomiska förening.
Under år hösten 2013 påbörjar Region Gotland-projektavdelningen alla tillståndsansökningar
(Länsstyrelsen, Moh, Trafikverket, bygglov mm) och markavtal med alla berörda fastighetsägare
tecknades. Vidare upphandlas ramavtalskonsulten, Sweco Environment AB för projektering och
framtagande av tekniska handlingar för upphandling av nya avsaltningsverket i Herrvik.
Vattenledningsnätet projekteras av Region Gotland i egen-regi.

2 (6)

Under år 2014-2015 pågår projektering och framtagande av erforderliga tekniska handlingar för
upphandling.
10 juni 2015 beslutar tekniska nämndens arbetsutskott att upphandla:
1. Osab AB som totalentreprenör för anläggande av vattenledningar mellan Herrvik och
Katthammarsvik (TN AU §86).
2. Björks rostfria AB för byggnation av nytt avsaltningsverk i Herrvik (TN AU §87).
Byggnationen påbörjas augusti 2015 och i juni år 2016 står ett nytt vattenverk i Herrviks fiskehamn
klart, som producerar ett godkänt (av Livsmedelsverket) dricksvatten. Vidare är vattenledningsnätet
klart till Katthammarsvik.

Projektmål
Projektets mål är att säkra Katthammarsviks dricksvattenförsörjning. Detta skall ske med hjälp av en ny
råvattentäkt (Östersjön) och byggnation av ett avsaltningsverk samt en överföringsledning
(dricksvatten) till Katthammarsvik.
Möjliggöra flera va-anslutningar till det kommunala dricksvattennätet samt privata avloppsnätet på
Östergarnslandet.
Att genomföra projektet med inom budgeterade ekonomiska ramar och söka kostnadsbesparande
lösningar med bibehållen kvalitet inom givna tidsramar.
Vattenverket skall motsvara de krav som man idag kan ställa på en modern anläggning gällande låg
miljöbelastning, yteffektiv, låga driftskostnader, låg kemikalieförbrukning och med en bra arbetsmiljö i
anläggningen för va-driftpersonalen.

Tillvägagångssätt
Projektet har genomförts som två delprojekt (olika entreprenader se nedanstående uppdelning 1-2)
under år 2015-2016.
Projekteringen har genomförts med ramavtalskonsulter, huvudsak Sweco Environment AB samt
Region Gotland egen-regi. Projektledning är utförd av Teknikförvaltningen projektavdelningen.
Delprojekt 1.
VA-ledning Herrvik-Katthammarsvik samt intagsledning och råvattenpumpstation.
Denna delentreprenad har projekterats i egen-regi (SBF-TKF infrastruktur) och byggts av upphandlad
entreprenör (TN AU 2015-06-10 §86 ) OSAB AB samt Regionens egenregi (va-verkstad och
ledningsnät VA-avdelningen.
Delprojekt 2.
Nytt avsaltningsverk i Herrviks fiskehamn.
Vattenverket har projekterat av Sweco Environment AB (upphandlad ramavtalskonsult för VA) samt
upphandlad totalentreprenör Björks rostfria AB (TN AU 2015-06-10 §87). Vattenverket har byggts av
Björks rostfria AB, upphandlad totalentreprenör (TN AU 2015-06-10 §87) med underentreprenörer.
Nya vattenverket och va-ledningsnätet överlämnat till Region Gotland 2016-06-28 och dricksvatten
börjar levereras ut på dricksvattennätet.
Slutbesiktning utförd 2016-10-26 och garantibesiktning 2018-10-10.
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Ekonomisk redovisning
Årtal

Budget, tkr

Utfall, tkr

0
400

2013
2014
2015

20 619

2016

6 000

2017

0

2018

0

Total

27 019

Kommentar

320 Projektet startar.
899 Budget och utfall.
12 891 Budget och utfall. Omdisponeringar med 6 000 tkr.
TN2015-06-24 §160. Kompletteringsbudget 6 908
tkr till år 2016.
10 030 Budget och utfall. Kompletteringsbudget 2 878 tkr
till år 2017
1 896 Budget och utfall. Kompletteringsbudget 983 tkr till
år 2018.
14 Budget och utfall. Kompletteringsbudget 969 tkr till
år 2019.

26 051

Överskott budget och verkligt utfall uppgår till +968 tkr.

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Efter godkända slutbesiktningar har vi fått ett vattenverk (inkl. tillhörande valedningar) för avsaltning av Östersjövatten. Nya vattenverket i Herrvik uppfyller
nedanstående mål.

Krav på anläggning
Kapacitet:
Vattenverket ska kontinuerligt kunna producera 20 m3/h (motsvarande ca 5,5 l/s).
Dricksvattenkvalitet:
Vattenverket ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten enligt SLV FS 2001:30.
Utöver det skall följande analysvärden avseende vattenkvalitetsparametrar uppnås:
Specifika krav på dricksvattenkvalitet utöver krav i SLV FS 2001:30.
pH-värde
Turbiditet
Färgtal
Alkalinitet
CODMn

Kalcium
Magnesium

pH
FNU
mg/l Pt
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

Mättnads-pH eller max
pH=8,6 ±0,15*
≤ 0,2
≤5
≥ 80
≤1

≥ 25
≥2

Krav på tillgänglighet:
Vattenreningsanläggningen skall ha 99,9% tillgänglighet med full funktion och
uppfyllda vattenkvalitetskrav. Driftavbrott får ej vara längre än 6 timmar.
Krav på bemanning av processoperatör:
Anläggningen skall vara helautomatisk och endast kräva tillsyn (1 ggr/vecka) samt
närvaro vid påfyllning av kemikalier. Vid tvätt av membran skall dock driftpersonal
närvara för initiering och övervakning av de olika faserna i tvättprocessen.
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Anläggningen är vidare energieffektiv, då solceller som är monterade på taket,
levererar elström till pumpar, membran mm året runt. Detta sker främst sommartid
då vattenproduktionen är som störst.

Krav projektekonomi
Projektet skall hålla sig inom avsatt budget vad gäller ekonomin.

Tidplan
Nya vattenverket skall leverera vatten till Östergarnslandet senast sommar 2016.

Tid

Arbetet med ny vattenförsörjning till främst Katthammarsvik påbörjades redan 2005.
Detta Projekt utfördes inom gällande tidsramar och ett nytt avsaltningsvattenverk
(inkl. va-ledningar) stod klart till sommarn 2016 som levererade dricksvatten till de
boende på Östergarnslandet.

Analys av
avvikelse

Nya vattenverket har haft driftsproblem med främst förbehandlingen av råvattnet i
den sk. Amiadsilen.
Vidare har det varit problem med intag av havsvatten. Intagsledningen på havsbotten
har rört på sig vid vissa väderförhållanden och orsakat problem med införsel av
råvatten till verket.

Rekommendationer framåt från projektledaren
Det är viktigt att ställa höga krav på de konsulter som tar fram handlingar. Det krävs att de verkligen
är kvalificerade och har jobbat med den specifika inriktningen som projektet avser. Det går inte att
enbart se till timkostnader på konsulter vid upphandling, utan man måste även utvärdera kvalitét och
tidigare erfarenheter av likande projekt.
I projekterings och även produktionsfasen, behöver man ha en styrgrupp som är insatt, engagerad och
som medverkar aktivt i projektet.
Vid byte av projektägare/beställare i projekt måste det finnas rutiner hur överlämningen går till. Den
nya projektägaren/beställaren behöver bli insatt i projektet.
Som projektledare behöver man vara tydlig med de förändringar man gör i projektet och meddela
styrgruppen förändringarna samt rapportera avvikelser, såväl ekonomiska och funktionella.
Ett projekt av den här omfattningen ska inte drivas av bara en person, minst två är att rekommendera
som driver och delar på ansvaret för en bättre bild av helheten. Vidare skall det finnas sakkunniga
projektledare för olika discipliner.
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Överlämning
 Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till VAavdelningen via pärmar och USB-minne.

 Punkter som
återstår att göra

Anläggningen är ännu under garantitid så återstående punkter bevakas där.

Erfarenhetsåterföring
Att dubblera produktionskapacitet (10 till 20 m3/h) i sent skede i entreprenaden, är inte optimalt
för projektet. Utredningsarbete som ger klarhet i omfattning vad gäller tid, ekonomi och
konsekvens på övriga arbeten i projektet är nödvändiga att utföra vid sådana tillfällen.
Upphandling och genomförande av intagsledningar och muddringsentreprenader är komplexa. En
nyckelfaktor till ett lyckat resultat är att tidigt i projektet knyta rätt kompetens till organisationen.

Övrigt

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Tommy Grönström

Datum

2019-09-26

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2019-09-26
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1451
30 september 2019

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

VA plan Klinte Mölner-Visby Nygårds
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att genomföra en renovering och förstärkning av
dricksvattenförsörjning från området Klinte Sicklings till Visby Nygårds med
uppdimensionerande ledningar och pumpar och genom att fortsatt nyttja
grundvattentäkten Tofta Norra. Nedan benämnt alternativ 2.

Sammanfattning

Föreliggande utredning berör dricksvattenförsörjningen, huvudsakligen i området
Tofta-Klintehamn (delområde 12 enligt Region Gotlands VA-plan), men även i
området Roma-Dalhem (delområde 10 enligt VA-planen). Delområdena försörjs idag
av lokala grundvattentäkter med förstärkning från Visby. För att klara av att försörja
de exploateringar som genomförs och planeras i Visbyområdet och för att kunna
bygga ut den allmänna vattenförsörjningen till befintlig bebyggelse enligt VA-lagens
krav, behöver dagens försörjning förändras och förstärkas. Visbyområdet har inte
möjlighet att fortsätta leverera dricksvatten till delområdet i framtiden på grund av
exploateringstrycket där och de lokala grundvattentäkterna har kvalitetsproblem och
behöver ses över angående deras fortsatta drift.
I juni 2019 togs det nya bräckvattenverket på södra Gotland i drift. Verket kan bland
annat försörja delområde 12 samt leverera vatten vidare upp till Visby. Om
bräckvattenverket kopplas in mot delområde 12 kommer flödet att byta riktning
jämfört med idag och istället gå från söder till norr.
VA-avdelningen har haft i uppdrag att utreda tre olika alternativ för den framtida
vattenförsörjningen av delområde 12 och att kostnadsbedöma dessa. De tre alternativen
har varit:
Alternativ 1: Vatten från bräckvattenverket på södra Gotland leds in i Mölner
vattentorn (Klintehamn) längst i söder i delområde 12. Ingen uppdimensionering av
ledningar sker och ingen anpassning av pumpar. Alternativet möjliggörs inte en
hävning av anslutningsstoppet mellan Klintehamn och Tofta.
Alternativ 2: Vatten från bräckvattenverket på södra Gotland leds in i Mölner
vattentorn (Klintehamn) längst i söder i delområde 12. Ledningar och pumpar
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anpassas så att hela delområdet kan försörjas. Alternativet möjliggör en hävning av
anslutningsstoppet inom verksamhetsområdena och att nyanslutning kan erbjudas.
Vatten kommer också att levereras vidare till Visby.
Alternativ 3: Samma som alternativ 2 men med tillägget att även delområde 10
försörjs.
Alternativen har utgått från det antal abonnenter som uppskattas behöva allmän
vattenförsörjning år 2050.
I utredningen har även ingått att bedöma om vattnet från bräckvattenverket på södra
Gotland kan och bör förstärkas med vatten från någon eller flera av de tre befintliga
grundvattentäkterna eller om dessa ska tas ur drift.
Hydraulisk modellering har genomförts för ledningsnätet.
Vattentäkterna har bedömts kvalitativt och bedömningar har gjorts av vilket behov
som finns av kompletterande behandling och åtgärder i vattentäkter och vattenverk
för att klara kvalitetskraven. Bedömningen resulterade i förslaget att vattentäkten
Tofta Norr behålls i drift och blandas med vatten från Kvarnåkershamnsverket
medan vattentäkterna Eskelhem Övide och Loggarve tas ur drift. Det innebär att
Klintebys vattenverk, som behandlar vatten från Loggarve, tas ur drift och endast
används som reservoar. Tofta Norr kopplas till modellen i samtliga alternativ.
För Alternativ 1 visar den hydrauliska modelleringen att det inte är möjligt att
försörja hela delområdet pga kapacitetsbrist i ledningssystemet. Därför har ingen
kalkyl gjorts av alternativet
Resultatet av modelleringen i alternativ 2 visar att delområde 12 kan försörjas med
enbart vatten från bräckvattenverket på södra Gotland vid högsäsong år 2050.
Modelleringen där även delområde 10 kopplas in (alternativ 3) visar att även detta
område kan försörjas med vatten från Kvarnåkershamn. För att uppnå ett mer robust
system som klarar oplanerade driftstopp och läckage bättre, samt för att uppnå lägre
rörlig driftkostnad föreslås att systemet kompletteras med grundvattentäkten Tofta
Norr. Detta kommer att kräva vissa investeringar i vattentäkten och på vattenverket i
Tofta. Utöver detta krävs investeringar i ledningsnätet, med uppdimensionering av
vissa befintliga ledningar samt nyförläggning av ledningar samt kompletterande
tryckstegring.
Den sammanlagda investeringskostnaden för alternativ 2 har uppskattats till 122,5
Mkr.
För alternativ 3 tillkommer kostnader för överföringsledning mot delområde 10 och
tryckstegring. Den tillkommande kostnaden utöver kostnaden för alternativ 2 har
uppskattats till 138,3 Mkr.

Bedömning

Utgångspunkten för modelleringen av ledningsnätet har varit att vatten från
Kvarnåkershamn används. För att uppnå ett mer robust system som klarar
oplanerade driftstopp och rörbrott bättre, föreslås att systemet kompletteras med en
eller flera av de befintliga grundvattentäkterna. Efter en genomgång av
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förutsättningar avseende kvalitet, kvantitet och kostnader rekommenderas att
vattentäkten Tofta Norr fortsätter användas och att erforderliga investeringar görs på
vattentäkten och i Tofta vattenverk. Täkten har god kapacitet och potential finns att
öka denna ytterligare. Eskelhem Övide och Loggarve tas ur drift.
Den hydrauliska modelleringen visar att det krävs investeringar på ledningsnätet i
form av nyanläggning och uppdimensionering av vissa befintliga ledningar längs
sträckan för att klara att leverera dricksvatten till alla abonnenter i delområdet under
högsäsong år 2050.
Om investeringar genomförs enligt förslaget för alternativ 2 bedöms vatten från
Kvarnåkershamnsverket kunna försörja hela delområdet Tofta-Klintehamn och
utöver det klara att leverera minst 730 m3 vatten per dygn mot Visby (via Nygårds
tryckstegring). Om en liten reservoar anläggs vid Nygårds alternativa tryckstegring
anläggs mellan Tofta och Nygårds kan ett större flöde levereras till Visby. För att öka
systemets robusthet föreslås att även grundvattentäkten Tofta Norr används efter
föreslagna åtgärder i vattentäkt och vattenverk. Detta kommer inte att öka flödet till
Visby eftersom det är ledningssystemet som är dimensionernade.
För att kunna leverera dricksvatten även till Roma – Dalhem (Alternativ 3) behöver
en överföringsledning anläggas från Tofta till Roma och nätet behöver förstärkas
med tryckstegring i Tofta samt en högreservoar längs sträckan till Roma. I detta
alternativ har bedömts att även vattnet från Tofta Norr behövs för att klara
dricksvattenförsörjningen. Även i alternativ 3 bedöms att minst 730 m3 vatten per
dygn levereras till Visby via Nygårds tryckstegring.
Den sammanlagda investeringskostnaden för alternativ 2 har uppskattats till 122,5
Mkr. Driftkostnader för vattenverket Tofta Norr har beräknats till 16,1 Mkr genom
nuvärde för perioden 2020-2050. Driftkostnader för ledningsnätet har antagits
försumbara.
För alternativ 3 tillkommer kostnader för överföringsledning mot Roma-Dalhem och
tryckstegring. Den tillkommande investeringskostnaden utöver kostnaden för
alternativ 2 har uppskattats till 138,3 Mkr. Driftkostnader för vattenverket Tofta
Norr har beräknats till 16,1 Mkr genom nuvärde för perioden 2020-2050.
Barn- och genusperspektiv –Genom att bygga ut ledningsnätet och verk mellan
Klintehamn och Visby bidrar Regionen till att uppfylla målet ”alla barn har goda
tillväxtvillkor” under styrmodellens målområde sociala hållbarhet.
Landsbygdsperspektiv –Genom att bygga ut ledningsnätet och verk mellan
Klintehamn och Visby bidrar Regionen till att uppfylla målet ”en levande landsbygd
och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans”
Ekonomisk konsekvensanalys för alternativ 2b)
Delvis finansierat genom anslag till VA-planen
Ledningar (a)
Ombyggnad Tofta VV (b)
Dom o VSO för Tofta (c)
Proj, upphandling mm (d)
Totalt

72 895 000 kr
34 289 328 kr
345 000 kr
15 005 806 kr
122 535 134 kr
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a) Ej finansierad och kommer att kräva omdisponeringar i VA-budgeten samt
tilläggsanslag. Vi återkommer med förslag på finansieringen av detta till TN
2019-10-24.
b) Finansierad i VA-plan, 50% 2020 och 50% 2021 från reinv befintliga
anläggningar
c) Finansierad i VA-plan, 100% 2020 från vattenskydd
d) Finansierad i VA-plan, 50% 2020 och 50% 2021 från reinv befintliga
anläggningar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-30
Rapport från Sweco med uppdragsnummer 13007828
Mölner – Nygårds alternativstudie vatten
Kortversion Mölner - Nygårds
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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25 september 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och överlämnar den till regionstyrelsen
för beslut.

Sammanfattning

En motion inkom från Lena Celion (M) 2016-09-26 angående trafiksituationen på
Strandvägen i Slite med önskemål om att tekniska nämnden skulle se över
skyltningen beträffande parkområdet, att bättre skyltning beträffande maximal
hastighet genomförs, att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga
platser.
Frågan har tidigare behandlats i tekniska nämnden TN 2011/1838 TN § 49 2012-0328. Hastighetsmätningar har utförts och teknikförvaltningen har bedömt att några
hastighetsbegränsande åtgärder inte behöver genomföras.
Ärendet återremitterades från Regionfullmäktige 2018-05-14 (§ 67).
Tekniska nämnden beslutade 2018-10-24 (§ 253) :
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny
trafikmätning under sommaren 2019 enligt ordförande Tommy Gardell (S) yrkande.
En ny trafikmätning har utförts på platsen av Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande, NTF 2019-06-26—2019-07-06.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att trafikmätningen är korrekt utförd och att resultatet
motsvarar trafiksituationen på andra platser med liknande karaktär. Ansvaret för att
bevaka att hastighetsbegränsningar efterlevs ligger hos polismyndigheten.
Barn- och genusperspektiv –Trafikmätningen

området för alla trafikanter.
Landsbygdsperspektiv –

bidrar till en tryggare trafiksituation i

mätningen rör endast området kring Strandvägen i Slite.
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Ekonomisk konsekvensanalys –Ingen

genomförda mätningen.

budget finns för att täcka kostnaderna för den

Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26
Tjänsteskrivelse 2019-09-25
Presentation på sammanträde
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, polismyndigheten Gotland.
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Ärende TN 2019/1547
10 oktober 2019

Anna Rieem
Markingenjör

Tekniska nämnden

MBN Remiss – Granskning av detaljplan för Visby Ordboken 5
och 11
Förslag till beslut

Tekniska nämnden besvarar miljö- och byggnadsnämndens remiss med följande
synpunkter:
1. Det ska vara utfartsförbud från berörda fastigheter mot Stenkumlaväg och
delar av Värnhemsgatan och Gråboväg.
2. Planbestämmelser behöver ses över och kompletteras innan antagande av
detaljplanen.
3. Planbestämmelse om hur stor del av marken som får hårdgöras behöver
kombineras med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs för
åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.
4. Planförslaget behöver kompletteras med en sammanställning av vad som ska
regleras i exploateringsavtal samt att exploateringsavtal ska vara tecknat och
godkänt innan antagande av detaljplanen kan ske.

Sammanfattning

Planförslaget har efter samrådstiden reviderats och därefter ställts ut för granskning.
Planförslaget 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 Visby 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. En solstudie har genomförts
som redovisar ungefärliga solförhållanden och skuggade ytor. Trots påverkan av
solförhållanden på intilliggande bostadsfastigheter görs bedömningen att
skuggningen är acceptabel i förhållande till stadens önskan om förtätning och varierat
bostadsutbud i Visby.
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Region Gotland är huvudman för och ansvarar för intilliggande angörande vägar
såsom Stenkumlaväg, Värnhemsgatan och Gråboväg. Gång- och cykelvägen längs
Stenkumlaväg som ligger utanför planförslaget, kommer behöva göras om i samband
med genomförandet. Längs med Stenkumlaväg inom planområdet ska det enligt
planförslaget planteras träd.
Parkering för boende och centrumverksamhet ska och kan ske inom planområdet.
Planförslaget ger möjlighet till en markparkering och ett eventuellt parkeringsgarage.
Angöring till markparkeringen planeras att ske från dels Värnhemsgatan och dels
Gråboväg. Angöring till parkeringsgaraget kan ske från Värnhemsgatan. Planförslaget
genererar behov om 46 parkeringsplatser för boende och 1,5 – 2 parkeringsplatser
för centrumverksamhet beroende på vilken verksamhet som etableras enligt gällande
parkeringsnorm. I beskrivningen till planförslaget framgår det att de boende ska ha
tillgång till laddningsstolpar för elbilar och cykelparkering. Planförslaget innebär
behov av 200 parkeringsplatser för cykel. Även för centrumverksamhetens
besökande ska det finnas 2 - 5 cykelparkeringsplatser.

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 enligt regionens VA-plan. Ett genomförande av detaljplanen
medför att de hårdgjorda ytorna minskar och möjligheten till lokalt omhändertagande
av dagvatten förbättras då befintliga parkeringsytor bland annat ersätts av gårdar med
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planteringar. En planbestämmelse har införts för att säkerställa att andelen hårdgjord
markyta, exklusive den yta som byggs eller används för parkering, begränsas till 40 %.
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, sannolikt tjärasfalt, men inte i vilken omfattning.
Dialog har förts mellan fastighetsägare och enhet miljö- och hälsoskydd angående
behov av ytterligare provtagning. Föroreningarnas omfattning bedöms, utifrån
tillgänglig information, vara ca en tredjedel av områdets yta. Krav på sanering har
reglerats genom planbestämmelse.
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. Exploateringsavtal ska tecknas för att reglera ombyggnation av gångoch cykelväg längs Stenkumlaväg och genomförande av sanering.
Exploatören kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader, sanering,
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 cykelväg. Genom att begränsa och centrera
utfartsmöjligheterna i enlighet med den illustration som redovisas i planförslaget med
utfartsförbud i detaljplanekartan från aktuella fastigheter skyddas gång- och
cykeltrafikanter av trafik som genereras från fastigheterna. Införande av utfartsförbud
kan lösas med att planområdet utökas i begränsad omfattning mot Stenkumlaväg,
Värnhemsgatan och Gråboväg för att på så sätt få med allmän platsmark i
planområdet.
I bestämmelserna till planförslaget 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. Om regionen har för avsikt att
reglera och säkerställa plantering av träd inom kvartersmark kan detta regleras i ett
exploateringsavtal.
Ett genomförande av detaljplanen medför att de hårdgjorda ytorna minskar och
möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten förbättras då bland annat
befintliga parkeringsytor ersätts av gårdar med planteringar samt att en
planbestämmelse om högsta tillåtna hårdgjord markyta införs. Men planförslaget
visar inte hur dagvatten ska kunna fördröjas med 20 mm nederbörd inom
planområdet. Bestämmelse i detaljplanen om markens genomsläpplighet behöver
kombineras med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs för åtgärder
som kan försämra markens genomsläpplighet. Det innebär att miljö- och
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byggnadsnämnden får möjlighet att kontrollera att planbestämmelsen följs. Reglering
av utformningen av dagvattenanordningen och anslutning av vatten och spillvatten
ska göras i ett exploateringsavtal.
I planförslaget saknas det uppgifter om när i tid exploateringsavtal behöver tecknas.
Det är viktigt att det framgår av planbeskrivningen att exploateringsavtal behöver
tecknas och godkännas innan detaljplanen kan antas. Detta för att garantera ett
genomförande av detaljplanen och att det inte ska generera några kostnader
gentemot Region Gotland.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Visby Ordboken 5 och 11, MBN 2019/1728
Inkom 2019-05-20
Tjänsteskrivelse 2019-10-10

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr MBN 2019/ 1728
Handlingstyp Underrättelse (standard)
Datum 2019-05-20

Förslag till detaljplan för VISBY ORDBOKEN 5 och 11
Region Gotland
Planförslaget daterat 2019-05-15 som varit på samråd har efter samrådstidens
slut reviderats och ställs nu ut för granskning.
Syftet med planförslaget 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 för
Visby. 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
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Efter samrådet har följande revideringar gjorts:
• Föreslagna byggrätter i östra delen av planområdet har begränsats i yta och
placerats mot lokalgatorna Värnhemsgatan och Gråboväg.
• Solstudie har uppdaterats och utökats.
• För att reglera omhändertagande av dagvatten i form av fördröjning av
nederbörd har en planbestämmelse införts för att säkerställa att andelen
hårdgjord markyta (som inte bebyggs eller används för parkering) begränsas
till max 40 %.
• En planbestämmelse om att plank eller mur ska anordnas i fastighetsgräns
mot Visby Ordboken 3, 8 och 9, har införts.
• Villkor för lov har införts; Startbesked får inte ges för byggnation förrän
markföroreningen åtgärdats.
Samtliga planhandlingar finns tillgängliga för granskning på Region Gotlands
hemsida www.gotland.se/detaljplan samt hos Region Gotland,
Visborgsallén 19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljöoch byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se,
senast den 12 juni 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer
(MBN 2019/1728). Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat
någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att
anta detaljplanen.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst,
bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Stina Wester,
tfn 0498 - 26 91 74.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Stina Wester, planarkitekt
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Förslag till detaljplan för

Visby Ordboken 5 och 11
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Granskningshandling
Ärendenr: MBN 2019/1728
(Tidigare dnr: BN 2017/825)

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 15 maj 2019

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
MBN 2019/1728
Visby Ordboken 5 och 11
2019-05-15
____________________________________________________________________________________________

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.
Varsamhetsbestämmelser för Värnhemsområdet har dock inte tagits fram.
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 Gotlands dagvattenstrategi ska följas. 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. En planbestämmelse (n6) har införts för att säkerställa att andelen
hårdgjord markyta, som inte bebyggs eller används för parkering, begränsas
till max 40 % (på område för ”bostadsgård”).
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.
Enligt Region Gotlands VA‐plan 2018 ska 20 mm nederbörd fördröjas inom
fastigheten innan det leds vidare i regionens dagvattenledning.
__________________________________________________________________________________
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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
planteringar. Det innebär också att flödena till dagvattennätet minskar.
Dagvattnet ska fördröjas inom den egna fastigheten innan det leds vidare till
det kommunala systemet. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla kvar
dagvattnet inom egen fastighet. En planbestämmelse (n6) har införts för att
säkerställa att andelen hårdgjord markyta, som inte bebyggs eller används
för parkering, begränsas till max 40 %. Bedömningen är att planförslaget
medför en ökning av andelen genomsläpplig mark och att det är positivt för
fördröjning av dagvatten.
Dagvatten från fastigheten ska avledas till regionens dagvattenledning efter
fördröjning av 20 mm nederbörd enligt Regionens VA‐plan 2018 (strategi).
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 (samhällsbyggnadsförvaltningen) 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.
Dialog har förts mellan fastighetsägare och enhet miljö‐ och hälsoskydd,
samhällbyggnadförvaltningen, angående behov av ytterligare provtagning av
marken. Syftet med ytterligare provtagning är att ta reda på omfattning av
förorening och för att bättre kunna planera för sanering. Fastighetsägaren
har med tillgänglig information bedömt att förorening härrör från tjärasfalt
från gammal asfalt och att detta kan saneras i samband med att schaktning
påbörjas av området.
Bedömningen är att föroreningen (tjärasfalt) omfattar ca en tredjedel av
ytan (1700 m2).
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En saneringsanmälan ska göras i god tid innan schaktning ska påbörjas, där
det framgår hur förorening ska åtgärdas, vilket åtgärdsmålet är m m.
Krav på sanering av marken regleras genom planbestämmelse.
Bortschaktning av asfalt (tjärasfalt) lastas på flak, som är täckt under
transport, till depå för avfallsanläggning som slutdestination. All hantering av
detta sker med stor försiktighet. Arbetet ska tidigast påbörjas efter att
kvarteret är tömt på nuvarande verksamheter.
Omgivningen bör inte påverkas mer av denna saneringsåtgärd än övriga
arbeten. Fastighetsägaren/byggherren ansvarar och bekostar samtliga
saneringsåtgärder som projektet blir ålagd enligt rådande lagstiftning.
Dessa frågor kommer även att regleras i ett exploateringsavtal.
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
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.
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8 (25)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
MBN 2019/1728
Visby Ordboken 5 och 11
2019-05-15
____________________________________________________________________________________________

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 (n2). Minst en genomgående entré (mellan
Stenkumlaväg och bostadsgård) ska finnas (f1). 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 (f2, f4, f5). 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 (f3). 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). Bebyggelsen ska placeras utefter
Värnhemsgatan respektive Gråboväg, för att bilda tydligare gaturum samt
för att frigöra yta för den gemensamma gården. Området ska utformas så att
alla boende har tillgång till en gemensam bostadsgård med plantering, plats
för utevistelse/uteplatser och lek för småbarn i nära anslutning till bostaden
(n1). Gården ska vara bilfri, men de får byggas under med parkering. Om
kvarteret byggs under med parkeringsgarage ska gården ovanpå ha ett
planteringsbart bjälklag (n3). Tidigare gällande detaljplaner har styrt att mur
ska finnas mot bostadsbebyggelse öster om fastigheterna Visby Ordboken 5
och 11, för att minska störning från parkering till dåvarande verksamhet,
varutransporter etc. Ett plank eller mur föreslås även fortsättningsvis finnas i
gräns mot fastigheterna Visby Ordboken 3, 8 och 9 för att minska störning
från eventuell markparkering i planförslaget (m1).
__________________________________________________________________________________
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Cykelparkering ska finnas på bostadsgård. Om parkeringsgarage inte byggs
får markparkering 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.

Solstudie
En solstudie har tagits fram utifrån Region Gotlands 3D‐modell över Visby.
Den visar ungefärliga solförhållanden och skuggade ytor utifrån aktuellt
projekt. Solstudien bifogas planhandlingen.
Från Stenkumlaväg lutar marken nedåt mot öster. Marken har en
nivåskillnad på drygt en meter. Då föreslagen bebyggelse ligger på en högre
marknivå samt att den tillåts bli högre än intilliggande villabebyggelse i öster
kommer den att påverka solförhållanden för dessa.
Föreslagen byggnad mot Stenkumlaväg skuggar dess innergård under
framförallt sena eftermiddagar/kvällar på sommar (halva innergården
skuggas kl 18:00 och är utan sol ett par timmar senare).
Solstudien visar bland annat att villabebyggelsen öster om planområdet kan
komma att få minskad kvällssol, med störst påverkan under sommaren. I
gränsen mot villabebyggelsen i öster finns en befintlig mur, som föreslås
finnas kvar. Muren medför viss skuggning av tomterna idag.
Under våren sker viss skuggning av villabebyggelse i nordost sista timmarna
innan solnedgång. Kvällssolen under sommaren kommer att påverkas för
villabebyggelsen öster om planområdet. Föreslagen bebyggelse börjar
skugga delar av villatomterna från ca kl 18.00 (18 juni). Under hösten
påverkas villabebyggelse i nordost av skuggning, de sista timmarna innan
solnedgång. Under vintern påverkas främst villabebyggelse norr om
planområdet av skuggning från föreslagen bebyggelse.
Trots påverkan av solförhållanden på intilliggande bostadsfastigheter
bedöms skuggningen acceptabel i förhållande till stadens önskan om
förtätning och varierat bostadsutbud i Visby.
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3D‐modell, solstudie, 18 juni kl 18:00

3D‐modell, solstudie, 18 juni kl 20:00
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3D‐modell, solstudie, 15 dec kl 12:00

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
__________________________________________________________________________________
16 (25)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
MBN 2019/1728
Visby Ordboken 5 och 11
2019-05-15
____________________________________________________________________________________________

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.

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.
Parkeringsstrategi Gotland, antagen av Regionfullmäktige (§ 74, 2018‐12‐17).
ställer krav på antal cykelparkeringar.
Förändringar
Angöring till markparkering för boende sker dels från Värnhemsgatan samt
från Gråbogatan. Anledningen till att infart till markparkeringen inte styrs till
endast en av vägarna är för att jämna ut trafiken mellan gatorna. Ett
eventuellt parkeringsgarage under bostadsgård angörs från Värnhemsgatan.
Parkeringsnorm för cyklar 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.
Parkeringsnormen anger 35 p‐platser/1000 BTA om kontor etableras (ca 5 p‐
platser för cykel i planförslaget) och 10 p‐platser/1000 BTA om
sällanköpshandel etableras (vilket innebär ca två p‐platser för cykel i
planförslaget).

Kollektivtrafik

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

Förutsättningar
Parkering ska ske på kvartersmark. Detaljplaneförslaget utgår från
parkeringsstrategi Gotland, antagen av Regionfullmäktige (§ 74, 2018‐12‐17).
Kantstensparkering utefter Värnhemsgatan är tillåtet idag (utanför
planområdet).
Förändringar
Angöring till markparkering 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. Parkeringsnormen för kontor är 11
parkeringsplatser/1000 BTA kontorsyta vilket innebär ca 1,5 parkeringsplats i
planförslaget och för sällanköpshandel (typ café) 15 parkeringsplatser/1000
BTA vilket ger 2 parkeringsplatser i 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.
Kantstensparkering utefter Värnhemsgatan är tillåtet idag. Besökande till
verksamheter inom planområdet har även möjlighet att nyttja dessa.
Parkeringsbehovet för verksamheten ska dock även lösas inom planområdet.

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.
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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.

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.
Tidigare gällande detaljplaner har styrt att mur ska finnas mot
bostadsbebyggelse öster om fastigheterna Visby Ordboken 5 och 11, för att
minska störning från parkering till dåvarande verksamhet, varutransporter
etc. Ett plank eller mur föreslås även fortsättningsvis finnas i gräns mot
fastigheterna Visby Ordboken 3, 8 och 9 för att minska störning från
eventuell markeringsparkering i planförslaget (m1).

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. En servis‐ och ändringsanmälan för
vatten och avlopp behöver lämnas in vid ombyggnation av området.
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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. (läs mer under rubriken ”Dagvatten” s 6).
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.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Genomförandet kan
igångsättas så snart detaljplanen har vunnit laga kraft.
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 sommaren 2019
Antagande hösten 2019

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Exploatören ansvarar för genomförande av planen vilket bland annat omfattar
sanering av marken, 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. G/C‐bana utefter
Stenkumlaväg kommer sannolikt att påverkas vid ett genomförande av
detaljplanen. Exploatör bekostar ombyggnation av G/C‐bana.
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.
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Exploateringsavtal

För att reglera och tydliggöra ansvarsfördelningen vid plangenomförandet ska
ett exploateringsavtal 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

För plankostnader till regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats.
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.

Region Gotlands
Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för Region Gotland
kostnader och intäkter

Exploatörens
Exploatörens kommer att ha kostnader för sanering, uppförande av
kostnader och intäkter byggnader, parkeringsanläggning, fördröjning av dagvatten, plantering,
bostadsgård, angöring till gata, undersökningar och utredningar,
anslutningsavgifter, fastighetsbildning och andra
lantmäteriförättningskostnader m m.
G/C‐bana utefter Stenkumla väg behöver göras om, vilket bekostas av
exploatör. Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning och/eller försäljning
av lägenheter och lokaler.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Bebyggelsen ska utformas så att tillgängligheten är sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

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). Ungefärlig omfattning av föroreningen, tjärasfalt,
bedöms finnas på ca en tredjedel av ytan (1700 m2).
Förorening ska saneras i samband med att schaktning påbörjas av området.
En saneringsanmälan ska göras i god tid innan schaktning ska påbörjas, där det
framgår hur förorening ska åtgärdas, vilket åtgärdsmålet är m m.
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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 varsamhets‐
bestämmelser ska tas fram för äldre villaområde. Aktuellt område utgörs inte
längre av villabebyggelse och är inte ämnad att få särskilda varsamhets‐
bestämmelser. 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,
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.
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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 saneras till nivå för känslig markanvändning
(KM) för bostadsbebyggelse, 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
Miljökvalitetsnormen (MKN) för luft bedöms inte överskridas. Den parameter i
MKN som är problem med i centrala Visby är PM 10. MKN för luft överskrids
periodvis i Visby. Höga halter av små partiklar har uppmätts i centrala Visby
(PM10). Stängda, trånga gaturum kan leda till lokalt förhöjda partikelhalter.
Bebyggelsen mot Stenkumlaväg bildar dock ett stort gaturum och föreslagen
bebyggelse öster om ska uppföras i öppen kvartersform som ger god
luftcirkulation.
Ett åtgärdsprogram har tagits fram som syftar till att sänka partikelhalterna i
Visby. Höga halter av PM 10 har ofta en lokal spridning och utsläppen är
framför allt kopplade till vägtrafik och till förbränning. I Visby har vägtrafiken
identifierats som den främsta källan till de höga halterna. Dygnsmedeltrafiken
i det område där PM 10 överskrids är mer än dubbelt så hög som den är på
Stenkumlaväg. Förslag till åtgärdsprogram som tagits fram av SWECO syftar
också till att minska spridningen av PM 10 i hela Visby. Detta sammantaget gör
att miljö och hälsoskyddsnämnden gör bedömningen att miljökvalitetsnormen
för luft inte överskrids.
Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten
Planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten.
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).
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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 på
grund av 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.

Medverkande
tjänstemän

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/ Erik Lind, kartingenjör – grundkarta & fastighetsförteckning
M fl
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Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby (2019-05-15)

Anders Rahnberg
Enhetschef, enhet Plan

Stina Wester
Fysisk planerare
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
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hela planområdet.
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MBN 2019/1728

(Tidigare dnr 2017/825)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Visby Ordboken 5 och 11, Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade 2018-06-27 § 157 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda
med ett planförslag daterat 2018-06-12. Detaljplanen hanteras med standardförfarande.
Planförslaget har under tiden 16 juli 2018- 20 augusti 2018 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet,
plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S1 - S14) finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för granskningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
•

•
•

•
•

Föreslagna byggrätter i östra delen av planområdet har begränsats i yta och placerats mot
lokalgatorna Värnhemsgatan och Gråboväg, vilket innebär en marginell, men positiv, förändring av
solförhållanden för bostadsbebyggelsen i öster. Förändringen möjliggör även en större
sammanhängande gård och tydligare gaturum mot Värnhemsgatan och Gråboväg.
Solstudie har uppdaterats och utökats.
För att reglera omhändertagande av dagvatten i form av fördröjning av nederbörd har en
planbestämmelse införts för att säkerställa att andelen hårdgjord markyta (som inte bebyggs eller
används för parkering) begränsas till max 40 %.
En planbestämmelse om att plank eller mur ska anordnas i fastighetsgräns mot Visby Ordboken 3,
8 och 9, har införts.
Villkor för lov har införts; Startbesked får inte ges för byggnation förrän markföroreningen
åtgärdats.

Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Polisen
2018-08-05
S1

Ingen erinran

Fortifikationsverket
2018-08-07
S2

Ingen erinran

Länsstyrelsen Gotland
2018-08-10
S3

2

Länsstyrelsen bedömer (enligt 11 kap 10 § PBL) med aktuellt planförslag
att det i huvudsak är förenligt med de intressen Länsstyrelsen har att
bevaka. Det återstår för Region Gotland att visa att marken är lämplig
för den föreslagna användningen med hänsyn till förekomsten av
förorenad mark och möjligheten till långsiktigt hållbar vattenförsörjning.
Riksintresse
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken vilket
innebär att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas när
en exploateringsåtgärd bedöms. Åtgärder får inte medföra att Gotlands
samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas och därmed begränsar
det rörliga friluftslivets intressen. Bestämmelserna utgör inte hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet varför
Länsstyrelsen inte bedömer att planförslaget kan anses medföra påtaglig
skada på riksintresset.
Förorenad mark
Av planhandlingarna framgår att viss provtagning av mark utförts som
visar på förekomst av halter av PAH:er över Naturvårdsverkets
riktvärden för känslig markanvändning (KM). Av handlingarna
framkommer också att Region Gotland gjort bedömningen att ytterligare
provtagning krävs för att kartlägga förororeningens omfattning.
Länsstyrelsen instämmer i bedömningen.
Då genomförd provtagning visat på förekomst av förorenad mark vill
Länsstyrelsen dock erinra om att sanering av marken krävs till nivåer för
KM för att planläggning för bostäder ska kunna anses lämplig. Detta
regleras lämpligen genom planbestämmelser. Planhandlingen behöver
även kompletteras med en beskrivning av de konsekvenser en sanering
kan få för omgivningen. Länsstyrelsen anser även att det behöver
säkerställas att sådana åtgärder som krävs för sanering av marken kan
och ska utföras, samt att det bör framgå vem som har ansvar för att
bekosta och utföra saneringsåtgärderna
Trafikbuller
Av planhandlingen framgår att bullernivåer vid fasad mot Stenkumlaväg
uppgår till 58 dBA ekvivalent nivå och 74 dBA maxnivå. Detta innebär att
riktvärden enligt förordningen (2015 :216) om trafikbuller vid bostads
byggnader om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
uppnås.
Av plankarta samt de illustrationer som presenterats i planhandlingen
framgår att balkonger, uteplatser, får anordnas mot Stenkumlaväg.
Länsstyrelsen vill erinra att detta inte är lämpligt i det fall denna uteplats
avses bli bostadens enda, då riktvärden för trafikbuller vid uteplats, 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, överskrids. Ett
lämpligt sätt att hantera detta är genom att endast tillåta dubbelsidiga
lägenheter eller genom att reglera att varje bostadslägenhet ska förses
med balkong mot ljuddämpad sida.
Vattenförsörjning, dagvatten- och spillvattenhantering
Planbeskrivningen redogör för en lokal fördröjning av dagvatten i
kombination med anslutning till det regionala dagvattennätet.
Länsstyrelsen anser att planhandlingen på ett gott sätt redovisar lämplig
hantering av områdets dagvatten. Länsstyrelsen saknar dock ett
tydliggörande av huruvida det finns kapacitet i ledningsnät och
reningsverk att ta emot avloppsvatten samt huruvida den allmänna
dricksvattenförsörjningen har kapacitet att försörja området.
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Länsstyrelsen saknar även säkerställande av områdets lokala
omhändertagande av dagvatten genom planbestämmelser.
MKN
Enligt 2 kap. 10§ PBL ska MKN följas vid planläggning. Länsstyrelsen ser
därför mycket positivt på planbeskrivningens omfattande redogörelse för
MKN för luft och vatten.
Rådgivning (enligt 2 kap PBL)
Planhandlingen reglerar att träd ska planteras längs Stenkumlaväg.
Länsstyrelsen ser positivt på tillskapandet av grönska i stadsmiljön men
vill påpeka, med anledning av illustration på sida 10 i planbeskrivningen,
att hårdgjord mark i direkt anslutning till träd kan innebära att trädens
rotsystem skadas. Om marken runt rötterna kompakteras minskar
möjligheterna för rötterna att breda ut sig samt ta upp syre och vatten
vilket kan leda till rotdöd och dålig vitalitet för trädet. Det är därför av
stor vikt att vid nyplantering av träd beakta detta och använda arter som
klarar den miljö stads- och gatumiljön innebär.
Länsstyrelsen vill även erinra om att trädraden i framtiden kan komma
att omfattas av biotopskydd. Detta innebär att byggnation, hårdgörande
av ytor och annan exploatering som riskerar att skada allen kräver
dispens från biotopskyddet. Detsamma gäller om träden växer till en
sådan storlek att de inverkar negativt på den planlagda bebyggelsen och
fastighetsägaren önskar göra ingrepp i biotopen. Länsstyrelsen vill därför
notera att Region Gotland ansvarar för att planlägga området så att
bebyggelsen och trädraden inte riskerar inverka negativt på varandra.
Klimatanpassning
Region Gotland har gjort en bedömning av hur planområdet kan komma
att påverkas av klimatförändringar. Länsstyrelsen anser att det är
positivt att klimatanpassning lyfts fram och att Region Gotland gör en
tydlig och motiverad bedömning.
Länsstyrelsen ser positivt på att Region Gotland avser fördröja dagvatten
inom området för att minska påfrestningen på det kommunala
dagvattennätet. För att säkerställa detta rekommenderar Länsstyrelsen
att detta regleras genom planbestämmelser, exempelvis genom
egenskapsbestämmelse för kvartersmark som reglerar markens
genomsläpplighet.
Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att Region Gotlands intentioner att stärka
gaturummet genom byggnadernas placering, vilket också kan öka
upplevelsen av stadsmässighet, är god. Länsstyrelsen ser även positivt
på hur planförslaget skapar möjligheter till ny arkitektur som tydligt
skapar en brytning mellan befintlig, i delar kulturhistoriskt värdefull, och
tillkommande bebyggelse. Länsstyrelsen anser därför att planförslaget i
sin helhet kan bidra till uppfyllande av miljömålet God bebyggd miljö.
Skuggförhållanden
Av planförslaget framgår att befintliga bostadsfastigheter öst om
planområdet kommer att påverkas av ökad skuggning från planerad
bebyggelse. Region Gotland bör föra ett resonemang om denna
påverkan samt tydliggöra i vilken omfattning de befintliga fastigheterna
kommer att påverkas.
Social robusthet, tillgänglighet och användbarhet
Region Gotland har gjort en bedömning av planområdets tillgänglighet,
möjlighet till lek och rekreation, kollektivtrafik samt barn- och
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jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen anser att det är positivt att dessa
områden lyfts fram och att Region Gotland gör en tydlig och motiverad
bedömning.
Infrastruktur
Av planhandlingen framgår att angöring till parkering för boende inom
området ska ske dels via Värnhemsgatan, dels via Gråbogatan.
Länsstyrelsen bedömer, liksom Region Gotland, att utfart inte bör ske
mot Stenkumlaväg. För att säkerställa en säker gatumiljö och uppnå
detaljplanens syfte om stadsmässighet anser Länsstyrelsen att
detaljplanen med fördel kan reglera lämpliga in- och utfarter och att
detta möjligen kan regleras genom en egenskapsbestämmelse.
Planbestämmelser
Länsstyrelsen vill som rådgivande synpunkt föreslå att bestämmelsen
"e3" ändras för att innebära att lokal om minst 120 kvm för verksamhet
får finnas. Detta för att inte verka hindrande för eventuellt övervägande
bostadsbehov.
Annan lagstiftning som berörs
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Planerade åtgärder i ett föroreningsskadat område ska enligt 28 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i god
tid anmälas till tillsynsmyndigheten, som i detta fall är Miljö- och
hälsoskyddsnämnden vid Region Gotland. I anmälan ska bl.a.
miljöpåverkan vid åtgärden beskrivas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dialog har förts mellan fastighetsägare och enhet miljö- och hälsoskydd
(samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland) angående behov av
ytterligare protagning av marken. Syftet med ytterligare provtagning är
att ta reda på omfattning av förorening, för att bättre kunna planera för
sanering. Fastighetsägaren har med tillgänglig information bedömt att
förorening härrör från tjärasfalt från gammal asfalt och att detta kan
saneras i samband med att schaktning påbörjas av området.
Bedömningen är att föroreningen (tjärasfalt) omfattar ca en tredjedel av
ytan (1700 m2).
Då fastighetsägaren är beredd att åtgärda förorening så ställer enhet
miljö- och hälsoskydd inget krav på ytterligare provtagning av mark. Det
är dock viktigt att i god tid innan schaktning ska påbörjas komma in med
en saneringsanmälan där det framgår hur förorening ska åtgärdas, vilket
åtgärdsmålet är m m. En konsult med sakkunskap om marksanering och
tillhörande provtagning bör anlitas.
Krav på sanering av marken kommer att regleras genom
planbestämmelse. Planbeskrivningen kommer att beslysa ansvar och
säkerställande av saneringsfrågor. Dessa frågor kommer även att tas
upp i ett exploateringsavtal.
Planförslagt möjliggör för uteplatser för boende på bostadsgården, öster
om byggnadskroppen utefter Stenkumlaväg. Byggnaden kommer att
fungera som en bullerskärm till bakomliggande gård där uteplatser för
de boende finns.
Enligt Teknikförvaltningen finns kapacitet i ledningsnät och reningsverk
att försörja föreslagen exploatering med kommunalt vatten och avlopp.
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Planförslaget medför en ökning av andelen genomsläpplig mark vilket är
positivt för dagvattenhantering på fastigheten. En planbestämmelse har
införts för att säkerställa att andelen hårdgjord markyta, som inte
bebyggs eller används för parkering, begränsas till max 40 %.
Ett resonemang kring hur planområdet påverkas/påverkar skuggning av
byggnader kommer att utvecklas i planbeskrivningen. Solstudien har
uppdaterats och utökats och finns bifogad planhandlingarna.
Byggnadsnämnden har uttryck en önskan om att centrumändamål ska
finnas inom fastigheten, varför planbestämmelserna uttrycker det.
Kravet på plantering av träd utefter Stenkumlaväg kvarstår som
planbestämmelse och kommer även lyftas i exploateringsavtal. Trädart
som klarar att växa i en stadsmiljö ska väljas.

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
2018-08-15
S4

Väljer att inte svara

Socialförvaltningen
2018-08-16
S5

Är positiva till framtaget förslag till detaljplan med önskemål om tillägg
om att Socialförvaltningens framtida behov bör beaktas i detaljplanen:
Att Regionen medger byggnation för målgruppen funktionsnedsatta
planeras in inom ordinarie boendebestånd exempelvis gruppboende.
Närhet från boende till busshållsplats för ovanstående målgrupp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planförslaget medger bostadsbebyggelse som inte utesluter byggnation
för målgruppen funktionsnedsatta, exempelvis gruppboende.
Möjligheten att tillskapa dessa typer av boenden ryms inom
användningen bostäder.

Räddningstjänsten
2018-08-20
S6

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Informationen lyfts in i planbeskrivningen.

Barn- och
utbildningsnämnden
2018-08-21
S7

Barn- och utbildningsnämnden har inget att tillföra i sak, men vill
understryka vikten av att byggnadet av bostäder i Visby sker i takt med
att grundskolor har kapacitet att ta emot ytterligare elever.
Förslaget till detaljplan innebär att antalet barnfamiljer kommer att öka
vilket medför att fler barn ska erbjudas plats i förskola och skola. Antalet
plaster inom förskola och skola i södra Visby är redan idag maximalt
nyttjat. Plan finns för att försörja södra Visby med ytterligare
lokaler/plater. Kapaciteten kommer dock tidigast att kunna tas i anspråk
2023. För att kunna säkerställa en trygg trafikmiljö för barnen, på väg
till förskola både öster och väster om den hårt trafikerade Stenkumlaväg
krävs säkra över- och /eller undergångar. För att barn och elever,
årskurs F till 6, tryggt ska komma till Lyckåkerskolan bör en cykel och
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gångväg anordnas mellan Stenkumlaväg och Lyckåkerskolan, förslagsvis
längs Gråboväg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trafiksituationen för gående och cyklande vid Stenkumlaväg har tidigare
uppmärksammats och olika åtgärder har vidtagits. År 2016 gjordes
förbättringar vid övergången för gående genom farthinder i form av
”busskuddar” på vägbanan för att motortrafiken ska tvingas sänka
hastigheten. I oktober 2017 gjordes trafikmätningar på Stenkumlaväg,
på vägstreckan väster om planområdet, som påvisar att motorfordon rör
sig långsammare än tillåten hastighet. Gråboväg är reglerad till max 30
km/h och trotoarer finns. Enligt trafikingenjörer på teknikförvaltningen
finns inte utrymme för en separat gång- och cykelväg på Gråboväg.

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
2018-09-25
S8

Planförslaget har en hög exploateringsgrad och frångår den
bebyggelsestruktur som råder öster om Stenkumlaväg. Detta innebär att
närboende blir utsatta för störningar såsom tappat solinsläpp och insyn.
En lägre exploateringsgrad skulle minimera dessa störningar.
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde vilket innebär att
särskilda hänsyn ska tas i byggfasen. Innan schaktning påbörjas ska en
anmälan om större schaktningsarbeten lämnas in till enhet miljö och
hälsoskydd.
Gällande förorenad mark behöver kompletterande provtagning utföras
för att kartlägga föroreningens omfattning. Förslag till provtagningsplan
ska lämnas in av huvudman till enhet miljö och hälsoskydd för
bedömning innan provtagningen påbörjas. Konstaterad föroreningstyp
kan saneras genom schaktning och omhändertagande av massor. Detta
ska vara utfört innan markarbeten inför byggnation påbörjas.
Planområdet är klassat som lågriskområde för radon. En
markundersökning bör göras innan byggnation för att konstatera om det
lokalt finns högre värden. I så fall bör byggnationen anpassas efter
detta. Grundkonstruktionerna bör vara radonskyddade.
Riktvärdena för vägtrafikbuller har höjts från 55 dBA till 60 dBA
ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Bullerberäkningarna visar att
riktvärdena precis klaras. Inomhusvärdena har inte höjts utan ligger kvar
på 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå. Höjningen
av utomhusvärdena innebär att det är viktigt med konstruktion och val
av material för att komma ner i rätt inomhusnivå. Buller ska även
beaktas vid utformning av uteplats och placering av balkonger.
Miljökvalitetsnormen (MKN) för luft bedöms inte överskridas. Den
parameter i MKN som är problem med i centrala Visby är PM 10. Höga
halter av PM 10 har ofta en lokal spridning och utsläppen är framför allt
kopplade till vägtrafik och till förbränning. I Visby har vägtrafiken
identifierats som den främsta källan till de höga halterna.
Dygnsmedeltrafiken i det område där PM 10 överskrids är mer än
dubbelt så hög som den är på Stenkumlaväg. Förslag till åtgärdsprogram
som tagits fram av SWECO syftar också till att minska spridningen av PM
10 i hela Visby. Detta sammantaget gör att miljö och
hälsoskyddsnämnden gör bedömningen att miljökvalitetsnormen för luft
inte överskrids.
Kompletterande uppgifter från enhet Miljö- och hälsoskydd
2019-04-01
Dialog har förts mellan fastighetsägare och enhet miljö- och hälsoskydd
ang behov av ytterligare protagning av marken. Syftet med ytterligare
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provtagning är att ta reda på omfattning av förorening, för att bättre
kunna planera för sanering. Fastighetsägaren har med tillgänglig
information bedömt att förorening härrör från tjärasfalt från gammal
asfalt och att detta kan saneras i samband med att schaktning påbörjas
av området. Ungefärlig omfattning av föroreningen, tjärasfalt, bedöms
finnas på ca en tredjedel av ytan (1700 m2). En anledning till att
fastighetsägaren ogillar att ytterligare provtagning sker nu är att
nuvarande parkeringsplatser kommer att förstöras vilket försvårar för de
verksamhetsutövare som finns på fastigheten idag.
Då fastighetsägaren är beredd att åtgärda förorening så ställer enhet
miljö- och hälsoskydd inget krav på ytterligare provtagning av mark. Det
är dock viktigt att i god tid innan schaktning ska påbörjas komma in med
en saneringsanmälan där det framgår hur förorening ska åtgärdas, vilket
åtgärdsmålet är m m. En konsult med sakkunskap om marksanering och
tillhörande provtagning bör anlitas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planförslaget har medvetet frångått den bebyggelsestruktur som råder
på östra sidan om Stenkumlaväg. Störningar från skuggning kommer att
finnas. Föreslagna byggrätter i östra delen av planområdet har
begränsats i yta och placerats mot lokalgatorna Värnhemsgatan och
Gråboväg, vilket innebär en marginell, men positiv, förändring av
solförhållanden för bostadsbebyggelsen i öster.
Följande information läggs in i planhandlingen: Information om att
anmälan om större schaktningsarbeten ska lämnas till enhet miljö- och
hälsoskydd tas med i planbeskrivningen. Krav på sanering av marken
kommer att regleras genom planbestämmelse. Planbeskrivningen
kommer att beslysa ansvar och säkerställande av saneringsfrågor.
Dessa frågor kommer även att tas upp i ett exploateringsavtal.
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.
Grundkonstruktionerna ska vara radonskyddade.

Tekniska nämnden
2018-04-30
S9

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.
Detaljplaneförslaget utgår från ett förslag till parkeringsstrategi, detta
förslag har antagits i Regionfullmäktige (§ 74, 2018-12-17). För att
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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.
• 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.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Grönytor ska förutom i planbestämmelser regleras i ett
exploateringsavtal.
Ny parkering för tillkommande bebyggelse och verksamhet ska rymmas
inom fastigheterna och följa gällande parkeringsstrategi. Planförslaget
möjliggör för att lösa parkering under mark, vilket är önskvärt, men
utrymme finns även för att lösa parkering i markplan. Byggrätternas yta
har minskats ner och i likhet med de illustrationer som tagits fram.
Dagvatten inom planförslaget ska tas omhand via regionens
dagvattennät efter att en fördröjning av 20 mm nederbörd har gjorts
inom planområdet enligt Regionens VA-plan 2018 (strategi). En
planbestämmelse har införts för att säkerställa att andelen hårdgjord
markyta, som inte bebyggs eller används för parkering, begränsas till
max 40 %. Planförslaget medför en ökning av andelen genomsläpplig
mark vilket är positivt för fördröjning av dagvatten. Detaljplanen kan
dock inte genom en planbestämmelse styra att fördröjning av 20 mm
nederbörd ska ske.
Informationen om att en servis- och ändringsanmälan för vatten och
avlopp behöver lämnas in vid ombyggnation av området, tillförs
planbeskrivningen.
Föroreningarna inom planområdet ska saneras, vilket regleras genom
planbestämmelse samt regleras i exploateringsavtal.
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Bestämmelse om stängsel och utfartsförbud får endast anges i gräns
mot allmän plats. Planförslaget styr inte utfartsförbud mot intilliggande
gator mot bakgrund av att en planbestämmelse om stängsel och utfart
inte kan regleras förhållanden utanför planområdet och därav inte kan
anges i planområdesgräns. Boverket anger att när planområde gränsar
mot kommunens vägar så hanteras utfarter och stängsel i lokala
trafikföreskrifter. För en bättre fördelning av trafikrörelser i området styr
inte planen infart till endast en av gatorna (Värnhemsgatan och
Gråboväg).

Markägare/boende/föreningar
Gotlands Elnät AB GEAB
2018-07-17
S10

Ingen erinran

Skanova
2018-07-20
S11

Ingen erinran

Fastighetsägare
Visby Ordboken 8
2018-08-19
S12

Vi har följande synpunkter på förslaget:
1. Det är inte lämpligt att bebygga Visby Ordboken 5 och 11 med
byggnader som omfattar 5 respektive 4 våningar.
2. Parkeringsgarage bör i möjligaste mån undvikas.
3. Förslaget berör inte områdets ökade behov av skyddsrum.
4. Muren mellan fastigheterna Visby Ordboken 5, 11 och Ordboken
3, 8 och 9 bör vara kvar
1. Lämplig byggnation på Visby Ordboken 5 och 11
I förslag till detaljplan lyfter ni fram att villaområdet runt om
planområdet är utpekat som värdefullt ur kulturmiljösynpunkt och därför
skyddas genom varsamhetsbestämmelser (BN 1997-02-19 § 19) (sid 5
st 3). Ni konstaterar i och för sig senare att själva planområdet inte
skyddas av dessa varsamhetsbestämmelser men att med det som
motivering helt bortse från varsamhetsbestämmelserna är att göra våld
på andemeningen i reglering.
Stadsdelen Värnhem, där fastigheterna Visby Ordboken 5 och 11 ingår,
karaktäriseras av äldre villabebyggelse och kan uppvisa flera olika
villatyper och planeringsideal från 1900-talet. Hela villaområdet är
värdefult från historiskt, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Även om området i och för sig angränsar mot området
Visborgsstaden och den högre bebyggelse som finns där så skiljs
områdena distinkt åt av Stenkumlaväg som är en naturlig avgränsning
mellan områdena. I den detaljplan som ni föreslår har ni helt bortsett
från detta.
Vi ifrågasätter i och för sig inte att flerfamiljshus byggs på fastigheterna
Visby Ordboken 5 och 11 men man måste i detaljplanen ta hänsyn till
att Visby Ordboken 5 och 11 ligger inom området Värnhem, inte inom
området Visborgsstaden. Detta innebär att det inte är lämpligt att bygga
hus som omfattar 5 våningar. Inte ens i stadsdelen Visborgsstaden finns
det byggnader av den storleken, i vart fall inte i anslutning till området
Värnhem. Ett hus om 5 våningar skulle komma att dominera hela
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området Värnhem och Visborgsstaden. Huset skulle helt torna upp sig
över alla annan bebyggelse, oavsett indrag.
Detta hade framgått med alla önskvärd tydlighet om den nedre skissen
på sidan 11 i förslaget till detaljplan på ett korrekt sätt återgav de
faktiska förhållandena. Visby Ordboken 8 återges i skissen som ett
tvåvåningshus, med taket som ytterligare en våning. I själva verket är
Visby Ordboken ett enplanshus med källare. Av den övre skissen på
sidan 11 är det tydligt hur malplasé ett 5 våningshus ter sig i området
Värnhem.
1.1 Specifikt för Visby Ordboken 8
Den avskildhet som fastigheten Visby Ordboken 8 åtnjuter idag kommer
helt att utebli genom den föreslagna byggnationen i och med att
fastigheterna på Visby Ordboken 5 och 11 kommer att torna upp sig
över området. Insynen från även de lägre planen kommer att vara
väsentlig. Detta innebär ett oproportionerligt ingrepp i Ordboken 8:as
levnadsmiljö. Värdet på fastigheten kommer också att påverkas markant
av detta. Redan av dessa skäl är en byggnation som omfattar 5 våningar
synnerligen olämpligt.
Solstudien på sidan 13 ff i förslaget till detaljplan visar tydligt att all
kvällssol för fastigheten Ordboken 8 inte bara begränsas utan
fullständigt uteblir vid den föreslagna byggnationen. Även detta innebär
ett oproportionerligt ingrepp i Ordboken 8:as levnadsmiljö likväl kommer
fastighetens marknadsvärde att påverkas markant.
1.2 Vi föreslår istället
Vi föreslår istället att fastigheterna Visby Ordboken 5 och 11 bebyggs
med flerfamiljshus motsvarande de på fastigheten Visby Musköten 1,
vilket är en typ av bebyggelse som återkommer på flera håll inom
området Värnhem. En sådan bebyggelse skulle tillgodose de behov av
exploatering och etablering av nya bostäder som finns i Visby utan att
göra våld på varsamhetsbestämmelserna för området Värnhem.
Lösningen skulle också innebära att området, även fortsättningsvis, är
väl anpassat till omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och
utformning.
2. Parkeringsgarage bör undvikas
Generellt bör man avstå från parkeringsgarage i och med att dessa är
otrygga områden. Vi behöver bara titta i närområdet och Östercentrum
för att se de problem som parkeringsgarage kan innebära. I
sammanhanget vill vi också framhålla att Polismyndigheten, i sin rapport
Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för
polisen, lyfter fram problemen med att bedriva polisiär verksamhet i
områden som inringats av höga byggnader, med många reträttvägar och
svårigheter att förfölja med bil (sid 12, 2.2 Fysisk miljö). Detta i
kombination med parkeringsgarage kan skapa en otrygg närmiljö, för att
inte tala om att ge förutsättningar för en etablerad kriminalitet.
3. Skyddsrum i området
Inom fastigheten Visby Ordboken 8 ryms det ett skyddsrum, med
området Halsgärnet som upptagningsområde. Det är därför att största
vikt att framkomligheten (som i dag säkerställs genom en dörr i muren
som omgärdar fastigheterna Visby Ordboken 5 och 11) inte begränsas.
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Vi noterar också att förslaget till detaljplan inte berör det ökade behovet
av skyddsrum som exploateringen innebär. Vart är det tänkt att de
boende i Visby Ordboken 5 och 11 ska ta sin tillflykt vid en eventuell
kris?
För det fall ni överväger att etablera ytterligare skyddsrum i området så
bör dessa dimensioneras för att täcka även det behov som finns inom
området Halsgärnet. Detta skulle dels innebära att standarden på
skyddsrummen höjs likväl som det allmännas ingrepp i fastigheten Visby
Ordboken 8 skulle begränsas.
5. Muren mellan fastigheterna
I dag finns det en mur som på ett vackert och ändamålsenligt sätt
avgränsar fastigheterna Ordboken 5 och 11 mot fastigheterna Ordboken
3, Ordboken 8 och Ordboken 9. Vi anser att den muren bör finnas kvar
och inte ersättas av en häck eller liknande. Muren ger en bra inramning
till fastigheterna och förhöjer levnadsmiljön i området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det finns ett beslut (BN 1997-02-19 §19) om att
varsamhetsbestämmelser ska tas fram. Men det har inte tagits fram
varsamhetsbestämmelser för villabebyggelsen och det finns därför heller
ingen reglering för hur den ska skyddas, idag. Aktuella fastigheter (Visby
Ordboken 5 och 11) har idag inte de kvalitéer och de särdrag som var
ämnade att innefattas av varsamhetsbestämmelserna. För andra
villaområden i Visby, som innefattades av samma beslut (om att
varsahmetsbestämmelser ska tas fram) och där sådana är framtagna, är
dessa anpassade till just de fastigheter som var bevarandevärda.
Sektionen som återfinns i planbeskrivningen är tagen i norra delen av
fastigheten och är en ungefärlig höjd för bostadshuset på fastigheten
Visby Ordboken 3. Sektionen är upptaderas med den informationen.
För att kunna tillskapa trevliga gårdar och utemiljöer för tillkommande
boende inom fastigehetrna är det ett starkt önskemål att tillskapa
prakeringsgarage under mark. Parkeringsgaraget kommer att vara en
privat parkering för boende i området och inte ett öppet garage som vid
Östercentrum.
Inga nya skyddsrum har byggts sedan år 2002. Eventuell nyproduktion
av skyddsrum utgår från bedömd hotbild samt regeringens och
riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten. Det finns idag inget
direktiv om att nya skyddsrum ska byggas, varför detaljplanen inte tar
höjd för detta. Detaljplanen anpassas så tillgänglighet till befintligt
skyddsrum på fastigheten Visby Ordboken 8 kvarstår.
Muren mellan fastigheterna Visby Ordboken 5, 11 och Ordboken 3, 8
och 9 får vara kvar. En bestämmelse om det läggs till planen.
Störningar från skuggning kommer att finnas. Föreslagna byggrätter i
östra delen av planområdet har begränsats i yta och placerats mot
lokalgatorna Värnhemsgatan och Gråboväg, vilket innebär en marginell,
men positiv, förändring av solförhållanden för bostadsbebyggelsen i
öster. En uppdaterad och utökad studie av solförhållanden biläggs
planförslaget.
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Fastighetsägare till
Visby Ordboken 3
2018-08-20
S13

12

Motsätter sig helt det förslag som nu finns för ändring av detaljplanen
angående höjden av de planerade byggnaderna.
Det står tydligt att byggnaderna ska väl anpassas till omgivningen i skala
och de planerade 5 och 4 våningshusen kan inte räknas som ”väl
anpassade” på något sett eftersom befintlig byggnad mot väster
(Signalgatan) är på 3 våningar och villorna i öster, som dessutom ligger i
samma kvarter, endast är 1 och 1 ½- plans villor!
Skillnaden i höjd skulle bli groteskt stor och dominera hela området och
så höga byggnader hör inte hemma alls i ett villakvarter.
Det enda godtagbara vore max 3 våningar mot Stenkumlaväg och max 2
våningar mot villorna i öst.
De planerade husens österfasader får inte ha balkonger eller vanliga
fönster (endast råglas) på något våningsplan förutom på
bottenvåningen. För att kunna må bra och fortsätta trivas i det unika
Värnhemsområdet vill vi absolut inte ha insyn i vår trädgård och i vårt
hus från Visby Ordboken 5 och 11. Och att inte få kvällssol är inte
acceptabelt. Dessutom ska Värnhem skyddas genom de
varsamhetsbestämmelser som finns och det har man helt bortsett från i
det nya förslaget av detaljplanen.
Betongmuren som avgränsar vår fastighet och Ordboken 5 och 11 vill vi
ha kvar. Något lägre eller häck är inte godtagbart.
Både Gråboväg och Värnhemsgatan är tät trafikerade och tyvärr är det
väldigt vanligt att bilförarna inte håller max tillåtna hastighet på 30
km/tim utan kör många gånger mer än det dubbla. Många tror också att
dessa nämnda gator är huvudled och det förekommer alltför ofta att det
blir krock i de många korsningar som redan finns här p.g.a. detta. Det är
väldigt många skolbarn och förskolebarn som har området som sin
skolväg och därför bör man tänka extra på trafiksäkerheten inför
planeringen. Det framkommer tydligt att de som skrivit förslaget till nya
detaljplanen inte har några erfarenheter om hur det är med trafiken i
detta område i verkligheten. En infart till Ordboken 5 och 11 från
Gråboväg eller Värnhemsgatan måste kunna räcka och vara mera
trafiksäkert.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bebyggelsen ska följa svenska byggregler gällande bland annat krav på
fönster i en bostadslägenhet. Detaljplanen har inte för avsikt att hindra
placering av balkonger mot gårdssidan, öster.
Muren mellan fastigheterna Visby Ordboken 5, 11 och Ordboken 3, 8
och 9 får vara kvar. En bestämmelse om det läggs till planen.
Trafiksituationen för gående och cyklande vid Stenkumlaväg har tidigare
uppmärksammats och olika åtgärder har vidtagits. År 2016 gjordes
förbättringar vid övergången för gående genom farthinder i form av
”busskuddar” på vägbanan för att motortrafiken ska tvingas sänka
hastigheten. I oktober 2017 gjordes trafikmätningar på Stenkumlaväg,
på vägstreckan väster om planområdet, som påvisar att motorfordon rör
sig långsammare än tillåten hastighet. Gråboväg är reglerad till max 30
km/h och trotoarer finns. Enligt trafikingenjörer på teknikförvaltningen
finns inte utrymme för en separat gång- och cykelväg på Gråboväg.
För en bättre fördelning av trafikrörelser i området styr inte planen infart
till endast en av gatorna (Värnhemsgatan och Gråboväg).
Se bemötande i yttrande S12
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Fastighetsägare till
Visby Ordboken 9
2018-08-20
S14

Vi motsätter oss bestämt att:
1. Byggnaden mot Stenkumlaväg uppförs i en höjd på fem våningar,
som anges att uppnå en höjd på 16 meter från marknivå. Vi anser att
byggnadshöjden skall tas ner från 5 våningar till 3 våningar.
2. Bebyggelsen i områdets östra del uppförs i en höjd på fyra våningar,
som anges att uppnå en höjd på 13-14 meter från marknivå. Vi anser att
byggnadshöjden skall tas ner från 4 våningar till 2 våningar.
Att bygga en femvåningsbyggnad med nockhöjd på 16 meter från
marknivå och två fyravåningshuskroppar med nockhöjd på 13-14 meter
från marknivå i samma kvarter som 1 - och 1 1/2-plansvillor är att göra
våld på syftet och andemeningen på det kommunala beslutet, (BN 199702-19 §19) som säger: "ska skyddas genom varsamhetsbestämmelser".
Ett femvåningshus i den föreslagna höjden (16 meter!) skulle torna upp
sig över alla andra byggnader i omgivningen, såväl mot väster, men
(sidan 5, 3 stycket) framför allt över "det äldre villaområdet runt
planområdet", som skulle "skyddas genom varsamhetsbestämmelser"!
Vi ifrågasätter inte att man vill bygga flerfamiljshus på Ordboken 5 och
11, men den groteska höjden på 16 resp. 13-14 meter hör inte hemma i
området Värnhem. Inte ens i Visborgsstaden finns byggnader med den
höjden i närheten av området Värnhem.
Ett förslag från vår sida är att man bygger flerfamiljshus av liknande
storlek och karaktär som finns på fastigheten Musköten 1, som har två
våningar. Denna hustyp förekommer på flera håll i området Värnhem.
Vår 1 1/2-plansvilla (Ordboken 9) har nockhöjd på 7,5 meter och då
skulle
byggnader i den direkta närheten med en nockhöjd på 16 resp. 13-14
meter vara mycket dominerande! Vi finner det också märkligt att man i
förslaget (sidan 15, sista stycket) skriver:
"Föreslagen bebyggelse relaterar till den högre bebyggelsen i området
Visborgsstaden." Vi anser att den nämnda befintliga bebyggelsen på tre
våningar längs Stenkumlaväg inte kan vara högre än förslagets
femvåningsbyggnad! En byggnad på fem våningar kan inte anses
"relatera till" till utan den DOMINERAR över en byggnad på tre våningar!
Betongmuren som idag avgränsar fastigheterna Ordboken 3, 8 och 9
mot den nuvarande parkeringen, Ordboken 5 och 11, nämns inte i
förslaget, men vi anser att den inte ska tas bort eller ersättas med häck
eller något annat som är lägre än den befintliga muren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Se bemötande i yttrande S12.

Visby den 15 maj 2019

Anders Rahnberg
planchef

Stina Wester
Planarkitekt
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Solstudie – Detaljplan för Visby Ordboken 5 och 11
2019-05-13

Syfte
Syftet med solstudien är att visa på konsekvenserna för skuggning, om bebyggelsen uppförs i enlighet
med förslaget till detaljplan för Visby Ordboken 5 och 11. Solstudien visar byggnadernas ungefärliga
skuggning vid ett antal tillfällen under året; mars, juni, september och december. Studien är framtagen i
Region Gotlands 3D-modell. Solstudien ger en bild av hur skuggorna faller om bebyggelse på högsta
tillåtna nockhöjd (+66 respektive +63 meter över angivet nollplan) uppförs. (Bild nummer 10 är en
jämförelsebild över planområdet utan föreslagen bebyggelse, juni 18 juni kl 20).

Slutsats
Från Stenkumlaväg lutar marken nedåt mot öster. Marken har en nivåskillnad på drygt en meter. Då
föreslagen bebyggelse ligger på en högre marknivå samt att den tillåts bli högre än intilliggande
villabebyggelse i öster kommer den att påverka solförhållanden för dessa. Föreslagen byggnad mot
Stenkumlaväg skuggar dess innergård under framförallt sena eftermiddagar/kvällar på sommar (halva
innergården skuggas kl 18:00 och är utan sol ett par timmar senare).
Solstudien visar bland annat att villabebyggelsen öster om planområdet kan komma att få minskad
kvällssol, med störst påverkan under sommaren. I gränsen mot villabebyggelsen i öster finns en befintlig
mur, som föreslås finnas kvar. Muren medför viss skuggning av tomterna idag.
Under våren sker viss skuggning av villabebyggelse i nordost sista timmarna innan solnedgång. Kvällssolen
under sommaren kommer att påverkas för villabebyggelsen öster om planområdet. Föreslagen
bebyggelse börjar skugga delar av villatomterna från ca kl 18.00 (18 juni). Under hösten påverkas
villabebyggelse i nordost av skuggning, de sista timmarna innan solnedgång. Under vintern påverkas
främst villabebyggelse norr om planområdet av skuggning från föreslagen bebyggelse.
Trots påverkan av solförhållanden på intilliggande bostadsfastigheter bedöms skuggningen acceptabel i
förhållande till stadens önskan om förtätning och varierat bostadsutbud i Visby.

25 mars (normaltid)

1. 25 mars kl 09:00

2. 25 mars kl 12:00

3. 25 mars kl 15:00

4. 25 mars kl 18:00

18 juni (sommartid)

5. 18 juni kl 09:00

6. 18 juni kl 12:00

7. 18 juni kl 15:00

8. 18 juni kl 18:00

9. 18 juni kl 20:00

10. 18 juni kl 20:00 utan bebyggelse på fastigheten Ordboken 5 och 11
(Bilden visar dock inte hur befintlig byggnad skuggar idag. Då befintlig byggnad är 1- 1½ våning
hög är skuggningspåverkan låg).

22 september (sommartid)

11. 22 september kl 09:00

12. 22 september kl 12:00

13. 22 september kl 15:00

14. 22 september kl 18:00

15 december (normaltid)

15. 15 december kl 09:00

16. 15 december kl 12:00
15 december kl 15:00 (solen har gått ner)

Översiktlig Geoteknik Ordboken 11 Visby
Reviderad 2017-12-20

Ärende:

Ordboken Visby

Datum:

2017 10 27 Rev 2017-12-20

Plats:

Stenkumlaväg 51. 621 49 Visby.

Närvarande:

Robert Segerdahl Provtagare

Delges:

Patric Hederstedt, Mats Regin

Provtagning av mark Ordboken 11 Visby (Signalen)
Provtagningen utfördes 2017-09-12 med grävmaskin. 3 st. provgropar utfördes.
Analysprover är inlämnade till Eurofins 2017-09-12. Svar beräknas till 10 arbetsdagar då
provsvaren kommer.
Rev 2017-12-20. Proven är märkta med (MK) och är tagna som samlingsprov i mark kant där
mätstickan står i provhålskant. Se bilder nedan. Provsvar som är märkta med (SB) är
schaktbotten i provgropen. Provgropsbotten är fast material där inga tillförda massor syns
okulärt.
Provsvar från Eurofins visar ett resultat över KM. Prov MK 2. Det är i provhål nr 2.
Marken är av bra beskaffenhet med moränbotten där djupet varierar från 0,4m till 1,1m.
Okulärt ser samtliga provhål bra ut.
Provhål nr 1. Markens uppbyggand består av 40 mm asfalt ca 100 mm bärlager makadam.
ca 300 mm förstärkningslager makadam. Där under varierande material av typ morän och
jord.
Provhål nr 2. Består av 40 mm asfalt ca 100 mm bärlager makadam. ca 300 mm
förstärkningslager makadam.
Provhål 3. 40 mm asfalt ca 100 mm bärlager makadam. ca 300mm förstärkningslager
makadam. Provhål 3 hittades asfaltsbitar med PAH ca 0,30 m under befintlig asfalt.
Rev 2017-12-20. Asfalten har bedömts som PAH då asfalts spray har ändvänts och indikerar
på PAH asfalt. Doften av tjärasfalt är väldigt påtaglig.
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Mätning av radon i samtliga provhålsbotten utfördes. Bilaga 1.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/2068
24 september 2019

Anna Rieem
Markingenjör

Tekniska nämnden

MBN Remiss – Begäran om yttrande över granskning av
förslag till detaljplan för Visby Klövern 11 och Visby Klövern 1,
Region Gotland. Standardförfarande
Förslag till beslut

Tekniska nämnden besvarar miljö-och byggnämndens remiss med följande
synpunkter:
1. Plangränserna och planbestämmelser i detaljplanekartan behöver justeras och
kompletteras innan antagande av detaljplanen.
2. Planförslaget behöver förtydligas med vilka konsekvenser förslaget medför
avseende bestämmelsen om minsta tomtstorlek.
3. Planbeskrivningen behöver komplettera med att exploateringsavtal ska tecknas
och godkännas innan antagande av detaljplanen.

Sammanfattning

Planförslaget har efter samrådstiden reviderats och därefter ställts ut för granskning.
Planförslaget syftar till att inom fastigheterna Visby Klövern 11 och del av Klövern 1
omvandla nuvarande industritomt till ett område för bostadsändamål i form av
mindre flerbostadshus, så kallade stadsvillor. Förslaget möjliggör byggande av 20 nya
lägenheter i de fyra stadsvillorna samt 4 lägenheter i gårdshuset som planeras att
byggas om. Planområdet har justerats i omfattning så att hela fastigheten Visby
Klövern 1 ingår i planförslaget. Detta för att möjliggöra ett upphävande av gällande
fastighetsindelningsbestämmelser och ett genomförande av planförslaget.
Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem mitt emot
Södervärnsskolan. Planområdet omfattar ca 5120 kvm. Aktuella fastigheter är i privat
ägo.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/1320

Illustration av föreslagen bebyggelse, korsning Södervärnsgatan/Kolonigatan.
Industribyggnaderna kommer att rivas, förutom det före detta gårdshuset som byggs
om. Sanering av äldre markföroreningar från bland annat tryckimpregnering ska
genomföras.

Översiktskarta med aktuellt planområde markerat
Ärendebeskrivning

Den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby 2025 anger att området i huvudsak
ska används för bostäder. Befintlig detaljplan för berörda fastigheter anger
användningen bostadsändamål.
Planförslaget har ändrats så att minsta tomtstorlek är 600 kvadratmeter från tidigare
3600 kvadratmeter.
Region Gotland är huvudman för allmän plats och ansvarar för intilliggande
angörande gator såsom Södervärnsgatan och Kolonigatan. Visby Klövern 11s hörn
mot Kolonigatan/Södervärnsgatan föreslås överföras till intilliggande kommunägda
gatumarken, Visby Värnhem 1:16. Marken omfattas idag av trottoar.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/1320

Parkering ska ske inom planområdet. Planförslaget medger 17 parkeringsplatser
vilket följer gällande parkeringsnorm. Antalet cykelparkeringar beräknas till 2-3 per
lägenhet i form av cykelställ i anslutning till entréerna samt i förråd intill
parkeringsplatserna.
Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde.
Området ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Visby
Klövern 11 är idag ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Dagvatten
ska fördröjas lokalt på fastigheten för vidare anslutning till det kommunala
dagvattennätet. Planbestämmelser som syftar till fördröjning och infiltrering har
införts i form av begränsning av hårdgjorda markytor och att takvatten ska infiltreras
inom fastigheten.
Sophantering och återvinning löses på egen fastighet. Tömning kan ske via
fastighetsgräns inom Region Gotlands fastställda hämtningsavstånd.
Planområdet är ansluten till befintligt el- och fibernät samt ska anslutas till befintligt
fjärrvärmenät.
Exploatören kommer att ha kostnader för planering, utredningar, sanering,
utbyggnad av infrastruktur, lantmäteriförrättning, uppförande av byggnader,
tomtberedning m.m. Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning alternativt
försäljning av bostadsrätter.
För att reglera exploatörens åtaganden ska exploateringsavtal upprättas mellan
exploatör och Region Gotland. I avtalet regleras bl.a. marksanering, anslutningen av
vatten, avlopp och dagvatten, marköverlåtelse m.m.
Bedömning

Gränsbeteckningarna i detaljplanekartan behöver ses över då bland annat motstridiga
egenskapsbestämmelser är inom samma område.
Planbestämmelsen i detaljplanen om markens genomsläpplighet behöver kombineras
med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs för åtgärder som kan
försämra markens genomsläpplighet. Det innebär att miljö- och byggnadsnämnden
får möjlighet att kontrollera att planbestämmelsen följs.
Av plan- och bygglagen framgår det att det är endast möjligt att reglera andelen
lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader. Med lägenheter av olika slag menas till
exempel vanliga bostadslägenheter, studentlägenheter, servicelägenheter eller olika
lägenhetstyper för kollektivboende. Planbestämmelsen i detaljplanen rörande
maximal exploatering angivet i antal lägenheter behöver därför ses över.
Planförslaget redovisar inte konsekvenserna och hur ett genomförande ska kunna ske
av föreslagen bestämmelse avseende minsta tomtstorlek om 600 kvadratmeter. Ett
planförslag ska kunna redovisa att planbestämmelserna är möjliga att genomföra och
vilka fastighetsbildningsåtgärder som krävs samt även vilka kostnader det innebär. En
indelning av flera fastigheter kommer bland annat att generera i nya anslutningar för
vatten och avlopp. Fastighetsgränserna behöver tydliggöras i förslaget till
detaljplanekartan för att förtydliga plangränsen i förhållande till fastighetsgränserna
inför framtida fastighetsbildning.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/1320

Region Gotland kommer att ha kostnader i samband med inlösen av gatumark från
Visby Klövern 11 i form av ersättnings- och lantmäterikostnader samt eventuella
kostnader för iordningställande av marken, detta ska regleras i exploateringsavtalet.
I planförslaget saknas det uppgifter om när i tid exploateringsavtal behöver tecknas.
Det är viktigt att det framgår av planbeskrivningen att exploateringsavtal behöver
tecknas och godkännas innan detaljplanen kan antas. Detta för att garantera
exploatörens åtaganden och ett genomförande av detaljplanen.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Visby Klövern 11 och Visby Klövern 1, MBN 2019/1758
(BN 2018/2382).
Inkom 2019-06-26.
Tjänsteskrivelse 2019-09-24
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Kompletterande miljöteknisk provtagning
Solstudier

Granskningshandling
Ärendenr: MBN 2019/1758 (BN 2018/2382)
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-06-24

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
MBN 2019/1758 (BN 2018/2382)
Visby Klövern 11 o Visby Klövern 1
2019-06-24
____________________________________________________________________________________________

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.
Nedan visas en förenklad illustration av detaljplaneprocessen vid utökat planförfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26 90 00vxl
e-post: registrator-mbn@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 miljö- och byggnadsnämnden i Region
Gotland den 6 februari 2019, BN § 24.
Planens syfte och huvuddrag

Planen syftar till att förädla en före detta industritomt (AB K G Ahlqvist), Klövern 11 och del av Klövern 1, i södra delen av Värnhemsområdet i Visby och
integrera den i den omgivande villastadens varierade bebyggelsestruktur med
fristående egnahem och mindre flerbostadshus. Bebyggelsen är vanligtvis
indragen från angränsande gata, med en anlagd förgård mellan hus och gata.
Efter 1930-talet började denna typ av villaområden benämnas trädgårdsstäder. Värnhems norra – äldre del – är småskalig i sin bebyggelsestruktur, men
övergår i denna södra del i en något större skala och modernare bebyggelse.
Området avslutas mot Södervärnsskolan i söder.
Planförslaget strävar efter att förstärka områdets särdrag och bebyggelsens
tillskott till trädgårdsstadens ideal. Förslaget kompletterar rådande bebyggelsemönster på ett positivt sätt. De föreslagna fristående stadsvillorna – med
totalt 20 lägenheter jämte det ombyggda gårdshusets 4 lägenheter – binder
samman skalan och tidsåldern med de rådande strukturerna i området. Framför stadsvillorna sparas en yta mot gatorna för anlagda förgårdar, vilka speglar
den villakaraktär som utgör delar av Värnhem och Länna.
Detaljplanen har också tagits fram med ett tidsperspektiv som sträcker sig
längre än den föreslagna exploateringen. Planbestämmelser som bland annat
reglerar fastighetsstorleken medger en återgång till mindre tomter om behovet i framtiden skulle uppstå.
De gröna värdena är centrala i projektet. Dessa ska utvecklas enligt trädgårdstadens ideal. Stadsvillorna är placerade indragna från gatorna, så att en lägre
inramning av häckar och fruktträd kan anläggas mot gatorna. Den inre delen
av kvarteret lämnas öppen för rekreation och trädgårdsodling i skydd bakom
husen. Den hårdgjorda ytan begränsas för att ge plats för bersåer, lekytor och
nyttoodling.
Planområdet har justerats i omfattning så att hela fastigheten Visby Klövern 1
ingår i detaljplanen. Detta erfordras för att kunna upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser i enlighet med planförslaget. Exploateringsgraden
inom resterande delen av Visby Klövern 1 regleras i enlighet med gällande
detaljplan. För att anpassa framtida förändringar av fastigheten har dock planbestämmelser om byggnaders utformning tillförts.
Industribyggnaderna kommer att rivas, förutom det före detta gårdshuset som
byggs om till stora delar. Mindre del av gårdshuset föreslås rivas. Sanering av
äldre markföroreningar från bland annat tryckimpregnering ska genomföras.

För detaljplaner ska kommunen identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter
för att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främ__________________________________________________________________________________

Bedömning av miljöpåverkan
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jas. En undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska göras enligt 6 kap 6 § miljöbalken. Vad som avses med miljöeffekter framgår av 6 kap 2 § miljöbalken och kan vara t ex risker för människors
hälsa eller miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturvärden eller påverkan på natur som har
erkänd skyddsstatus nationellt, inom EU eller internationellt.
Om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
ska en strategisk miljöbedömning göras enligt 6 kap 3 § miljöbalken och en
miljökonsekvensbeskrivning tas då fram.
Region Gotland har, 2019-02-25, fattat beslut enligt 6 kap 7 § MB om att planen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att risken
för påverkan på människors hälsa och miljö finns i nuläget, men att det genom
planerad sanering av fastigheten inte kan antas att planens genomförande
medför betydande miljöpåverkan. Beslutet bifogas planhandlingarna för utställning.
Länsstyrelsen har i yttrande 2019-03-20 bedömt utifrån innehåll i 5 § Miljöbedömningsförordning (2017:966) att en miljöbedömning inte krävs och instämmer därför i Region Gotlands bedömning att en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.
Länsstyrelsen konstaterar dock att ett antal frågor behöver beaktas i det fortsatta planarbetet. Särskilda frågor att beakta är bl a;
-

Förekomsten av markföroreningar och risken för människors hälsa
och säkerhet.
Förekomsten av fornlämningar
Områdets dagvattenhantering
Behov av klimatanpassningsåtgärder

Region Gotland anser att upprättat granskningsförslag hanterar och besvarar
dessa frågor.

PLANDATA
Lägesbestämning

Kvarteret Klövern med fastigheterna 11 och 1 ligger i södra delen av Visby och
är belägna vid Kolonigatan, Södervärnsgatan och Johansgatan mitt emot Södervärnsskolan.

Översiktskarta där aktuellt planområde har markerats
__________________________________________________________________________________
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Arealer

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmän plats.
Ändamål

Yta

Kvartersmark
Bostäder

5 120 m

Bruttoarea/antal
lgh/tomter
2

2

BTA 3 000 m / 28 lgh /
2 tomter

Handel
Industri
Allmän plats
Natur
Park
Lokalgata
Huvudgata

Markägoförhållanden

9m

2

Området är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planområdet omfattas av Försvarsmaktens riksintresse Stoppområde höga
objekt och Influensområden luftrum enligt 3 kap 9 § MB.

Översiktliga planer

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av kommunfullmäktige 2010-06-14
§ 79, aktualitetsförklarad av regionfullmäktige 2014-06-16 § 97 anger område
med detaljplaner.
Området ingår i den Fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 – Hela
Visby – antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 172. I särskild bilaga: Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad 19002000, finns Värnhemsområdet och dess karaktärsdrag beskrivet;
I Värnhems äldre, norra delar, finns en intim och speciell prägel genom slingrande vägsträckningar med små torgbildningar omgivna av äldre egnahemshus och villor. Söderut blir gatorna raka och bredare och speglar ett yngre
planeringsideal. Dessa äldre partier tillsammans med den konsekvent genomförda 1950-talsbebyggelsen i nordost samt ett lågt och slutet villakvarter från
1968 visar ett brett register av 1900-talets villatyper och dess planeringsideal.
Området erbjuder ett varierat utbud av bostadstyper och är relativt välförsett
med serviceinrättningar som skolor, kyrka och sporthall. Detta innebär att
området antar en relativt självständig stadsdelsmässig karaktär som är unik
för Visby. Befintlig bebyggelsestruktur omöjliggör i stort sett en framtida exploatering. Längs Kolonigatan är en viss förtätning tänkbar. Framtida bostadsutbyggnad på nya markområden söder om Värnhem skulle sannolikt
stärka områdets affärs- och serviceverksamheter så ett de ges möjlighet att
fortleva. Området är delvis kulturhistoriskt inventerat.

Detaljplaner

Fastigheterna ingår i och omsluts av detaljplan 0980K-A1/1934, Visby – Ändring av stadsplan för närmast utanför ringmuren belägen del av staden – antagen 1934-03-29.

__________________________________________________________________________________
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I gällande detaljplan regleras kvarteret Klövern för bostadsändamål, där byggnadsnämnden även må medgiva inredning av garage samt lokaler för handel
och hantverk. En huvudbyggnad får uppföras. Där tomt gränsar till fler än en
gata kan byggnadsnämnden medge uppförande av två huvudbyggnader.
Byggnader får uppföras i två våningar med inredningsbar vind. Byggnadshöjden är reglerad till 7,6 meter och byggrätten till 1/4 av tomts areal.
På andra sidan Kolonigatan gäller detaljplan 0980K-A4/1952 Visby – Gråboområdet jämte närliggande delar av Visby stad – antagen 1952-05-23. Häri
regleras Södervärnsskolan för allmänt ändamål.
För östra delen Södervärnsskolan och Södervärnshallens område gäller detaljplan 0980K- A2/1963 – Visby, kv Södervärn och kv Linjalen – antagen 1963-0517. I de delar av detaljplanen som regleras för bostadsändmål gäller en 1/3
byggrätt av tomts areal och en byggnadshöjd på 7,6 meter.
Fastighetsbestämmelse

Två tomtindelningar, vilka numera gäller som fastighetsindelningsbestämmelser, för kvarteret Klövern tillkom 1911 respektive 1941. Genom denna detaljplan upphävs för Klövern 11 och Klövern 1 dessa bestämmelser enligt 4 kap 18
Plan- och bygglagen.

Kommunala beslut
i övrigt

Enligt beslut om reviderat vattenskyddsområde och föreskrifter i regionfullmäktige 2017-03-30 – vilka efter beslut i Regeringen började gälla 2017-05-11
– ligger fastigheterna inom sekundärt vattenskyddsområde för Visby. Tillämpliga föreskrifter ska beaktas. Det bör noteras att t ex större schaktningsarbeten
är anmälningspliktiga.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

I dag ligger lager- och kontorslokaler efter AB K G Ahlqvist bygghandel kvar på
fastigheten Visby Klövern 11. Hela fastigheten i övrigt är i asfalterat och utan
vegetation. Visby Klövern 1 är en uppvuxen och bebyggd villatomt.
Marken inom hela kvarteret har en svag lutning mot sydost. Marknivåerna
varierar från +44,69 meter till +43,48 meter över havet.

Ortofoto över nuvarande bebyggelse
__________________________________________________________________________________
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Förorenad mark

Det finns konstaterade markföroreningar på fastigheten, som skulle kunna
innebära risk för människors hälsa och miljö. Den tidigare verksamheten har bl
a omfattat impregnering av virke. En översiktlig miljöteknisk markundersökning daterad 2013-11-27 har tagits fram av AB Pentacon. I denna framgår att
marken i östra delen av fastigheten visar förhöjda föroreningsnivåer av framförallt arsenik och delvis av koppar. Föroreningens utbredning både i plan och
profil är relativt ringa och uppskattas till cirka 8 x 4 meter med ett genomsnittligt djup av cirka 0,8 meter, d v s cirka 26-30 m3 jord.
Då området föreslås regleras för bostadsändamål ska denna förorening åtgärdas ner till känslig markanvändning (KM). På grund av föroreningens ringa
omfattning bör denna åtgärdas genom urgrävning. All jord innehållande arsenik och koppar (krom) över den generella riktvärdesnivån KM ska bortföras till
deponi.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den f d verksamheten. Ett tidigt saneringssamråd har genomförts med Länsstyrelsen i februari 2019. För att få en
översiktlig kartläggning av hela fastigheten ska en kompletterande provtagning
ske under våren 2019. Den ska omfatta tre jordprovstagningar i anslutning till
en f d oljetank och till ett område, där tryckimpregnerat virke tidigare lagrats.
Undersökningen ska även inkludera vattenprov och analys i befintlig brunn.
Undersökningen har genomförts av AB Pentacon under mars månad 2019 och
redovisas i Pm - Kompletterande miljöteknisk provtagning, del av Kv Klövern
11, daterad 2019-03- 20. Provtagning av jord har utförts inom undersökningsområdet enligt länsstyrelsens begäran. Analyser av dessa visar inga avvikelser i
relation till gällande riktvärden. Genomförd asfaltprovtagning omfattar fem
delprover som homogeniserats. Asfaltprovet uppfyller med god marginal kriterierna för återanvändning.
Vattenanalys, efter provtagning i befintlig brunn, visar förhöjd kopparhalt, 219
ug/l i relation till riktvärdet 200 ug/l. I övrigt visar vattenanalysen inga avvikelser i relation till gällande riktvärden. Analyserad kopparhalt utgör dock ingen
risk avseende dricksvatten, då otjänligt vatten enligt SLV – Råd om enskild
drickvattenförsörjning mars 2015 – anger 2 000 ug/l.
Saneringsskyldigheten kommer att regleras i ett exploateringsavtal mellan
exploatören och Region Gotland. Detta följs även upp i en administrativ planbestämmelse. Sanering och rivning ska inleda den kommande byggprocessen.
Planerade saneringsåtgärder ska enligt 28 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till tillsynsmyndigheten, i detta fall
till Länsstyrelsen. Anmälan ska göras i god tid och minst sex veckor innan åtgärderna påbörjas. Den tidigare verksamhetsutövaren har 2011 anmält en
planerad sanering, men utifrån att nya undersökningar har utförts och att
planerad markanvändning har ändrats påtalar Länsstyrelsen att en ny anmälan
behöver göras.

Geotekniska
förhållanden

Inom så gott som alla urbana områden består jorden överst av fyllnadsmaterial vars mäktighet med största säkerhet varierar. Den naturliga jorden består
enligt geologiska kartbladet Visby, SGU Ser Aa nr 183 av sand, förmodligen
med en relativt ringa mäktighet. Därunder består jorden med största säkerhet
av lerig morän och lermorän med mycket låg konduktivitet.

Radon

Risken för höga radonhalter har bedömts som mycket låg i området.

__________________________________________________________________________________
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Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom området. Enligt 1700-tals kartan över
Visby utgjordes området av åkermark. På 30-talskartan är fastigheten i huvudsak bebyggd och ianspråktagen. Kunskapsunderlaget för bedömning av eventuella okända fornlämningar är dock mycket vagt.
Om det i samband med markarbeten inom fastigheter påträffas exempelvis
stenpackningar, svart jord eller annat som kan utgöra fornlämning ska arbetet
omgående avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950).

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Det planerade området anknyter till befintlig bostadsbebyggelse i området,
vilken har vuxit fram successivt under 1900-talet. Bostadshusen, från olika
tidsepoker och stilideal, ger en variationsrik och levande bostadsmiljö i Visby.
Helhetsmiljön bedöms som kulturhistoriskt värdefull.

Visby Kamelian 6

Visby Kamelian 8

Visby Kamelian 2

Visby Kaktusen 11

Förslaget att förlägga flera bostäder i området följer intentionen som lyfts
fram i bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Visby; Bebyggelsekaraktär
Hela Visby: ”Framtida bostadsutbyggnad på nya markområden söder om
Värnhem skulle sannolikt stärka områdets affärs- och serviceverksamheter så
att de ges möjlighet att fortleva. Området är delvis kulturhistoriskt inventerat.
Målsättningen är att den föreslagna bebyggelsen ska vidareutveckla trädgårdsstadens villakaraktär och bli ett naturligt komplement i stadsbilden. Förslaget kompletterar rådande bebyggelsemönster väl.
Planerad bebyggelse

Visby Klövern 11 och del av Visby Klövern 1
Enligt detta förslag till detaljplan ska området utgöra en fastighet. Minsta
tomtstorlek har dock justerats till 600 m2 så att en alternativ tomtindelning
kan genomföras i framtiden.

Den föreslagna bebyggelsen är uppdelad i fyra stadsvillor med fem lägenheter
vardera. Dessutom föreslås befintligt gårdshus byggas om till fyra mindre lägenheter och förråd. Antalet lägenheter regleras i särskild planbestämmelse.
__________________________________________________________________________________
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Elevation mot Kolonigatan
För att byggnadsvolymerna ska följa områdets bebyggelsekaraktär omges
varje stadsvilla av så kallad prickad mark. Då blir varje husvolym tydlig och
gångstråken kan omges av häckar och träd. De gröna förgårdarna förstärker
trädgårdsstadens ideal.

Illustrationskarta
Bebyggelsens karaktärsdrag regleras i flera bestämmelser. Byggrätterna följer
illustrationen och regleras i särskild bestämmelse. Stadsvillorna ska utformas
med en högsta byggnadshöjd på 6,5 meter. Utöver detta får takkupor, frontespiser, takursparningar (indragning av tak ovanför balkonger) och mindre utskjutande byggnadsdel till en längd av 1/4 av fasadlängden uppföras mot gatan. Högsta nockhöjd anges till 10,8 meter. Denna har anpassats till omgivande
bostadsbebyggelse och Södervärnsskolans byggnadsvolymer.

Elevation längs del av Södervärnsgatan mot öster
Stadsvillorna ska förses med sadeltak och ha en högsta takresning på 45o.
Husbredd eller gavel får var maximalt 12 meter.
__________________________________________________________________________________
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Lägenheterna i de framritade flerfamiljshusen, enligt redovisad illustration, är
utformade så att utblickar och ljusinsläpp kan ske från tre väderstreck. Enda
undantag är en enrumslägenhet (studentbostad) med sovloft i respektive
stadsvilla och lägenheterna i gårdshuset, där tre av fyra lägenheter utgör studentbostäder. Boverkets byggregler avseende bostäders allmänna krav på ljus
och utblickar kommer att efterlevas sa att bostädernas egenskaper i fråga om
skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt säkerhet uppfylls.
Befintligt gårdshus regleras för bostadsändamål och i stort sett i enlighet med
befintlig volym. Del av byggnaden föreslås att rivas. Taket ska vara utformat
som ett pulpettak med högsta takvinkel på 6o, vilket är något högre än befintlig takresning. Detta föranleds av att kunna använda falsad slät plåt som
takmaterial i den ombyggda byggnaden. Byggnadshöjden regleras till 4,6 meter.
Samtliga byggnaders fasader ska utformas i puts alternativt trä.

Fasad av gårdshus efter planerad ombyggnad
En planbestämmelse har införts som reglerar att endast en begränsad del
(max 20 %) av markytan får hårdgöras, så att gårdsrummet kan bli ett grönt
och levande rum enligt trädgårdsstadens ideal.
Särskilt område regleras för parkering inne i kvarteret. Här kan carportar och
förråd med en byggnadshöjd på maximalt 3,2 meter uppföras. Taken ska utformas som pulpettak med maximalt 14o takresning. Dessa kan med fördel
förses med vegetationstak. Mot Södervärnsgatan regleras ytterligare parkeringsplatser för 3 bilar.
Visby Klövern 1 (resterande del i norr)
Planområdet har justerats i omfattning så att hela fastigheten Visby Klövern 1
ingår i detaljplanen. Detta erfordras för att kunna upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser i enlighet med planförslaget.

Befintlig villa, Visby Klövern 1
__________________________________________________________________________________
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Exploateringsgraden inom norra delen av Visby Klövern 1 regleras i enlighet
med gällande detaljplan. För att anpassa framtida förändringar av fastigheten
har dock planbestämmelser om byggnaders utformning tillförts. I dag finns
inga planerade förändringar av bebyggelsen.
Solstudier

En solstudie, daterad 2019-06-03, har genomförts för att kunna bedöma hur
nya byggnader påverkar ljusförhållandena för befintliga byggnader. Utredningen har tillförts planhandlingarna.
Nedan redovisas hur befintlig bebyggelse inom Klövern 11 påverkar omgivande bebyggelse vi sommarsolståndet, liksom den planerade bebyggelsens
påverkan vid samma tid.

Påverkan av befintlig bebyggelse vid sommarsolståndet 21/6 kl 17

Påverkan av ny bebyggelse vid sommarsolståndet 21/6 kl 17
Solstudierna visar att befintliga byggnadsvolymer påverkar omkringliggande
bebyggelse. Den planerade bebyggelsens nättare volymer i kombination med
reglerade buffertzoner mot såväl gator som befintlig bebyggelse i öster innebär att skuggpåverkan reduceras vid vissa tider på året. Solstudierna visar att
ljusförhållanden och skuggverkan i relation till omgivningen motsvarar gängse
förhållanden i tätbebyggda stadskvarter.
Arbetsplatser

Planområdet ligger centralt i Visby med närhet till ett varierat utbud av arbetsplatser.

Offentlig service

Visby har god tillgång till offentlig service.

Kommersiell service

Visby har ett varierat utbud och god tillgång till kommersiell service.

Tillgänglighet

I enlighet med Plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre miljön
vara tillgänglig för funktionshindrade.
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Kulturhistoriskt värde- Fastigheterna ligger inom Värnhemsområdet – en stadsdel med en blandad
full bebyggelse
bebyggelse. Här finns varierade enbostadshus från 1900-talets olika decennier

och insprängda flerbostadshus med villakaraktär. Helhetsmiljön bedöms som
kulturhistoriskt värdefull och är utpekad i den Fördjupade översiktsplanen för
Visbyområdet 2025 – Hela Visby – särskild bilaga: Bebyggelsens och utemiljöns
karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-2000. Området är delvis kulturhistoriskt
inventerat.
Skyddsrum

Inga skyddsrum planeras inom aktuellt område.

Friytor
Lek och rekreation

Den inre delen av kvarteret lämnas öppen för rekreation och trädgårdsodling i
skydd bakom husen. Gårdsrummet ska utvecklas till ett grönt rum i trädgårdsstadens anda. En särskild planbestämmelse – b1 – anger att endast 20 % av
denna markyta får hårdgöras. Här ska plats ges för bersåer, lekplats och nyttoodling. I likhet med bostadsområdet i övrigt ska fastigheten omgärdas av
häckar och träd mot gaturum och tomtgränser.
I planområdets närhet finns andra tillgängliga rekreationsytor, såsom Tallunden med lekplatser och parkytor.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Planområdet angörs från Södervärnsgatan i samma läge, som fastigheten angörs från i dag. Ingen utfart föreslås mot Kolonigatan.
Fastighetens hörn mot Kolonigatan/Södervärnsgatan har tidigare inte reglerats
som gatumark. I planförslaget regleras en hörnavskärning om 9 m2 som gatumark. Denna mark omfattar befintlig trottoar.
Aktuellt markområde ska överföras till kommunens fastighet Visby Värnhem
1:16 vid kommande fastighetsreglering för planområdet. Detta ska regleras i
exploateringsavtal mellan exploatören och Region Gotland.
Exploatören ska stå för förrättningskostnaderna för detta.

Kollektivtrafik

Planområdets centrala läge i Visby ger god tillgång till kollektivtrafik. Närmaste
busshållplats ligger längs Stenkumlaväg på cirka 200 meters avstånd.

Parkering

Särskilt område regleras för 14 parkeringsplatser inne i kvarteret. Mot Södervärnsgatan regleras ytterligare parkeringsplatser för 3 bilar.
Antalet parkeringsplatser har beräknats utifrån nyligen framtagen och antagen
parkeringsnorm för Gotland, Regionfullmäktige, 2018-12-17, § 74. I denna
utpekas aktuellt område till så kallat typområde B, där antalet parkeringsplatser ska vara 6-8 p-platser per 1 000 m2 bruttoarea (BTA). Den beräknade bruttoarean i detta projekt är 2 300 m2, varför de sammantaget föreslagna 17
parkeringsplatserna väl uppfyller gällande parkeringsnorm. Sju av områdets
lägenheter är dessutom cirka 35 m2 (s k studentlägenhet), vars bilbehov är
mindre enligt den framtagna parkeringsnormen.

Antalet cykelplatser beräknas till 2-3 per lägenhet. Varje stadsvilla förses med
cykelställ för 10 cykelplatser i anslutning till entréerna. För gårdshusets mindre
lägenheter planeras cykelställ för 5 cyklar. Dessutom reserveras plats för 20
cyklar i förråd i anslutning till parkeringsplatserna.
__________________________________________________________________________________
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Antalet parkeringsplatser ska regleras i exploateringsavtal mellan exploatören
och Region Gotland.

Störningar

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området ligger inom Region Gotlands verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Fastigheterna Visby Klövern 1 och Visby Klövern 11 är anslutna till det
kommunala vatten- och avloppsnätet. Den nya bostadsbebyggelsen kan anslutas till detta. Möjligheten att ansluta till kommunalt VA-nät har prövats i intern
remittering inför beslut i Tekniska nämnden 2019-06-19, TN § 153. Ledningsnätets och reningsverkets kapacitet att ta emot avloppsvatten är goda. Den
allmänna dricksvattenförsörjningen har kapacitet att försörja området.
Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet och förutsättningarna
för detta kommer att regleras i exploateringsavtal mellan exploatören och
Region Gotland.

Dagvatten

Området avvattnas till vattenförekomsten Gotlands nordvästra kustvatten.
Kustvattenförekomsten har i dag måttlig ekologisk status och bedöms inte
uppnå god kemisk ytvattenstatus. För att vattenstatusen inte ska försämras
ytterligare får inga nya föroreningskällor uppstå.
Enligt sårbarhetskarta utgör området särbarhetsklass 4 (berg överlagrad av
morän/moränlera som i sin tur är överlagrad av sand/grus), vilket innebär att
sårbarheten är liten. Det är därför lämpligt att lokalt infiltrera främst takvatten
i sand-/grusskikt. Förorenat dagvatten bör dock inte infiltreras eftersom
området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde.
Dagvatten ska därför fördröjas lokalt på fastigheten för vidare anslutning till
kommunalt dagvattennät. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla kvar
dagvattnet inom egen fastighet, särskilt takvatten. En planbestämmelse – b2 –
har införts. Denna anger att dagvatten från tak ska infiltreras på fastigheten.
En administrativ planbestämmelse har införts för att säkerställa att
dagvattenanläggningen kommer till stånd – Startbesked får inte ges för
nybyggnad av bostadhus eller lovpliktig åtgärd förrän anläggning avsedd för
infiltration av dagvatten från tak har kommit till stånd.
I samband med kommande projektering kommer gröna alternativ till
dagvattenlösning att studeras och inlemmas i projektet. Boverkets
rekommendationer för hantering till följd av skyfall ska användas. Vid
beräkningar av dagvattenhantering behöver effekten av ett förändrat klimat
under bebyggelsens förväntade livslängd beaktas. Både regnets intensitet och
varaktighet påverkar den totala regnvolymen, till detta bör tilläggas en
klimatfaktor, som tar hänsyn till de ökade nederbördsmängder som beräknas
på Gotland. Vid bedömning av klimatpåverkan ska de av SMHI framtagna
klimatfaktorer användas. År 2018 var rekommendationen en klimatfaktor på
minst 1,25 för nederbörd med varaktighet som understiger en timma.
Fastigheten utgörs i dagsläget av nästan enbart hårdgjord yta. En särskild
planbestämmelse – b1 – har införts för att säkerställa att andelen hårdgjord
markyta begränsas till 20 %. Bedömningen är att planförslaget medför en
ökning av andelen genomsläpplig mark och att det är positivt för infiltrering av
dagvatten.
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Uppvärmning

Den nya bebyggelsen har lokaliserats och utformats så att förutsättningarna
för effektiv energianvändning och nyttjande av förnybar energi underlättas.
Fastigheten ska anslutas till Visbys fjärrvärmenät. De takfasader som vetter
mot söder (främst byggnader längs med Kolonigatan) har enligt utförd solstudie goda förutsättningar för egen produktion av el och/eller värme.

El

Fastigheten är ansluten till GEAB:s ledningsnät. Ny bebyggelse ansluts till detsamma.

Tele/ Fiber

Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet.
Åtgärder för nya serviser bör genomföras så att anslutning till Skanovas nät
möjliggörs. Detta ska bevakas i kontakt med Skanovas representant för området.
Skanova önskar så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller
skydda telekablar för att möjliggöra den föreslagna ledningsförläggningen
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Fastigheten är ansluten till områdets fibernät.

Avfall

Sophantering och återvinning löses på egen fastighet. Ett återvinningsrum för
samtliga lägenheter har reserverats i befintligt gårdshus (som sparas) i nära
anslutning till Södervärnsgatan. Tömning kan ske inom Region Gotlands stipulerade hämtningsavstånd.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, varför den förväntas kunna
antas under 2019. Genomförandet igångsätts omgående därefter.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan har utarbetats av en av exploatören utsedd konsult i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till
regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats. Detta innebär att någon planavgift inte ska utgå vid kommande bygglovsgivning.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.
Region
för allmän
plats (9platser
m2) inom
planområdet.
Region Gotland
Gotland är
är huvudman
inte huvudman
för allmänna
inom
planområdet.

Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal ska reglera genomförandet av detaljplanen mellan Region Gotland och exploatören. Avsikten är att på så sått säkerställa genomförandet av området. Detta ska reglera marksanering, anslutningen av vatten,
avlopp och dagvatten, m m i enlighet med denna planbeskrivning. Exploateringsavtalet ska även reglera kostnader i samband med inlösen av gatumark
från Visby Klövern 11 i form av ersättnings- och lantmäterikostnader samt
eventuella kostnader för iordningställande av marken.
Exploateringsavtalet ska undertecknas och godkännas i Regionstyrelsen.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
mm

Detaljplanen omfattar fastigheten Visby Klövern 11 och Visby Klövern 1.
Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören i enlighet med
framtagen detaljplan enligt nedan.
Mark från fastigheten Visby Klövern 1 om cirka 540 m2 ska överföras till Visby
Klövern 11 i enlighet med detaljplaneförslaget vid en lantmäteriförrättning.
Markområde om cirka 9 m2 ska överföras från Visby Klövern 11 till kommunens fastighet Visby Värnhem 1:16 i enlighet med detaljplaneförslaget vid en
lantmäteriförrättning.
Befintlig nyttjanderätt för Skanovas ledningar inom fastigheten ska kvarstå.
Eventuellt kommer dessa att behöva justeras i läge vid genomförandet.
All fastighetsbildning m m, enligt ovan ska bekostas av exploatören. Framtida
fastighetsregleringar ska beskostas av respektive fastighetsägare.

Fastighetsbestämmelse

Genom denna detaljplan upphävs för Klövern 11 och Klövern 1 bestämmelser
enligt 4 kap 18 Plan- och bygglagen, de tomtindelningar som tillkommit 1911
och 1941, vilka numera gäller som fastighetsindelningsbestämmelse.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
exploatören till Visby Klövern 11 och Visby Klövern 1.
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att detaljplanens genomförande är ekonomiskt lönsam och att den därmed är realiserbar.
En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för genomförandet av den planerade bebyggelsen inom Visby Klövern 11 och del av Visby Klövern 1 uppgår till
drygt 58 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar uppgår till 600
tkr. Sanering jämte utbyggnad av infrastruktur beräknas till 1,8 mkr. Övriga
kostnader såsom fastighetsbildning m m beräknas till 100 tkr och byggnadernas uppförande, tomtberedning m m beräknas till drygt 55 mkr.
Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till uthyrning av hyresrätter alternativt försäljning av bostadsrätter, vilket ger en uppskattad försäljningsintäkt eller långsiktig intäkt som väl motsvarar de kostnader som lagts
ner i projektet.
Vid en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen
medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering
för bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Brandskydd

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.
Byggnader ska utföras enligt Boverkets Byggregler gällande brandskydd. Bygg-
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nader ska normalt uppföras med inbördes avstånd om minst 8 meter. Kortare
avstånd kan dock tillämpas om motsvarande säkerhetsnivå, som kravet ställer,
kan påvisas.
Utrymning från bostäder (verksamhetsklass 3A) belägna i byggnadsklass Br2
eller Br3 ska kunna ske utan räddningstjänstens medverkan. För bostadsrum eller grupp av bostadsrum där underkant fönster eller överkant balkongräcke är
beläget mer än 5,0 meter över mark måste trappa eller stege enligt SS 831340
till säker plats anordnas. För takfönster avsett för utrymning som ligger takfall
måste säker anslutning från fönster till takfot anordnas.
Tekniska utredningar

En översiktlig markundersökning på grund av förorenad mark har genomförts.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Planförslaget möjliggör:
Bostäder: BTA
3 000 m2

Bostäder: Antal lgh
28

Gata (trottoar):
9 m2

Natur- och kulturvärden
Riksintresse
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får

inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter varför planen inte kan anses ha någon påverkan på riksintresset.
Planområdet omfattas av Försvarsmaktens riksintresse Stoppområde höga
objekt och Influensområden luftrum enligt 3 kap 9 § MB.
Då planen medger bebyggelse med högsta nockhöjd på 10,8 meter och högsta
byggnadshöjd på 6,5 meter och är belägen inom sammanhållen bebyggelse
kan planen inte anses medföra påtaglig skada på projektet. Försvarsmakten
har inget att erinra om detaljplanen.

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

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet
till Visbys olika servicefunktioner, som skolor, sporthall, förskolor, affärer,
vårdcentraler m m, ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö.
Närhet till grönområde, kollektivtrafik och säkra gång- och cykelvägar ger barn
en trygg och säker närmiljö att vistas i.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
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Det aktuella området är en komplettering till befintligt bebyggelse, vars karaktär och utformning ger goda möjligheter till ett tryggt och jämställt boende.
Goda möjligheter till kollektivtrafik, säkra gång- och cykelvägar samt närheten
till ett stort utbud av arbetsplatser bidrar också till en mer jämställd livsmiljö.
Området knyter dessutom an till ett antal mötesplatser och aktiviteter i närområdet.
Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor
och konsekvenser

Detaljplanen omfattar fastigheten Visby Klövern 11 och Visby Klövern 1.
Mark från fastigheten Visby Klövern 1 om cirka 540 m2 ska överföras till Visby
Klövern 11 i enlighet med detaljplaneförslaget vid en lantmäteriförrättning.
Markområde om cirka 9 m2 ska överföras från Visby Klövern 11 till kommunens fastighet Visby Värnhem 1:16 i enlighet med detaljplaneförslaget vid en
lantmäteriförrättning.
Befintlig nyttjande-/ledningsrätt för Skanovas ledningar inom fastigheten ska
kvarstå. Eventuellt kommer dessa att behöva justeras i läge vid genomförandet.
All fastighetsbildning m m, enligt ovan ska bekostas av exploatören. Framtida
fastighetsregleringar ska beskostas av respektive fastighetsägare.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning ger förutsättningar för en God bebyggd
miljö och god hushållning med mark och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det
aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd med en ökad årsnederbörd
på 20-30 %. Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för klimatförändringar.
Dagvatten kommer att fördröjas lokalt på fastigheten för vidare anslutning till
kommunalt dagvattennät. Då fastigheten i dag, förutom byggnader, utgörs av
hårdgjorda (asfalterade) ytor innebär den föreslagna användningen för bostadsändamål att andelen genomsläpplig mark ökar, vilket är positivt för infiltrering av dagvatten.
I samband med kommande projektering kommer gröna alternativ till
dagvattenlösning att studeras och inlemmas i projektet. Boverkets
rekommendationer för hantering till följd av skyfall ska användas. Vid
beräkningar av dagvattenhantering behöver effekten av ett förändrat klimat
under bebyggelsens förväntade livslängd beaktas. Både regnets intensitet och
varaktighet påverkar den totala regnvolymen, till detta bör tilläggas en
klimatfaktor, som tar hänsyn till de ökade nederbördsmängder som beräknas
på Gotland.
Sanering av markföroreningar ska genomföras. Saneringsskyldigheten kommer
att regleras i ett exploateringsavtal mellan exploatören och Region Gotland.
Detta följs även upp i en planbestämmelse. Sanering och rivning ska inleda den
kommande byggprocessen. Startbesked får inte ges för bygglovspliktig åtgärd
förrän saneringen genomförts. En anmälan om sanering/efterbehandling ska
lämnas in till Länsstyrelsen i god tid innan igångsättning.

Biltrafik

Region Gotland bedömer att det inte finns någon risk att gällande riktlinjer för
buller överskrids inom planområdet.

Hållbar transportinfrastruktur

Med utgångspunkt från områdets centrala läge i Visby - med närhet till kollektivtrafik och gång- och cykelstråk - motverkas ett ensidigt bilberoende. Detta
bidrar till en mer hållbar transportinfrastruktur.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 2 kap 10 § i plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap
miljöbalken (MB) följas vid all planläggning. I denna framgår att gällande normer för luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten m m ska beaktas.
Avseende miljökvalitetsnormer för luft har mätningar av PM10 i Visby genomförts under några års tid. Dessa visar att halterna tidvis är för höga. Bedömningen är därför att det finns en risk att det tidvis kan vara för höga halter av
dessa partiklar även inom området för denna detaljplan. Ett arbete pågår med
att ta fram en regional åtgärdsplan avseende miljökvalitetsnormer (MKN) för
luft. Denna planeras för beslut i Miljö- och Byggnämnden under 2019.
Tillkommande trafikrörelser medför inte att normer för omgivningsbuller eller
luftkvalitet överskrids.
Fastigheterna ligger inom sekundärt vattenskyddsområde för Visby enligt be-
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slut om reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter i regionfullmäktige
2017-03-30 – vilka efter beslut i Regeringen började gälla 2017-05-11. Tillämpliga föreskrifter ska beaktas. Anmälningsplikt föreligger för större schaktningsarbeten. Anmälan ska ske i god tid innan byggstart till enheten för Miljö- och
hälsoskydd, Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Det finns två typer av vattenkvalitetsnormer, dels den årsgenomsnittliga miljökvalitetsnormen (AA-EQS) och dels miljökvalitetsnormen för den högsta
acceptabla koncentrationen (MAC-EQS). AA-EQS är gränsen för den koncentration i vatten vid vilken inga skadliga effekter kan förväntas på eko-systemet
och människors hälsa vid en långvarig exponering. MAC-EQS skyddar ekosystemet mot kortsiktiga koncentrationstoppar.
Den aktuella planläggningens omfattning kommer med största sannolikhet
inte att påverka vattenkvalitetsnormerna och därmed inte heller någon av de
gränser som finns för koncentration av skadliga ämnen i vatten. En planbestämmelse anger att dagvatten från tak ska omhändertas på egen fastighet,
med avsikt att begränsa dagvattenutflödet.
Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen att några miljökvalitetsnormer inte överskrids.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrigt

Startbesked får inte ges för bygglovspliktig åtgärd förrän sanering är utförd
och godkänd.
Starbesked får inte ges för nybyggnad av bostadshus eller lovpliktig komplementbyggnad förrän anläggning avsedd för infiltration av dagvatten från tak
har kommit till stånd.
Region Gotland är huvudman för allmän plats (gata 9 m2). Konsekvenserna av
detta ska regleras i exploateringsavtal mellan Region Gotland och exploatören.
Då ett plankostnadsavtal har upprättats innebär detta att någon planavgift
inte ska utgå vid kommande bygglovsgivning.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med Christian Björkman, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-06-24

Johan Åberg
förvaltningschef

Christian Björkman
fysisk planerare
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PLANBESTÄMMELSER
VISBY
KAKTUSEN
5

VISBY
JULROSEN
6

Genom denna detaljplan upphävs för Visby Klövern 1 och Visby Klövern 11, bestämmelser enligt 4 kap 18 § Plan- och
bygglagen, den tom ndelning som numera gäller som fas ghetsindelningsbestämmelse, fastställda 1911 och 1941
Följande gäller inom område med nedanstående beteckningar
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8

Endast angiven användning och u ormning är llåten
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet
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e4

Utöver angiven byggnadshöjd får takkupor, frontespiser, takutsparningar och
mindre utskjutande byggnadsdel ll en
längd av 1/4 av fasadlängden uppföras

Huvudmannaskap
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för huvudbyggnad
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Villkor för lov/ändrad lovplikt

Region Gotland är huvudman för allmän plats

Genomförande d

Minsta fas ghetsstorlek är 600 m2
Startbesked får inte ges för bygglovsplik g åtgärd förrän
sanering är u örd och godkänd
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Dnr MBN 2019/1758 (BN 2018/2382)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för Visby Klövern 11 och del av Visby Klövern 1, Region Gotland
Planförslaget har under tiden 2019-04-29 – 2019-05-20 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20 §,
plan- och bygglagen. Inkomna yttranden finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
•

Planområdet har justerats i omfattning så att hela fastigheten Visby Klöven 1 ingår i detaljplanen. Detta erfordras för att kunna upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse i enlighet med planförslaget. Exploateringsgraden inom norra delen av Visby Klövern 1 regleras i enlighet med gällande detaljplan. För att anpassa framtida förändringar av fastigheten har dock
planbestämmelser om byggnaders utformning tillförts.

•

Den administrativa planbestämmelsen ”Villkor för lov” har justerats och kompletterats;

Startbesked får inte ges för bygglovspliktig åtgärd förrän sanering är utförd och godkänd.
Startbesked får inte ges för nybyggnad av bostadshus eller lovpliktig komplementbyggnad förrän anläggning avsedd för infiltration av dagvatten från tak har kommit till stånd.
•

Planbeskrivningen har tydliggjorts avseende ledningsnätets och reningsverkets kapacitet att ta
emot avloppsvatten samt huruvida den allmänna dricksvattenförsörjningen har kapacitet att
försörja området. Möjligheten att ansluta till kommunalt VA-nät har prövats i intern remittering inför beslut i Tekniska nämnden 2019-06-19, TN § 153.

•

Planhandlingarna har kompletterats med utredning innehållande förtydligande ljus- och
solstudier.

•

Planbeskrivningen har justerats och förtydligats i enlighet med Lantmäteriets framförda synpunkter. Någon gemensamhetsanläggning ska inte genomföras.

•

Detaljplanens planbestämmelser, som bland annat reglerar fastighetsstorleken har justerats.
Detta medger – utifrån ett tidsperspektiv som sträcker sig längre än den föreslagna exploateringen – en återgång till mindre tomter om behovet i framtiden skulle uppstå.

•

En justering av byggrätten för komplementbyggnad inom Visby Klövern 11 från 300 m2 till 360
m2 har genomförts för att kunna ge större flexibilitet i val av carportars omfattning. Byggnadshöjden för huvudbyggnad inom Visby Klövern 11 har justerats från 6,4 till 6,5 meter.

•

Planbeskrivning har kompletterats i enlighet med Skanovas framförda synpunkter.
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•

Utöver redovisade revideringar har redaktionella justeringar och förtydliganden genomförts av
planhandlingarna.

Statliga och kommunala nämnder och styrelser m fl
Länsstyrelsen, 2019-05-20
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget i huvudsak är förenligt med Länsstyrelsens prövningsgrunder.
Det återstår för Region Gotland att visa att marken är lämplig för den föreslagna markanvändningen
med hänsyn till långsiktigt hållbar vattenförsörjning och rådande ljus- och skuggförhållanden.
Länsstyrelsen anser att föroreningssituationen och möjligheten till saneringsåtgärder ska vara så väl
utredda att det är säkerställt att nödvändiga åtgärder kan och kommer att utföras, bedömt ur såväl
tekniska som ekonomiska perspektiv. Då platsen avses att användas för bostadsändamål ska åtgärdsmålet utgå från känslig markanvändning. Länsstyrelsen bedömer att föroreningssituationen i
huvudsak är kartlagd, men att viss osäkerhet kvarstår under byggnaden där impregneringen utfördes.
Föroreningen är inte heller helt avgränsad i djupled och en viss osäkerhet finns även vid platsen för en
tidigare oljecistern. Länsstyrelsen bedömer dock att dessa osäkerheter inte är större än att de kan
hanteras genom kompletterande provtagning i samband med rivning och sanering.
Länsstyrelsen anser vidare att planhandlingen redovisar lämplig hantering av områdets dagvatten.
Dock saknar Länsstyrelsen ett tydliggörande av huruvida det finns kapacitet i ledningsnät och reningsverk att ta emot avloppsvatten samt huruvida den allmänna dricksvattenförsörjningen har kapacitet
att försörja området.
Länsstyrelsen menar dock att förslaget har för hög exploateringsgrad och avviker från omgivande
bebyggelsemönster. En förtätning längs Kolonigatan mot Södervärnsskolans storskaliga bebyggelse
bedöms riktig, medan den mot Södervärnsgatan avviker från gatans mer småskaliga bebyggelse och
exploateringsgrad. Följden blir en högre exploateringsgrad och mindre trädgårdsyta än omgivande
bebyggelse. Länsstyrelsen anser därför att planförslaget bör anpassas bättre till det omgivande bebyggelsemönstret genom en lägre exploateringsgrad, särskilt utmed Södervärnsgatan. Länsstyrelsen
anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen och bedömer att
en bättre anpassad exploateringsgrad skulle få en positiv inverkan på miljömålet god bebyggd miljö.
Byggnaderna kan placeras tätt, vilket föranleder behov av att inom planarbetet studera förekommande ljus- och skuggförhållanden både inom planområdet, men även utifrån påverkan på kringliggande bebyggelse. I Boverkets byggregler ställs krav på ljus och att vissa utrymmen ska vara utformade så att tillgång till dagsljus och viss utblick möjliggörs.
Länsstyrelsen instämmer i bedömningen att området inte är särskilt utsatt för klimatförändringar, men
anser att det kan förtydligas i det fortsatta arbetet med dagvattenhantering att effekterna av ett förändrat klimat ska beaktas. Av underlaget framgår att det kommer att studeras gröna alternativ till
dagvattenlösning i samband med kommande projektering. Länsstyrelsen vill i sammanhanget påminna
om att använda Boverkets rekommendationer för hantering till följd av skyfall. Vid beräkningar för
dagvattenhantering behöver effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd
beaktas. Både regnets intensitet och varaktighet påverkar den totala regnvolymen, till detta bör tilläggas en klimatfaktor som tar hänsyn till de ökade nederbördsmängder som beräknats för Gotland.
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I övrigt påtalar länsstyrelsen behov av redaktionella justeringar och förtydliganden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivningen förtydligas avseende ledningsnätets och reningsverkets kapacitet att ta emot avloppsvatten samt huruvida den allmänna dricksvattenförsörjningen har kapacitet att försörja området.
Möjligheten att ansluta till kommunalt VA-nät har prövats i intern remittering inför beslut i Tekniska
nämnden 2019-06-19, TN § 153.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte Länsstyrelsens bedömning att den föreslagna exploateringen är för hög. I kvarteren norr om kv Klövern ligger ett antal mindre flerbostadshus, framförallt längs
Johansgatan och Södervärnsgatan. Föreslagna planbestämmelser om byggnadernas utformning ger
nätta volymer som anspelar till befintlig bebyggelse och som väl kompletterar rådande bebyggelsemönster. I relation till gällande detaljplanebestämmelser medger detta förslag bl a lägre byggnadshöjd
och utformningsbestämmelser i övrigt som påverkar bebyggelsens gestaltning positivt. En särskild
planbestämmelse reglerar att endast 20 % av markytan får hårdgöras. Trädgårdstadens gröna element såsom häckar, fruktträd och berså ska anläggas inom fastigheten. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen ger planförslaget byggnader och gårdsrum som väl ansluter till områdets karaktär. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att exploateringen och dess reglering av byggnadernas och
gårdsrummets utformning innebär att miljömålet god bebyggd miljö uppfylls.
Planhandlingarna kompletteras med utredning innehållande förtydligande ljus- och solstudier inom
kvarteret och i relation till omgivande bebyggelse. Nuvarande bebyggelse inom Visby Klövern 11 ligger
i tomtgräns mot Visby Klövern 5 och i förgårdslinjen mot Södervärnsgatan. Den föreslagna bebyggelsen dras in på fastigheten, så att ljusförhållandena och utblickar från omgivande bebyggelse förbättras. Solstudien visar små differenser i skuggpåverkan på omgivande bebyggelse. Ljusförhållandena
inom fastigheten blir goda. I samband med kommande bygglovsgivning kommer Boverkets byggregler
och allmänna krav på bostäders ljusförhållanden och utblickar att följas.
Påtalade redaktionella justeringar och förtydliganden i övrigt genomförs i planhandlingarna.
Lantmäteriet, 2019-05-16
Lantmäteriet framför synpunkter på planhandlingens beskrivning av minsta tomtstorlek och den fastighetsbildning, som avses genomföras. Beskrivningarna bör förtydligas.
Den föreslagna gemensamhetsanläggningen går inte att genomföra då planområdet endast kommer
att omfatta en fastighet, varför denna ska utgå ur planbeskrivningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivning justeras och förtydligas i enlighet med Lantmäteriets framförda synpunkter.
Skanova, 2019-05-09
Skanova framför att de har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet enligt
bifogad nätkarta. De förväntar sig att åtgärder för nya serviser genomförs så att anslutning till Skanovas nät möjliggörs och bevakas under lednings-samordningen i kontakt med Skanovas representant
för området.
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Skanova önskar så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra den föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivning kompletteras i enlighet med Skanovas framförda synpunkter.

Tekniska nämnden, 2019-06-19
Tekniska nämnden beslutar föreslå byggnadsnämnden att genomföra följande förändringar av planförslaget;
För att förändring av fastighetsindelningen i enlighet med planförslaget ska vara möjlig måste upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelsen omfatta hela fastigheterna Visby Klövern 1 och 11.
Planförslaget bör förtydligas med vilka fastigheter och rättighetshavare som berörs av föreslagna fastighetsbildningsåtgärder och vilka konsekvenser förslaget medför.
Konsekvenserna av kommunalt huvudmannaskap i samband med inlösen av allmän platsmark bör
förtydligas i planbeskrivningen.
Avsikten och konsekvenserna av exploateringsavtal och plankostnadsavtal bör justeras och tydliggöras
i planbeskrivningen.
Den administrativa bestämmelsen, villkor för lov, bör omarbetas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planområdet justeras i omfattning så att hela fastigheten Visby Klöven 1 ingår i detaljplanen.
Den administrativa bestämmelsen ”Villkor för lov” justeras och kompletteras; Startbesked får inte ges
för bygglovspliktig åtgärd förrän sanering är utförd och godkänd. Startbesked får inte ges för nybyggnad av bostadshus eller lovpliktig komplementbyggnad förrän anläggning avsedd för infiltration av
dagvatten från tak har kommit till stånd.
Planhandlingarna justeras och förtydligas utifrån övriga synpunkter.

Räddningstjänsten, 2019-05-10
Räddningstjänsten Gotland har inget att erinra mot förslaget.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2019-05-03
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att frågan inte berör förvaltningens verksamhet och väljer
därför att inte svara på remissen.
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Socialförvaltningen, 2019-05-17
Socialförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.

Markägare/boende/föreningar
Hyresgästföreningen, Föreningsstyrelsen Gotland, 2019-05-19
I yttrandet framgår att Hyresgästföreningen är positiv till att planförslaget medför ett ökat antal bostäder i området.
Föreningen saknar dock solstudier gällande skuggpåverkan på fastigheten Visby Klövern 5 och efterfrågar solstudier kopplade till planförslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planhandlingarna kompletteras med utredning innehållande förtydligande ljus- och solstudier.

Visby den 24 juni 2019

Christian Björkman
Fysisk planerare

Johan Åberg
Förvaltningschef

:

Ärendenr MBN 2019/1758

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Delegationsbeslut

Evelina Lindgren

Datum 26 juni 2019

Beslut om betydande miljöpåverkan
Detaljplan för Visby Klövern 11
Beslut

•

Regionekologen beslutar med stöd av Byggnadsnämndens
delegationsordning punkt 2.3, att genomförandet av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Bakgrund

Region Gotland har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan
som en del av detaljplaneprocessen i enlighet med 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § miljöbalken (MB). Samråd om undersökningen har
genomförts med länsstyrelsen (6 kap. 6 § MB) som instämde i regionens
bedömning att planens genomförande inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Ett beslut i fråga om betydande miljöpåverkan upprättas nu av
regionen i enlighet med 6 kap. 7 § MB.
Ärendebeskrivning

De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning, att det inte kan antas att planens genomförande
medför betydande miljöpåverkan. Bedömningen utgår ifrån redovisad
beskrivning av platsen, planen och undersökning av planens miljöpåverkan
nedan.
Miljöförhållanden och andra aspekter som har beaktats i
bedömningen
Platsen

Fastigheterna Visby Klövern 11 och 1 är belägna i vid Kolonigatan i Visby,
mittemot Södervärnskolan. Fastigheterna omfattas av befintlig detaljplan
0980K-A1/1934 - Visby Stadsplan utanför stadsmuren, antagen 1934-03-29.
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (antagen av KF 2010- 06-14 § 79,

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Delegationsbeslut
MBN 2019/1758

aktualitetsförklarad av RF 2014-06-16 § 97 anger område med detaljplaner.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14 § 172 anger
området för bostäder i huvudsak.¨

Bild 1. Översiktskarta

Bild 2. Rutan markerar planområdet
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Delegationsbeslut
MBN 2019/1758

Planuppdraget

Planen avser att inom fastigheten Visby Klövern 11 och del av Klöver 1
utveckla ett boende i stadsvillor för 16-20 hushåll. Syftet är att säkerställa att
trädgårdsstadens karaktärsdrag tillvaratas och utvecklas så att projektet blir ett
naturligt komplement i stadsbilden. Planförslaget ska utgå från gällande
detaljplan och bebyggelseriktlinjer i bilaga till gällande fördjupad översiktsplan
”Hela Visby 2030" - Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby
ytterstad 1900-2000". Befintliga lager- och kontorslokaler, som tidigare utgjort
en byggmarknad avses rivas. Saneringssamråd har inletts med Länsstyrelsen då
området har konstaterade markföroreningar.

Bild 3. Planförslaget

Påverkan

Riksintressen
Planen omfattas av Försvarsmaktens riksintressen ”Stoppområde höga objekt”
och ”Influensområden luftrum” enligt 3 kap § 9 MB. Försvarsmakten har inget
att erinra om planen. Planområdet omfattas även av riksintresse för rörligt
friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB samt friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB. Planen
bedöms inte ha någon negativ påverkan på dessa intressen.
Markföroreningar
Det finns konstaterade markföroreningar på fastigheten, som skulle kunna
innebära en risk för människors hälsa och miljö. En översiktlig miljöteknisk
markundersökning har tagits fram (2013-11-27) och ett det finns idag ett
pågående saneringssamråd med Länsstyrelsen. En kompletterande provtagning
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ska göras för att få en översiktlig kartläggning av hela fastigheten samt en
analys av vattenbrunn. Fastigheten ska saneras innan markarbeten påbörjas.
Radon
Risken för höga radonhalter har bedömts som mycket låg i området.
Vattenskyddsområde, dagvatten och miljökvalitetsnormer
Fastigheten ligger inom sekundärt vattenskyddsområde för Visby. Tillämpliga
föreskrifter ska beaktas.
Området avvattnas till vattenförekomsten Gotlands nordvästra kustvatten.
Kustvattenförekomsten har måttlig ekologisk status idag och den bedöms ej
uppnå god kemisk ytvattenstatus. För att vattenstatusen inte ska försämras
ytterligare får inga nya föroreningskällor uppstå. Dagvatten fördröjs lokalt på
fastighetsmark för vidare anslutning till kommunalt dagvattennät. Fastigheten
utgörs i dagsläget av nästan enbart hårdgjord yta. Bedömningen är att det med
planförslaget blir en liten ökning i andel genomsläpplig mark och att det är
positivt för infiltrering av dagvatten.
Vatten och avlopp
De nya bostäderna kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
Miljökvalitetsnormer för luft
I underlaget till detaljplanen ska det finnas en redogörelse för huruvida
miljökvalitetsnormer för luft påverkas. Mätningar av PM10 i Visby har gjorts
under några års tid och visar att halterna tidvis är för höga, därför är
bedömningen att det finns en risk att det tidvis kan vara för höga halter av
dessa partiklar även inom området för denna detaljplan. Ett arbete med att ta
fram en regional åtgärdsplan avseende MKN luft pågår och planeras för beslut
i Miljö- och byggnämnden under 2019.
Buller
Bedömningen är att det inte finns någon risk att gällande riktlinjer för buller
överskrids inom planområdet.
Energi och klimat
Planområdet är relativt centralt beläget vilket medverkar till ett minskat
bilberoende.
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Samlad bedömning av påverkan

Bedömningen är att risken för påverkan på människors hälsa och miljö finns i
nuläget men att det genom planerad sanering av fastigheten inte kan antas att
planens genomförande medför betydande miljöpåverkan.

Medverkande tjänstepersoner

Undersökningen har genomförts av Evelina Lindgren, regionekolog, i
samverkan med Christian Björkman, fysisk planerare och Claudia Castillo,
miljöskyddsinspektör på Region Gotland.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Evelina Lindgren
Regionekolog
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UNDERRÄTTELSE
Granskning av förslag till detaljplan för VISBY KLÖVERN 11 & VISBY
KLÖVERN 1, Region Gotland
Planförslaget daterat 2019-03-27 som varit på samråd har efter samrådstidens
slut reviderats och ställs nu ut för granskning.
Syftet med detaljplanen är att förädla en före detta industritomt (AB K G
Ahlqvist), Klövern 11 och del av Klövern 1, i södra delen av
Värnhemsområdet i Visby och integrera den i den omgivande villastadens
varierade bebyggelsestruktur med fristående egnahem och mindre
flerbostadshus. Planförslaget strävar efter att förstärka områdets särdrag och
bebyggelsens tillskott till
trädgårdsstadens ideal. Förslaget
kompletterar rådande
bebyggelsemönster på ett
positivt sätt. De föreslagna
fristående stadsvillorna – med
totalt 20 lägenheter jämte det
ombyggda gårdshusets 4
lägenheter – binder samman
skalan och tidsåldern med de
rådande strukturerna i området.
Fram-för stadsvillorna sparas en
yta mot gatorna för anlagda
förgårdar, vilka speglar den
villakaraktär som utgör delar av
Värnhem och Länna.
De gröna värdena är centrala i projektet. Den hårdgjorda ytan begränsas för att
ge plats för bersåer, lekytor och nyttoodling. Befintliga industribyggnader
kommer att rivas, förutom det före detta gårdshuset som byggs om till stora
delar. Mindre del av gårdshuset föreslås rivas. Sanering av äldre
markföroreningar från bland annat tryckimpregnering ska genomföras.
Planområdet är lokaliserat i södra Visby, korsningen
Kolonigatan/Södervärnsgatan och anses förenligt med fördjupad översiktsplan
för Hela Visby 2025. Planen hanteras med standardförfarande.
Efter samrådet har följande revideringar gjorts:
•

Planområdet har justerats i omfattning så att hela fastigheten Visby Klöven 1 ingår i
detaljplanen. Detta erfordras för att kunna upphäva gällande
fastighetsindelningsbestämmelse i enlighet med planförslaget. Exploateringsgraden
inom norra delen av Visby Klövern 1 regleras i enlighet med gällande detaljplan. För

•

•
•
•
•
•

•
•

att anpassa framtida förändringar av fastigheten har dock planbestämmelser om
byggnaders utformning tillförts.
Den administrativa planbestämmelsen ”Villkor för lov” har justerats och
kompletterats; Startbesked får inte ges för bygglovspliktig åtgärd förrän sanering är utförd och
godkänd. Startbesked får inte ges för nybyggnad av bostadshus eller lovpliktig komplementbyggnad
förrän anläggning avsedd för infiltration av dagvatten från tak har kommit till stånd.
Planbeskrivningen har tydliggjorts avseende ledningsnätets och reningsverkets
kapacitet att ta emot avloppsvatten samt huruvida den allmänna
dricksvattenförsörjningen har kapacitet att försörja området.
Planhandlingarna har kompletterats med utredning innehållande förtydligande ljusoch solstudier.
Planbeskrivningen har justerats och förtydligats i enlighet med Lantmäteriets
framförda synpunkter. Någon gemensamhetsanläggning ska inte genomföras.
Minsta tomtstorlek har justerats till 600 m2, så att en alternativ tomtindelning kan
genomföras i framtiden.
En justering av byggrätten för komplementbyggnad inom Visby Klövern 11 från 300
m2 till 360 m2 har genomförts för att kunna ge större flexibilitet i val av carportars
omfattning. Byggnadshöjden för huvudbyggnad inom Visby Klövern 11 har justerats
från 6,4 till 6,5 meter.
Planbeskrivning har kompletterats i enlighet med Skanovas framförda synpunkter.
Utöver redovisade revideringar har redaktionella justeringar och förtydliganden
genomförts av planhandlingarna.

Samtliga planhandlingar finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida:
http://www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland,
Visborgsallén 19 i Visby fr o m 27 juni 2019 t o m 8 augusti 2019.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljöoch byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast
den 8 augusti 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN
2019/1758 (BN 2018/2382)).

Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat någon skriftlig
synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta
detaljplanen.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Christian Björkman, fysisk
planerare, tfn 0498-269064, eller e-post christian.bjorkman@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Vänligen,

Christian Björkman
fysisk planerare

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Visby 2019-03-20

19022

Kv. Klövern 11 Visby
Del av
Region Gotland

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK PROVTAGNING

Stig Gustavsson

AB PentaCon
Södertorg 10, 621 57 Visby

Telefon 0498-27 90 85
Telefax 0498-24 74 15

Org. nr 556539–6313
Säte Gotland
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1

Uppdrag, bakgrund och syfte

AB PentaCon har på uppdrag av Arkitekt och film Carin Johansson utfört
kompletterande provtagning av jord inom del av Kv. Klövern 11 samt
vattenprovtagning i befintlig brunn inom Kv. Klövern 1 i Visby.
Under tidsperioden 2009-2013 utfördes undersökningar dels inom den östra delen av
Kv. Klövern 11 (inom delområdet är impregnering av virke skett) samt inom
grannfastigheten mot öster, Kv. Klövern 8. Utöver detta upprättade sen anmälan om
åtgärd enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende en
mindre del inom Kv. Klövern 111.
Nu utförd komplettering har initierats av LST Gotlands Län genom platsbesök
2019-02-21. Kompletteringen skulle omfatta jordprovtagning intill/under f.d.
virkesförråd i fastighetens västra del samt jordprovtagning vid f.d. påfyllningen till en i
intilliggande byggnad placerad oljecistern (mitt på fastigheten med dragning mot norr).
Kompletteringen skulle även omfatta vattenprovtagning i befintlig brunn inom Kv.
Klövern 1.

2

Kvalitetssäkring

AB PentaCon:s företagsspecifika kvalitets- och miljösystem som ansluter till ISO 9001
och ISO 14001. Systemen revideras fortlöpande i den omfattning, att de ligger i paritet
med ISO-systemen.
2.1 Miljötekniska markundersökningar
Miljötekniska markundersökningar utförs i enlighet med rekommendationerna i
Naturvårdsverkets (NV) publikationer. Vägledning för miljötekniska
markundersökningar del 1 och 2 (rapport 4310 och 4311) samt, Metodik för
inventering av förorenade områden (rapport 4918).
Riktvärden avseende förorenad mark redovisas i NV:s rapport 5976, 20092.
Fältundersökningar genomförs i enlighet med rekommendationerna i SGF:s
fälthandbok 2:2013, Undersökning av förorenade områden.
Övriga moment utförs enligt rekommendationerna i tillämpliga skrifter/rapporter
från NV.

3

Områdesbeskrivning/topografi

Kv. Klövern 11 är belägen i stadsdelen Värnhem/Södervärn Visby, cirka 1200 meter
söder Visby innerstad. Kvarteret begränsas i väster, norr och i öster av lokalgator
och bostäder, huvudsakligen enfamiljshus. Söder om kvarteret löper Kolonigatan
i öst-västlig riktning mellan Allégatan och Stenkumlaväg. Söder om kvarteret och
Kolonigatan ligger Södervärnsskolan.

1
2

AB PentaCon 08147/13051, daterade 2011-02-11/2013-11-27.
Generella riktvärden reviderades 2016.
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4

Mark- och grundvattenförhållanden

Marken både inom fastigheten har en svag lutning mot sydost. Marken inom hela Kv.
Klövern 11 är bebyggd eller består av hårdgjorda ytor av asfalt.
Inom så gott som alla urbana områden består jorden överst av fyllningsmaterial vars
mäktighet och ursprung till stor del är okänt. Den naturliga jorden består enligt
geologiska kartbladet Visby, SGU Ser Aa nr 183 av sand, förmodligen med en relativt
ringa mäktighet. Därunder består jorden med största säkerhet av fast till mycket fast
lerig morän eller lermorän med mycket låg hydraulisk konduktivitet.
Den lokala strömningsriktningen för markvatten ovan moränen, som troligtvis enbart
förekommer under nederbördsrika perioder, torde vara mot öster. Grundvatten torde
förekomma i kalkstensberget och dess strömningsriktning är med största säkerhet mot
väster och Östersjön (SGU 1982).
4.1.1 Vattentäkter
Hela det aktuella området och närområdet har kommunalt Va-system. Förutom
brunnen inom Kv. Klöven 1 finns inga kända brunnar/vattentäkter i närområdet enligt
SGU :s kartvisare, brunnar. Dock finns en energibrunn inom kvarteret Griffeln (öster
om området) och en inom Kv. Koralen 34 (väster/sydväst om området).

5

Tidigare och nuvarande verksamhet inom området

Under en tidsrymd mellan 1969-1987/1988 på har impregnering av virke skett, mot
slutet i liten omfattning inom fastighetens östra del. Impregnering har skett med
arsenik/koppar/krom s.k. CCA-medel3 och alldeles i början av impregneringsperioden
rann överskottsmedel ut på marken. Senare skedde avrinning på en betongplatta och
ner i en cistern för att medlet skulle kunna återvinnas.
För ytterligare uppgifter hänvisas till PM 2011-02-07 (PentaCon 08147).

6

Aktuella föroreningar/ämnen

Impregneringen av virke har genererat föroreningar av arsenik/koppar/krom till
marken inom delområdet där impregneringen utfördes, detta har konstaterats i tidigare
undersökningar och anmälan om åtgärd.
I läget för den f.d. påfyllning av eldningsolja kan eventuellt påträffas förorening av
petroleumkolväten, dvs. aromater/alifater/PAH.
Ovanstående ämnen är också de (från platsen) som skulle kunna ha förorenat den
enskilda brunnen inom Kv. Klövern 1.

3

Boliden K33
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7

Riktvärden

Naturvårdsverket har upprättat generella riktvärden (2009) för förorenad mark.
Riktvärdena baserar sig på hur det aktuella området används eller skall användas.
Riktvärdena är uppdelade i två nivåer.
Känslig markanvändning (KM) innebär områden där människor (barn och vuxna)
stadigvarande visats under lång tid, exempelvis bostadsbebyggelse samt inom områden
där grundvattnet skall skyddas fullt ut, både inom aktuell plats och i dess närområde.
Mindre känslig markanvändning (MKM) innebär övriga områden som arbetsplatser
gatu- och industriområden samt redan störda områden, där människor inte visats
stadigvarande. Grundvattnet skall då skyddas på ett visst avstånd (200 m) 4 men är inte
fullt ut skyddsvärt inom aktuellt område.
Utöver de generella riktvärdesnivåerna finns möjligheten att beräkna platsspecifika
riktvärden som mer påtagligt belyser de på aktuell plats rådande förhållandena. Vid
beräkning av platsspecifika riktvärden kan/bör beräkningsmall från NV användas.
7.1 Riktvärden för Kv. Klövern 11
Inom kvarteret Klövern 11 planeras det för bostäder och detta ger att den generella
riktvärdesnivån KM är vägledande för föroreningar i jorden.
Beträffande föroreningar i grundvattnet så omfattas dessa exempelvis av SGU:s
bedömningsgrunder (SGU-rapport 2013:01) där vattenkvaliteten delas upp i fem
grupper, från mycket låg halt till mycket hög halt, där mycket låg halt och upp till
måttlig halt (hög halt) kan sägas vara acceptabelt för urbant grundvatten. Alternativ
kan SLV:s riktvärden avseende Råd om enskild dricksvattenförsörjning (mars 2015)
som kan ses som mer relevant då det är frågan om en enskild vattentäkt i berg.

8

Utförda undersökningar

8.1 Metodik
Upplägget av utförda undersökningarna bygger på intentionerna i NV:s rapport 4310,
Vägledning för miljötekniska markundersökningar, del 1: Strategi samt NV:s rapport
4918, Metodik för inventering av förorenade områden.
Fältundersökningarna utförs i tillämpliga delar NV:s rapport 4311, Vägledning för
miljötekniska markundersökningar, del 2: Fältarbete.
All provtagning har skett i enlighet med rekommendationerna i SGF:s Fälthandbok
undersökningar av förorenade områden (rapport 2:2103).
Inmätning av provtagningspunkter har utförts skett i förhållande till befintliga
byggnader.

4

Sid 23, NV rapport 5976.
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8.2 Provtagning av fast material
Jordprovtagning har skett i tre punkter genom provgropsgrävning. Punkten 1901 har
utförts i läget för den f.d. påfyllningen av eldningsolja och de två övriga, 1902-1903
har utfört intill/snett under befintlig betongplatta vid byggnad/skärmtak där det tidigare
förvarades virke. Punkterna är belägna invid betongplattans skarvar, där eventuell
förorening enklast kan ha spridits.
Intill punkten 1901 ligger en Va-ledning (parallellt med byggnaden) så utrymmet för
grävning var begränsat. Jordprovtagning (förutom asfalt) har utförts ner till 0,8 meter
där isolering påträffades, vilket indikerar att någon form av föremål finns i jorden och
grävningen avslutades. Förutom asfalt och bärlagergrus överst består jordprofilen av
fyllning bestående av grusig sand (grSa) med inslag av mulljord och främmande
material som tegel. Inget vatten påträffades.
I punkterna 1902-1903 har provtagning skett ner till cirka två meter under markytan
och dessa två punkter är det fyllning ner till cirka 0,6/0,7 meter varunder naturlig sand
vidtar. Inget vatten har påträffats i dessa punkter.
I samtliga tre punkter har asfalt uttagits för kontroll om denna är s.k. tjärasfalt eller
inte. Asfaltprovet består av fem delprover och i punkterna 1902-1903 har två delprover
uttagits från respektive punkt och från punkten1901 ett delprov, totalt fem delprov.
8.3 Vattenprovtagning
Vattenprovtagning har utförts i första vattenutkastare efter brunn/hydrofor och innan
provtagning genomfördes omsättning av vatten, dvs. spolning utfördes så att vatten
direkt från grundvattenakvifären kunde provtas. Provtagningen är en momentan
provtagning.
Samtliga vattenprover har tagits ofiltrerade (betraktas som ett dricksvatten) och i
speciella kärl som erhållits från Lab.
Uppgifter om utförda provtagningspunkternas lägen redovisas på karta i bilaga 4.

9

Laboratorieanalyser

Laboratorieanalyser har utförts av ALS Scandinavia AB, Danderyd/Luleå (SWEDAC
1087) eller på något av deras andra laboratorier i Europa.
Generellt har följande analysmetoder använts, GC-MS/HPLC-teknik för organiska
ämnen och för metaller utförs analyser med ICP-teknik.
För ytterligare upplysningar angående analyser, rapporteringsgränser/detektionsnivåer
och enskilda parametrar med mera hänvisas till www.alsglobal.se.
Fullständiga laboratorieanalyser redovisas i bilaga 3.
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10 Fältresultat
Samtliga jordprover har mätts med XRF-instrument5 för kontroll av metaller och då
framförallt arsenik och koppar, som utgör huvudbeståndsdelen i det
impregneringsmedel som använts. För e mätning har provet homogeniserats. Mätning
har skett 3x60 sekunder per prov för att erhålla en relativ översikt för respektive prov.
Resultaten visade över lag på mycket låga halter och för arsenik (som har låg
detektionsnivå) visade endast sju av 39 mätningar på mätbar halt och som högst,
knappt halva det generella riktvärdet för KM-mark.
Utifrån dessa mätning har prover uttagits för Lab-analys avseende metaller i punkterna
1902-1903.
I punkten 1901, invid f.d. påfyllning av eldningsolja var primärt petroleumkolväten
aktuell ämnesgrupp att analysera. Provuttag utfördes av fyllningsmaterial som innehöll
mer eller mindre grad av mulljord (förorening binds till organiskt material). Även
metaller analyserades för detta prov.
I de tre provtagningspunkterna har också asfaltprov uttagits (på Lab-protokoll står
endast 1902 0-0,1). Detta har innan analys kryomalts för att erhålla analysbara
fraktioner (här har mekaniskt, ballast avlägsnats i den mån som varit görligt, för att
erhålla så rättvisande värde som möjligt).
Fältprotokoll tillsammans med utförda XRF-mätningar redovisas i bilaga 1.

11 Resultat utförda Lab-analyser
11.1 Fast material
Analyserat asfaltprov visade på mycket låga halter, framförallt i förhållande till
Publikation 2004:90 (Vägverket), Hantering av tjärhaltiga beläggningar men också i
förhållande till generella riktvärden för KM-mark.
Tabell 1. Analyserad asfalt och jämförvärden, Vägverket och generella riktvärden KM.
ELEMENT

SAMPLE

Sampling Date

1902 0-0,1 (asfalt)

VV/KM

2019-03-13

kryomalning, semivolatila

ja

PAH, summa 16

mg/kg

<5.2

<70*

PAH, summa cancerogena

mg/kg

1,5

PAH, summa övriga

mg/kg

0,86

PAH, summa L

mg/kg

<0.60

3

PAH, summa M

mg/kg

0,43

3,5

PAH, summa H

mg/kg

1,9

1

*Vid halter <70 mg/kg 16-PAH betraktas massorna som fria från stenkolstjära och kan återanvändas fritt, dvs. både som slitlager och bärlager.

5

Röntgenfluorescensinstrumnet.
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Analysresultatet visar att asfalten kan nyttjas som del i ny asfalt alternativt som
slitlager på väg men bör inte kvarligga inom aktuellt område6 om denna brutits loss
(lossgjorts). Hanteringen av asfalt bör ske separat och inte blandas med annat material.
Tre jordprover har analyserats med avseende på metaller och då speciellt arsenik,
koppar och krom som var de metaller som ingick i använt impregneringsmedel.
Analysresultaten för dessa tre prover visade för dessa tre metaller på låga halter, långt
under respektive riktvärde för den generella riktvärdesnivån KM, dvs. fullt acceptabla
halter.
Tabell 2. Analyserade metaller i förhållande till jämförvärden för KM-mark.
ELEMENT SAMPLE 1901 0.3-0.8(saml.prov)

1902 0.1-0.3

1903 0.1-0.3

KM*

Sampling Date
T S_105°C
%
As
mg/kg T S
Ba
mg/kg T S
Cd
mg/kg T S
Co
mg/kg T S
Cr
mg/kg T S
Cu
mg/kg T S
Hg
mg/kg T S
Ni
mg/kg T S
Pb
mg/kg T S
V
mg/kg T S
Zn
mg/kg T S

2019-03-13
92,2
3,64
79,4
<0.1
6,68
20,6
11,4
<0.2
10,4
10,7
39,1
55

2019-03-13
92,4
1,72
33,4
0,138
2,09
7,78
11,5
<0.2
4,04
30,6
20,2
40,7

10
200
0,8
15
80
80
0,25
40
50
100
250

2019-03-13
89,6
3,26
66,5
<0.1
6,67
19
9,13
<0.2
9,53
14,1
37,8
57,2

*Generella riktvärdesnivån KM, avser ex. bostäder.

Även övriga ingående metaller i aktuellt analysförfarande visade på låga till mycket
låga halter i förhållande till riktvärdesnivån KM.

6

Det finns platsspecifika riktvärden för PAH H på 1,8 mg/kg inom områden för bostäder, i Visby.
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I punkt 1901 invid f.d. påfyllning av eldningsolja har analys av petroleumkolväten
utförts på ett samlingsprov (0,3-0,8 m u my) bestående av något mullhaltig grusig
sand.
Tabell 3 analyserade petroleumkolväten samt generella riktvärden KM-mark.
ELEMENT

SAMPLE

1901 0.3-0.8 (saml.prov)

KM

Sampling Date
T S_105°C
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
aromater >C16-C35
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H

%
mg/kg T S
mg/kg T S
mg/kg T S
mg/kg T S
mg/kg T S
mg/kg T S
mg/kg T S
mg/kg T S
mg/kg T S
mg/kg T S

2019-03-13
89,6
<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1
<0.15
0,57
0,47

25
100
100
100
10
3
10
3
3,5
1

Analysresultatet för detta samlingsprov visade på låga till mycket halter. I ovanstående
tabell (3) framgår att det endast är PAH M och PAH H som uppvisar mätbara halter,
dock låga i förhållande till den generella riktvärdesnivån KM.
11.2 Vattentäkt
Vattenprovet från Kv. Klövern 1 har analyserats med avseende på metaller
(ofiltrerade) och petroleumkolväten. Resultaten visade genomgående på acceptabla
halter både för metaller och petroleumkolväten, i förhållande till SLV:s råd och SPI:s
föreslagna riktvärden.
Om metaller jämförs i förhållande till SGU:s bedömningsgrunder så visade kalcium,
bly och zink en hög halt, för övriga metaller mycket låga till måttliga halter.
Att kalcium visade på en hög halt är relativt naturligt framförallt i områden med
kalkberggrund eller kalkhaltiga jordar.

10 (11)

Blyhalten är normalt låg i grundvatten, dvs. oftast <1 µg/l men inom urbana områden
är det inte ovanligt med högre halter. Detta kan bero på ett, framförallt tidigare diffust
luftburet nedfall och trafik. Bly har normalt låg rörlighet i marken men ökar vid
extremt höga pH-värden och kan också transporteras med mindre suspenderade
partiklar i vattnet (provet har inte filtrerats).
Zink visade på en hög halt dock i nedre delen av detta spann 249 µg/l (100-1000 µg/l).
Normalt innehåller grundvatten låga halter av zink7 och förhöjda halter beror ofta på,
som i detta fall vid provtagning ur första tappstället (förvisso efter omsättning), att
vattnet varit kontakt med ledningsnät där det är mycket vanligt korrosion och detta ger
i sin tur utslag i analysen (detta gäller också koppar).
En sammanställning tillsammans med jämförvärden redovisas i bilaga 2.

12 Slutsats
Nu utförd komplettering inom fastighetens västra del visar inte på några förhöjda
halter i provtagna medier och av analyserade ämnen.
I ett entreprenadskede gäller som vanligt att iaktta uppmärksamhet om det i mark/jord
skulle ske förändringar ex. i dess struktur, färg, lukt mm.
Om misstanke om förorening skall detta ofördröjligen anmälas till tillsynsmyndigheten
i enlighet med 10 kap § 11, Miljöbalken.
Inom den östra delen av fastigheten har det i tidigare PM redovisats att förhöjda halter
av CCA-ämnen förekommer och att dessa behöver åtgärdas. En anmälan om detta har
tidigare upprättats (2011-02-22) men denna bör lämpligen uppdateras.

Visby 2019-03-20
AB PentaCon
Stig Gustavsson

7

SGU rapport 2013:01, Sid 73. När halterna av zink överstiger 700 μg/l i grundvattnet finns det
anledning att misstänka påverkan från en lokal föroreningskälla. I haltintervallen därunder kan en rad
mekanismer medverka till mobilisering och förhöjda halter av zink.
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Bilaga 1

19022 PentaCon

Kv. Klövern 11
Visby
Region Gotland
Fältprotokoll samt utförda XRF‐mätningar metaller
Pkt Nr
Prov nr
Djup
Jordart
Anmäkn.
Reading No
Time
Type Duration
Generellt riktvärde KM (bostäder)
1901 0,5
0‐0,1
Asfalt
1
0,1‐0,3
842
2019‐03‐13 10:11 Soil
60,28
F[Bärlagergrus]
1
0,1‐0,3
843
2019‐03‐13 10:12 Soil
60,34
1
0,1‐0,3
844
2019‐03‐13 10:13 Soil
60,27
2
0,3‐0,5
846
2019‐03‐13 10:15 Soil
60,16
F[mugrSa tegel] Saml. prov 0,3‐0,9
2
0,3‐0,5
847
2019‐03‐13 10:16 Soil
60,09
3
0,3‐0,5
848
2019‐03‐13 10:17 Soil
60,22
3
0,5‐0,8
Saml. prov 0,3‐0,9
849
2019‐03‐13 10:18 Soil
60,18
F[(mu)grSa]
3
0,5‐0,8
850
2019‐03‐13 10:19 Soil
60,38
3
0,5‐0,8
Stopp Isolering i botten
851
2019‐03‐13 10:20 Soil
60,38
1902
1,0
0‐0,1
Asfalt
2
0,1‐0,3
852
2019‐03‐13 10:24 Soil
60,13
F[Bärlagergrus]
2
0,1‐0,3
853
2019‐03‐13 10:25 Soil
60,31
2
0,1‐0,3
854
2019‐03‐13 10:26 Soil
60,34
3
0,3‐0,7
855
2019‐03‐13 10:28 Soil
60,47
F[(mu)Sa tegel]
3
0,3‐0,7
856
2019‐03‐13 10:29 Soil
60,27
3
0,3‐0,7
857
2019‐03‐13 10:30 Soil
60,27
4
0,7‐1,0
858
2019‐03‐13 10:32 Soil
60,02
Sa
rostbrun
4
0,7‐1,0
859
2019‐03‐13 10:33 Soil
60,37
4
0,7‐1,0
860
2019‐03‐13 10:34 Soil
60,29
5
1,0‐1,3
861
2019‐03‐13 10:36 Soil
60,09
Sa
grå
5
1,0‐1,3
862
2019‐03‐13 10:37 Soil
60,07
5
1,0‐1,3
863
2019‐03‐13 10:38 Soil
60,23
6
1,3‐1,9
864
2019‐03‐13 10:39 Soil
60,08
Sa
grå, ej V
6
1,3‐1,9
865
2019‐03‐13 10:40 Soil
60,1
6
1,3‐1,9
866
2019‐03‐13 10:42 Soil
60,12
1903
1,0
0‐0,1
Asfalt
1
0,1‐0,3
867
2019‐03‐13 10:43 Soil
61,81
F[Bärlagergrus]
1
0,1‐0,3
868
2019‐03‐13 10:44 Soil
60,45
1
0,1‐0,3
869
2019‐03‐13 10:46 Soil
60,13
2
0,3‐0,6
870
2019‐03‐13 10:47 Soil
60,16
F[(mu)Sa tegel]
2
0,3‐0,6
871
2019‐03‐13 10:48 Soil
60,09
2
0,3‐0,6
872
2019‐03‐13 10:49 Soil
60,29
3
0,6‐1,1
873
2019‐03‐13 10:51 Soil
60,33
Sa
rostbrun
3
0,6‐1,1
874
2019‐03‐13 10:52 Soil
60,4
3
0,6‐1,1
875
2019‐03‐13 10:53 Soil
60,4
4
1,1‐1,5
876
2019‐03‐13 10:54 Soil
60,15
Sa
grå
4
1,1‐1,5
877
2019‐03‐13 10:55 Soil
60,33
4
1,1‐1,5
878
2019‐03‐13 10:56 Soil
60,15
5
1,5‐2,1
880
2019‐03‐13 10:58 Soil
60,03
Sa
grå, ej V
5
1,5‐2,1
881
2019‐03‐13 10:59 Soil
60,07
5
1,5‐2,1
882
2019‐03‐13 11:00 Soil
60,21
Generellt riktvärde KM (bostäder)
Avser mätbara halter av arsenik som är den mest aktuell, avseende tidigare utförd impregnering inom fastigheten.

Units Sequence

Mo
40

Mo Error

Pb
50

Pb Error

As
10

As Error

Hg
0,25

Hg Error

Zn
250

Zn Error

Cu
80

Cu Error

Ni
40

Ni Error

Co
15

Co Error

Fe

Fe Error

Mn

Mn Error

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

2,93
2,75
3,51
2,7
< LOD
2,56
< LOD
3,34
< LOD

1,49
1,43
1,5
1,51
2,28
1,51
2,29
1,52
2,29

3,71
< LOD
4,3
5,76
11,52
12,22
9,87
13,32
5,58

2,4
3,11
2,4
2,41
2,64
2,62
2,57
2,7
2,5

< LOD
< LOD
< LOD
4,79
< LOD
< LOD
4,1
4,76
< LOD

2,65
2,3
2,74
1,9
2,98
2,94
1,98
2,08
2,85

< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

4,77
4,49
4,8
4,62
4,61
4,43
4,53
4,62
4,88

38,32
36,39
225,03
51,73
59,42
61,81
63,08
69,75
59,17

4,42
4,17
7,89
4,63
4,86
4,84
4,9
5,08
5

21
< LOD
17,46
20,17
21,67
15,99
24,15
21,16
19,6

6,76
8,94
6,69
6,55
6,45
6,21
6,47
6,45
7,04

< LOD
< LOD
20,22
< LOD
23,74
< LOD
35,43
21,84
27,46

19,31
18,15
13,12
18,85
12,64
18,36
12,73
12,65
13,62

< LOD
< LOD
50,12
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

37,05
36,69
30,4
38,55
41,88
44,71
44,94
44,78
39,8

4718,41
5212,21
7622,97
5554,68
6618,7
8135,89
8084,89
7720,08
5689,3

60,48
60,97
75,34
63,76
69,66
75,74
76,41
74,97
66,97

235,22
165,23
192,75
183,74
252,08
256,68
318,43
340,94
225,74

29,3
26,43
28,51
27,48
28,77
28,41
29,97
30,51
29,93

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

7,47
4,36
3,53
2,95
2,26
2,7
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
2,58
2,19
< LOD
2,76

1,73
1,59
1,56
1,45
1,46
1,47
2,1
2,08
2,12
2,17
2,18
1,51
1,46
2,2
1,44

4,92
5,11
< LOD
18,12
22,17
22,61
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

2,76
2,63
3,73
2,75
2,91
2,94
3,03
3,14
3,06
3
3,13
3,23
3,26
3,07
3,12

< LOD
3,33
2,96
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

3,14
2,03
1,92
3,09
3,22
3,22
2,25
2,29
2,32
2,28
2,32
2,38
2,44
2,35
2,36

< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

5,9
5,57
5,2
4,29
4,44
4,48
4,15
4,3
4,26
4,46
4,51
4,55
4,81
4,67
4,64

47,83
49,48
43,66
58,37
65,89
64,82
20,62
21,38
19,41
27,46
14,83
19,42
21,99
19,98
18,98

5,43
5,21
4,85
4,64
4,9
4,89
3,58
3,66
3,63
3,87
3,57
3,73
3,92
3,78
3,75

22,08
30,33
19,77
25,85
27,8
23,36
< LOD
8,76
8,83
< LOD
9,36
< LOD
17,97
< LOD
15,27

8,54
7,94
7,47
6,25
6,34
6,37
8,54
5,75
5,83
9,03
6,1
9,17
6,51
9,32
6,38

< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
21,26
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

23,11
21,88
20,56
17,65
17,53
18,2
17,62
11,88
17,61
18,18
18,29
18,37
19
18,7
18,64

< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

45,51
47,58
40,25
40,65
43,47
41,36
32,05
37,84
37,62
29,22
31,94
30,25
34,86
31,4
32,74

6010,62
7412,43
5201,48
6759,16
7861,77
6852,31
3999,54
5809,44
5673,05
2887,92
3694,74
2952,58
4315,78
3437,93
3838,67

76,24
80,29
66,25
68,31
74,34
69,87
52,96
63,57
63,14
45,94
52,16
47,48
57,16
50,78
53,39

100,3
234,1
149,57
377,38
394,12
350,91
197,51
269
242,37
138,53
111,39
152,5
189,79
161,83
172,03

32,25
33,11
29,86
29,8
30,54
29,95
25,92
27,38
27,22
25,28
25,23
26,08
27,57
26,65
26,92

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

4,04
2,36
3,02
2,61
< LOD
2,34
2,48
2,21
2,53
< LOD
2,4
2,72
3,49
2,41
3,57
40

1,57
1,49
1,51
1,49
2,19
1,44
1,41
1,4
1,42
2,09
1,44
1,42
1,48
1,48
1,51

5,1
8,53
28,85
20,68
24,37
17,7
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
50

2,57
2,59
3,25
2,89
2,98
2,75
3,04
3
3,08
3,15
3,17
3,04
3,19
3,24
3,31

3,25
4,73
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
10

1,98
2,01
3,61
3,22
3,28
3,09
2,27
2,22
2,24
2,36
2,33
2,27
2,36
2,37
2,45

< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
0,25

5,46
4,93
4,85
4,46
4,39
4,24
4,37
4,22
4,15
4,46
4,6
4,54
4,64
4,58
4,93

66,32
61,08
76,45
65,05
69,27
70,18
11,31
12,73
14,37
13,19
14,02
15,94
14,87
16,29
14,79
250

5,47
5,07
5,4
4,93
4,93
4,9
3,37
3,33
3,44
3,48
3,56
3,57
3,67
3,63
3,85

27,25
22,18
13,84
22,45
26,35
25,77
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
16,84
12,71
10,46
80

7,58
6,9
6,89
6,4
6,29
6,27
8,69
8,56
8,64
9,09
9,08
9,05
6,49
6,13
6,88

45,33
29,79
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
40

14,56
13,37
19,59
18,07
17,82
17,48
17,41
17,06
17,19
17,97
18,38
18,27
18,65
18,21
19,73

< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
15

47,44
43,71
40,2
42,2
40,25
39,79
31,79
29,29
31,81
27,04
32,28
28,34
33,83
34,2
33,92

7562,53
7180,78
5727,36
7158,42
6500,63
6517,14
3706,73
3272,52
3879,81
2446,74
3734,27
2613,73
4087,11
4184,31
3716,65

79,08
74,05
66,89
71,58
67,83
67,25
51,38
47,76
52,48
42,76
52,07
44,48
55,24
55,33
54,98

266,43
230,59
171,15
359,57
417,92
369,18
219,51
198,69
225,49
123,41
167,84
125,59
147,98
170,27
119,84

32,59
29,77
28,73
30,31
30,79
29,73
26,53
25,59
26,65
25,25
26,26
25,39
26,68
26,39
27,81

Bilaga 2

19022 PentaCon

Kv. Klövern 11
Visby
Region Gotland
Sammansställning Laboratorieanalyser Brunnsvatten, Klövern 1
ELEMENT

SAMPLE

Sampling Date

Brunn Klövern 1

SLV*/SPIMFAB**

SGU****

100 (t)
0,5 (e,t)
12
30 (e)
100 (t)
500 (t)
10(h)

Hög halt
Mycket låg halt
Mycket låg halt
Måttlig halt
Låg halt
Låg halt
Mycket låg halt

1,0 (h)

Mycket låg halt

50 (h)
200 (e,t)/2000 (h)
1 (h)
300 (e,t)
20 (h)
10 (h)
3000***

Låg halt
Måttlig halt
Måttlig halt
Mycket låg halt
Måttlig halt
Hög halt
Hög halt

2019-03-13

Ca

mg/l

96,1

Fe

mg/l

0,0366

K

mg/l

2,55

Mg

mg/l

7,71

Na

mg/l

8,96

Al

µg/l

33,9

As

µg/l

<0.5

Ba

µg/l

32,5

Cd

µg/l

<0.05

Co

µg/l

0,172

Cr

µg/l

0,777

Cu

µg/l

219

Hg

µg/l

<0.02

Mn

µg/l

3,88

Ni

µg/l

6,86

Pb

µg/l

5,25

Zn

µg/l

249

Mo

µg/l

0,665

V

µg/l

0,157

alifater >C8-C10

µg/l

<10

alifater >C10-C12

µg/l

<10

alifater >C12-C16

µg/l

<10

alifater >C16-C35

µg/l

<10

aromater >C8-C10

µg/l

<0.30

aromater >C10-C16

µg/l

<0.775

aromater >C16-C35

µg/l

<1.0

PAH, summa 16

µg/l

<0.080

PAH, summa cancerogena

µg/l

<0.035

PAH, summa övriga

µg/l

<0.045

PAH, summa L

µg/l

<0.015

PAH, summa M

µg/l

<0.025

PAH, summa H

µg/l

<0.040

100
100
100
100
70
10
2

10
2
0,05

*SLV, Råd om enskild dricksvattenförsörjning mars 2015.
**SPI Efterbehandling av bensinstationer och dieselanläggningar 2010, tabell 5.10 (dricksvatten).
***SLV/WHO riktvärde
****SGU rapport 2013:01. Bedömningsgrunder för grundvatten.
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Ankomstdatum 2019-03-14
Utfärdad
2019-03-15

AB PentaCon
Stig Gustavsson
Södertorg 10
621 57 Visby
Sweden

Projekt
Bestnr

Kv Klövern 11
19022

Analys av asfalt
Er beteckning

1902 0-0,1 (asfalt)

Provtagare
Provtagningsdatum

Stig
2019-03-13

Labnummer
O11114776
Parameter
*
kryomalning, semivolatila
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(a,h)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Resultat
ja
<0.40
<0.40
<0.40
<0.40
<0.40
<0.40
<0.40
0.43
<0.20
0.51
0.60
<0.20
0.35
<0.20
0.43
<0.20
<5.2
1.5
0.86
<0.60
0.43
1.9

Osäkerhet (±)

0.18
0.21
0.25
0.15
0.19

Enhet
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
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Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
1
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

Sign
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Metod
Kryomalning utförs före analys.

1

Rev 2014-06-25
2

Paket OJ-1
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) i asfalt (asfalt, tjärpapp).
Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI38/SS-ISO 18287:2008 utg. 1 mod.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Mätosäkerhet k=2
Enskilda PAH:
±41-44%
Rev 2018-06-13

MASU

D

Godkännare
Mats Sundelin

Utf1
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

J

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Ankomstdatum 2019-03-14
Utfärdad
2019-03-15

AB PentaCon
Stig Gustavsson
Södertorg 10
621 57 Visby
Sweden

Projekt
Bestnr

Kv Klövern 11
19022

Analys av fast prov
Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum
Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

1901
0.3-0.8(saml.prov)
Stig Gustavsson
2019-03-13
O11114765
Resultat
89.6
3.26
66.5
<0.1
6.67
19.0
9.13
<0.2
9.53
14.1
37.8
57.2

alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
*
metylpyrener/metylfluorantener
*
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren

<10
<20
<20
<20
<1
<1
<1
<1
<1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.12
<0.1
0.25
0.20
0.10
0.12
0.15
<0.08
0.10

Osäkerhet (±)
0.55
14
1.2
3.4
1.6
1.7
2.8
6.8
9.7

0.032
0.065
0.054
0.026
0.030
0.039
0.027

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
O
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Sign
JOHE
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

J
J
J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
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Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum

1FUHAUZ2VCY

1901
0.3-0.8(saml.prov)
Stig Gustavsson
2019-03-13

Labnummer
O11114765
Parameter
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Er beteckning
Provtagare
Provtagningsdatum

1902
0.1-0.3
Stig Gustavsson
2019-03-13

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11114766
Resultat
92.2
3.64
79.4
<0.1
6.68
20.6
11.4
<0.2
10.4
10.7
39.1
55.0

Resultat
<0.08
<0.1
<0.08
<1.5
0.47
0.57
<0.15
0.57
0.47

Osäkerhet (±)
0.62
17
1.2
3.7
2.1
1.9
2.1
7.0
9.4

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
J
J
J
D
N
N
N
N
N

Utf
O
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Sign
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA
ATJA

Sign
JOHE
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
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Er beteckning

1FUHAUZ2VCY

Provtagare
Provtagningsdatum

1903
0.1-0.3
Stig Gustavsson
2019-03-13

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11114767
Resultat
92.4
1.72
33.4
0.138
2.09
7.78
11.5
<0.2
4.04
30.6
20.2
40.7

Osäkerhet (±)
0.29
7.0
0.023
0.38
1.4
2.1
0.73
6.1
3.6
6.9

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
O
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Sign
JOHE
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
YAZH
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Metod
Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1
Provet torkas vid 105°C.

1

Mätosäkerhet (k=2): ±6%
Rev 2018-03-28
2

Paket MS-1.
Bestämning av metaller i fasta prover.
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet.
Uppslutning enligt SS 028150 utg. 2 med 7 M HNO3 i autoklav eller på värmeblock.
Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS.
Mätosäkerhet: 17-21%
Rev 2018-06-12

3

Paket OJ-21H
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA).
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.
Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen.
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Mätosäkerhet (k=2):
Alifatfraktioner:
Aromatfraktioner:
Enskilda PAH:

±33-44%
±29-31%
±25-30%

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad.
Rev 2018-06-12

ATJA

Godkännare
Atif Javeed

JOHE

Jonathan Hendrikx

YAZH

Yangyang Zhang

1

D

Utf
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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1

Utf
J

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

O

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Ankomstdatum 2019-03-14
Utfärdad
2019-03-15

AB PentaCon
Stig Gustavsson
Södertorg 10
621 57 Visby
Sweden

Projekt
Bestnr

Kv Klövern 11
19022

Analys av vatten
Er beteckning

Brunn Klövern 1

Provtagare
Provtagningsdatum

Stig
2019-03-13

Labnummer
Parameter
Ca
Fe
K
Mg
Na
Al
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mn
Ni
Pb
Zn
Mo
V

O11114858
Resultat
96.1
0.0366
2.55
7.71
8.96
33.9
<0.5
32.5
<0.05
0.172
0.777
219
<0.02
3.88
6.86
5.25
249
0.665
0.157

alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
aromater >C8-C10
aromater >C10-C16
metylpyrener/metylfluorantener
metylkrysener/metylbens(a)antracener
aromater >C16-C35
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen

Osäkerhet (±)
12.1
0.0045
0.31
0.92
1.09
26.5
5.9
0.106
0.234
26
1.02
1.44
1.01
30
0.405
0.059

<10
<10
<10
<10
<0.30
<0.775
<1.0
<1.0
<1.0
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
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Enhet
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
R
R
R
R
R
H
H
R
H
H
H
R
F
H
H
H
R
H
H

Sign
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
HESE
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Er beteckning

Brunn Klövern 1

Provtagare
Provtagningsdatum

Stig
2019-03-13

Labnummer
O11114858
Parameter
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibenso(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
*
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Resultat
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.080
<0.035
<0.045
<0.015
<0.025
<0.040

Osäkerhet (±)
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Metod
Paket V-3A.
Bestämning av metaller utan föregående uppslutning.
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml.
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008.

1

Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller:
Vid analys av W får provet inte surgöras.
Vid analys av Ag har provet konserverats med HCl.
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2.
Rev 2015-07-24
2

Paket OV-21H.
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner.
Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA).
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
Mätning utförs med GC-MS.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Rev 2017-08-18

HESE

Godkännare
Hedvig von Seth

STGR

Sture Grägg

1

F

Utf
Mätningen utförd med AFS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

H

Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

R

Mätningen utförd med ICP-AES
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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1

Utf
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA
som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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SAMMANFATTNING
AB PentaCon har på uppdrag av AB KG Ahlqvist fått i uppdrag att utföra en
översiktlig miljöteknisk markundersökning inom företagets fastighet Klövern 11 samt
inom Klövern 8 Visby.
Kv. Klövern är belägen i stadsdelen Värnhem/Södervärn Visby, cirka 1200 meter
söder Visby innerstad.
Marken inom hela kvarteret har en svag lutning mot sydost. Marken inom hela
Klövern 11 är helt bebyggd eller består av hårdgjorda ytor av asfalt. Inom Klövern 8
finns en bostadsbyggnad med omgivande trädgård.
Från 1969 till och med 1987-88, under cirka 18 år, utfördes impregnering av virke med
CCA-medel. Fram till och med 1981 torkades impregnerat virket utomhus utan
regnskydd.
Riktvärdesnivå avseende verksamhetsområdet inom Klövern 11 bör generellt vara
mindre känslig markanvändning (MKM). För bostadsfastigheten Klövern 8 skall de
generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) användas.
Fältundersökningar har utförts i två regelrätta omgångar dels 2009/2010 då
provtagning utfördes inom Klövern 11 dels 2013 då ytlig jordprovtagning utfördes
inom Klövern 8.
Störd jordprovtagning 2009/2010 samt 2013 i 15 provtagningspunkter och totalt har 68
jordprover uttagits. Av dessa har 27 prover, varav fem var samlingsprover, analyserats
på laboratorium med avseende på arsenik, koppar och krom.
Analysresultaten visar att en förorening över den generella riktvärdesnivån MKM
förligger inom klövern 11, i et mindre område intill fastighetsgränsen mot Klövern 8.
Inom Klövern 8 (på dessa prover har också XRF-mätning utförts) har enbart
förorening över generella riktvärdesnivån KM påträffats i en punkt och i ytlig
mulljord. Även förhöjd nivå av zink har påträffats inom Klövern 8.
Inom fastigheten Kv. Klövern 11 finns en förorening över den generella
riktvärdesnivån MKM, framförallt bestående av arsenik och delvis också koppar.
Denna förorening bör åtgärdas minst ner till aktuell riktvärdesnivå. På grund av
föreningens relativt ringa omfattning bör denna åtgärdas genom urgrävning. All jord
innehållande arsenik/koppar (krom) över den generella riktvärdesnivån MKM.
Inom Klövern 8 skall jord innehållande arsenik (koppar, krom) samt zink över den
generella riktvärdesnivån KM avlägsnas.
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1

Uppdrag, bakgrund och syfte

AB PentaCon har på uppdrag av AB KG Ahlqvist fått i uppdrag att utföra en
översiktlig miljöteknisk markundersökning inom företagets fastighet Klövern 11 samt
inom Klövern 8 Visby.
Bakgrunden till undersökningen är att delar av fastigheten, Klövern 11 under ett
tidigare skede använts för impregnering av virke med arsenik, koppar och krom, så
kallat CCA-medel. Verksamheten har pågått under knappt 20 år från slutet av 1960talet fram till slutet av 1980-talet.
Utförda undersökning skall i möjligaste mån visa på om förorening föreligger i marken
och i vilka halter samt preliminär utbredning i plan och profil.

2

Kvalitetssäkring

Undersökningen är utförd i enlighet med rekommendationerna i Naturvårdsverkets
publikationer. ”Vägledning för miljötekniska markundersökningar del 1 och 2 (rapport
4310 och 4311) samt rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden.
Undersökningen har utförts i kvalitetsklass B och dokumentationen har utförts i klass
A enligt SGF:s rapport 1:2004, Fälthandbok miljötekniska markundersökningar.
AB PentaCons företagssystem ansluter till kvalitetsystemet ISO 9001 och
miljösystemet ISO 14 000.

3

Områdesbeskrivning

Kv. Klövern är belägen i stadsdelen Värnhem/Södervärn Visby, cirka 1200 meter
söder Visby innerstad. Kv Klövern begränsas i väster, norr och i öster av lokalgator
och bostadskvarter, huvudsakligen enfamiljshus. Söder om kvarteret löper Kolonigatan
i öst-västlig riktning mellan Allégatan och Stenkumla väg. Söder om kvarteret och
Kolonigatan ligger Södervärnsskolan.

4

Mark- och grundvattenförhållanden

Marken inom hela kvarteret har en svag lutning mot sydost. Marken inom hela
Klövern 11 är helt bebyggd eller består av hårdgjorda ytor av asfalt. Inom Klövern 8
finns en bostadsbyggnad med omgivande trädgård.
Inom så gott som alla urbana områden består jorden överst av fyllningsmaterial vars
mäktighet med största säkerhet varierar. Den naturliga jorden består enligt geologiska
kartbladet Visby, SGU Ser Aa nr 183 av sand, förmodligen med en relativt ringa
mäktighet. Därunder består jorden med största säkerhet av lerig morän eller lermorän
med mycket låg hydraulisk konduktivitet.
Den lokala strömningsriktningen för markvattnet ovan moränen, som troligtvis enbart
förekommer vid nederbördsrika perioder, torde vara mot öster. Grundvatten torde
förekomma i kalkstensberget och dess strömningsriktning är med största säkerhet mot
väster och Östersjön.
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5

Tidigare och nuvarande verksamhet inom området

Enligt Länsstyrelsens MIFO inventering har det bedrivits såg- snickeri- och
byggnadsfirma inom aktuellt område från början av 1940-talet. Innan denna
verksamhet startades var området jordbruksmark med tillhörande byggnader
Bygg- och snickeriverksamheten fortsätter fram till 1964. AB KG Ahlqvist övertar då
verksamheten och köper därefter fastigheten under 1966. Verksamheten består idag av
försäljning av byggmaterial.
Från 1969 till och med 1987-88 utfördes impregnering av virke, cirka 18 år. Fram till
och med 1981 torkades impregnerat virket ute och utan kontrollerad avrinning av
överskottsvätska. Därefter har torkningen skett på betongplatta med kontrollerad
avrinning av överskottsvätska till uppsamlingscistern på 600 liter.
Impregnering har skett med preparat Boliden K33 innehållande Arsenik (As),
Krom (Cr) och koppar (Cu).
För vidare upplysningar hänvisas till Länsstyrelsens MIFO inventering med
ID nr F0980-021.

6

Tidigare utförda undersökningar

Enligt ett PM daterat 1981-06-26 från LST Stockholms län beräknas/uppskattas den
totala mängden spill från impregneringsanläggningen till och med 1981, vid AB KG
Ahlqvist till arsenik 10-90 kg, koppar 10-60 kg och krom 5-50 kg.
Uppskattningen/beräkningen bygger på uppgifter i Naturvårdsverkets PM 118.
Tre stycken ytliga provtagningar har utförts inom grannfastigheter
(Kv Klöven 7 och 8) av Bard & Tapper 1989, Uppsala Universitet. Resultaten av
denna provtagning visade på låga halter, nära bakgrundshalter för mark.
Vid Länsstyrelsens MIFO-inventering av den tidigare verksamheten inom området
blev risklassningen, klass 2, stor risk.

7

Identifiering av potentiella föroreningskällor

Den före detta impregneringsanläggningen var belägen invid den östra
fastighetsgränsen mot Klövern 8. Norr om denna fanns utrymmen för avrinning av
impregnerat virke. Norr och väster om denna plats förvarades färdigimpregnerat virke,
för försäljning.
Söder om impregneringsanläggningen fanns och finns en byggnad.
Öster om aktuellt område låg och ligger två stycken bostadsfastigheter med trädgårdar,
Klövern 8 och i viss mån Klövern 5.
7.1

Trolig spridning av förorening

Enligt jordartskartan består den naturliga jorden av sand, förmodligen med en
mäktighet av ca 1-2 meter och där under lerig och/eller lermorän. Moränens mäktighet
är för närvarande okänd men kan säkerligen uppgå till 4-6 meter (borrningar
Säveskolan). Ovan den naturliga sanden finns fyllning med en uppskattad mäktighet av
cirka 0,5 meter, bestående av grövre friktionsmaterial. Ett årstidbundet markvatten
förekommer med storsäkerhet i sanden, framförallt vår och höst.
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Under impregneringstiden kan spill av impregneringsvätska runnit ner i fyllningen och
underliggande sand. Ytterligare spridning/perkolation av vätskan kan ha skett allt
eftersom jorden blivit mättat alternativt har vätskan blandats med markvatten och
spridits med detta. Spridning har troligen skett ner mot den finkorniga moränens
överyta och därefter följt moränytan nedströms. Infiltration ner i den finkorniga
moränen har skett högst marginellt och då framförallt i linser med grövre jordmaterial.
Överslagsmässigt kan sägas att infiltrationshastigheten i sand är cirka 20-40 gånger
högre än i en normalmorän.
Med stor säkert har en mycket stor den av aktuella ämnen fastlagts i den relativt
finkorniga sanden eftersom infiltrationen har skett momentant.
Den övergripande spridningen har troligen förekommit med långvariga regn eller vid
kraftig snösmältning. Vid dessa tillfällen kan också en viss urlakning av redan fastlagd
förorening ägt rum.
7.2

Ledningar i mark

VA-ledningar finns med största säkerhet i omkringliggande gator. Dessa bör inte ha
haft någon inverkan på eventuell föroreningsspridning. Framförallt på grund av att
dessa ligger uppströms det aktuella området samt att avståndet fram till dessa är
relativt stort.
7.3

Tankar/cisterner

Inga kända markförlagda cisterner finns inom aktuellt undersökningsområde. När
impregneringsverksamheten pågick fanns cisterner för impregneringsvätskan, dock
inga markförlagda.
7.4

Närområdets känslighet och skyddsvärde

Bedömning av känslighet och skyddsvärde har gjorts i enlighet med intentionerna i NV
rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden.
Inom fastigheten Kv. Klövern 11 (verksamhetsområde) bedöms områdets skyddsvärde
till litet/måttligt, yrkesverksamma exponeras i liten utsträckning och att inte
grundvattnet används till dricksvatten. Områdets skyddsvärde bör bedömas inom
spannet litet till måttligt beroende på att det är hårdgjort (asfalt) samt att det bland
annat på grund av detta rör sig om störda ekosystem.
Närområdet österut, Klövern 8 bedöms ha en stor känslighet och ett stort skyddsvärde
på grundval av att området består av trädgårdsmark samt att barn kan vistas där.
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7.5

Exponering

Den huvudsakliga och i stort sett enda exponeringsvägen mot människor är damning
och hudkontakt vid grävning inom området. I närområdet (Klövern 8) finns
bostadsbebyggelse och eventuellt kan exponering också ske via intag från egenodlade
grönsaker.
Inom fastigheten Klövern 11 finns inga skyddsvärda ekosystem. Exponeringen mot
miljön bedöms som liten eftersom metallerna normalt, under neutrala förhållanden
binds relativt hårt mot framförallt organisk jord dock sprids arsenik under basiska
förhållanden. Inga kända uttag av grundvatten för konsumtion finns, varken inom
aktuellt område eller inom omgivande kvarter (kommunalt VA). Kv. Klövern ligger
inom det sekundära skyddsområdet för Visby vattentäkt.

8

Förväntade föroreningar

Den tidigare impregneringsverksamheten kan ha genererat följande föroreningar till
mark och vatten.
8.1

Arsenik (As), koppar (Cu) och krom (Cr)
Aktuella ämnens farlighet

Enligt Naturvårdsverkets klassificering (Naturvårdsverket 1999) varierar påträffade
föroreningarnas farlighet från måttlig till mycket hög, enligt tabell 1 och 2, sidan 21-f,
SNV rapport 4918
Tabell 1. Föroreningars farlighet enligt Naturvårdsverkets klassificering (1999).
Låg

Måttlig

Hög
koppar
krom

Mycket hög
arsenik

Oorganiska ämnen (grundämnen) består av metaller och halvmetallen As. Samtliga är
mycket stabila och finns kvar i miljön under mycket lång tid och är i högre
koncentrationer skadliga för människor, djur och växter.
De flesta metaller kan i högre koncentrationer påverka det centrala nervsystemet, ge
njurskador och/eller lungskador med mera hos exempelvis människor.
De flesta metaller binds till organiskt material och vissa har låg löslighet i vatten under
basiska förhållanden. Vid lägre pH-värde i jorden ökar mobiliteten dramatiskt hos flera
av metallerna. För arsenik ökar mobiliteten vid pH-värden över 7 på grund av att
fastläggningen till järnhydroxider är störst under sura förhållanden.
Under syrerika förhållanden i jorden kan dessutom många av metallerna oxidera.
Till de direkt miljöstörande ämnena hör tungmetallerna Cd, Hg och Pb. Dessa metaller
är direkt skadliga för levande organismer.
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9

Generella riktvärden

Naturvårdsverket (NV) har utarbetat Generella riktvärden för de vanligast
förekommande föroreningarna i jord. Riktvärdena är framförallt framtagna för att
användas vid riskklassning och förenklad riskbedömning.
Gällande riktvärden beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden för
förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning (2008).
Riskbedömningen görs för att klargöra i vilken grad ett område är förorenat och om det
behöver åtgärdas samt ner till vilka nivåer.
Riskklassningen utförs genom en sammanvägning av bland annat föroreningens
farlighet, nivå och utbredning/spridningsförutsättning samt områdets
känslighet/skyddsvärde och hur människor och djur exponeras.
Riktvärdena är uppställda i tre klasser som betecknas.
 KM (känslig markanvändning).


MKM (mindre känslig markanvändning).

Riktvärdena bygger på humantoxikologiska och ekologiska värden som finns
framräknade för samtliga angivna ämnen i NV:s rapport 5976.
I många fall upprättas platsspecifika riktvärden som bygger på den aktuella platsens
förutsättningar så också i detta fall. Det vill säga att beräkningar utförs där hänsyn tas
till aktuella ämnens egenskaper, jordens uppbyggnad, aktuella skyddsobjekt samt hur
den aktuella platsen skall användas samt tänkbara exponeringsvägar.
9.1

Riktvärden för Kv. Klövern

Riktvärdesnivå avseende verksamhetsområdet inom Klövern 11 bör generellt vara
mindre känslig markanvändning (MKM). För bostadsfastigheten Klövern 8 skall de
generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) användas.

10

Föroreningar och dess spridning i jord

Ett entydigt spridningsmönster går i allmänhet inte att fastslå på grund av
komplexiteten på föroreningen och i jorden.
Oorganiska ämnen (grundämnen) består av metaller och halvmetallen As. Framför allt
kan nämnas Cd, Hg och Pb. Samtliga är mycket stabila och finns kvar i miljön under
mycket lång tid och är i högre koncentrationer skadliga för människor, djur och växter.
De flesta metaller kan i högre koncentrationer påverka det centrala nervsystemet, ge
njurskador och/eller lungskador med mera hos exempelvis människor.
De flesta metaller binds till organiskt material och vissa har låg löslighet i vatten under
basiska förhållanden. Vid lägre pH-värde i jorden ökar mobiliteten dramatiskt hos flera
av metallerna. För Arsenik ökar mobiliteten vid pH-värden över 7 på grund av att
fastläggningen till järnhydroxider är störst under sura förhållanden.
Under syrerika förhållanden i jorden kan dessutom många av metallerna oxidera.
Till de direkt miljöstörande ämnena hör tungmetallerna Cd, Hg och Pb. Dessa metaller
är direkt skadliga för levande organismer.
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11

Fältundersökningar

Fältundersökningar har utförts i två regelrätta omgångar dels 2009/2010 då
provtagning utfördes inom Klövern 11 dels 2013 då ytlig jordprovtagning utfördes
inom Klövern 8.
Samtliga moment i utförda fältundersökningar följer tillämpliga delar i SGF:s
fälthandbok, Miljötekniska markundersökningar 1:2004 (klass B enl. SGF handbok)
samt NV:s rapport 4311, Vägledning för miljötekniska markundersökningar, del 2:
Fältarbete.
11.1

Metodik och Omfattning

Omfattningen av undersökningen bygger bland annat på erhållna uppgifter från
tidigare gjorda inventeringar/provtagningar som kortfattat har redovisats i upprättad
provtagningsplan daterad 2009-02-23. Avseende omfattningen av provtagningen har
denna vid varje tillfälle kommunicerats med tillsynsmyndigheten.
Undersökningsområdet inom Kv. Klövern 11 utgörs av den östra delen, ett relativt
begränsat område på cirka 360 m2.
Störd jordprovtagning 2009/2010 utfördes med borrbandvagn BV604D (Skr 75 mm).
Vid dessa provtagningstillfällen utfördes 11 provtagningspunkter varav åtta under
2009 och resterade tre under 2010. Provtagningen utfördes med skruvborr till ett
genomsnittligt djup av cirka två meter under markytan, tills att stopp har erhållits för
provtagningsmetoden. Provtagning har skett med minst ett jordprov per 0,5 meters
jordprofil eller tätare vid lukt/färg och/eller vid jordartsförändring. Totalt togs 48
separata jordprover. Kompletteringen 2010 avsåg tre punkter intill fastighetsgränsen
mot öster och Klövern 8 för att utröna föroreningssituationen mot denna fastighet.
Enligt utförd fältundersökning består jorden överst av asfalt och därunder av fyllning,
grus och sand med inslag av tegel, med mäktighet av 0,5-1,4 meter. Därunder vidtar ett
relativt tunt lager av sand följt av sandig/lerig morän cirka 1,6–2,1 meter under
markytan. På grund av att ingen fri vattenyta påträffades i någon provtagningspunkt
har heller inga rör för vattenprovtagning installerats. Med största säkerhet uppträder
enbart ett årstidsbundet perkolationsvatten i jorden ovan moränen exempelvis vid
kraftig nederbörd/snösmältning. Så gått som hela Klövern 11, både inom
undersökningsområdet och i övrigt består av bebyggelse eller av hårgjorda ytor som
dessutom minimerar infiltration av ytvatten till jorden ovan moränen.
Under 2013 utfördes ytlig jordprovtagning inom västra delen av Klövern 8 i fyra
punkter. Kv. Klövern 8 är den bostadsfastighet med ett enfamiljsbyggand och
omkringliggande trädgård. Störd jordprovtagning utfördes med handhållen
skruvprovtagare och med ett separat prov per 0,2 meters djup.
Fältprotokoll avseende samtliga utförda provtagningspunkter redovisas i bilaga 1.
Lägena på provtagningspunkterna redovisas i bilaga 4.
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11.2

Fältanalyser

På samtliga upptagna jordprover har fältmätning avseende metaller utförts med XRFinstrument1.
Det bör framhållas att det alla former av fältmätningar har sina begränsningar, dels på
grund av de allmänna förhållandena och att proverna inte är preparerade dels att
fältinstrument oftast ger högre detektionsnivåer än laboratorieanalyser. Det bedöms att
riktvärdesnivån KM för arsenik ligger i nivå med eller över detektionsnivån för XRFinstrument.
I denna undersökning har enbart jordproverna som togs under 2013 mätts med XRFinstrument (bilaga 1).
11.3

Urval av jordprover för laboratorieanalyser

För att få ett så bra urval av jordprover som möjligt från provtagningen har urvalet
skett dels i utifrån kriterier hur metallerna i CCA-ämnena uppträder i jord (ex.
fastläggning mot organiskt material) dels utifrån en tänkt spridning i jorden från
platsen för impregneringen och med det vatten infiltreras ned i jorden.
Från de olika underökningstillfällena har 17 (2009)respektive fyra samlingsprov
(2010) samt sex jordprover (2013) varav två samlingsprover analyserats med avseende
på CCA-ämnen. Åtta av proverna är tagna i fyllningsjord och resterande i den naturliga
jorden. Tre stycken av dessa har uttagits från överytan på den täta finkorniga moränen.

12

Laboratorieanalyser

Samtliga laboratorieanalyser kommer utföras av ALS Scandinavia AB, Luleå
(SWEDAC 1087).
Totalt har 27 jordprover analyserats med avseende på koppar, krom och arsenik, CCAämnen. Utförda analyser har utförts med ICP-AES teknik. Med denna teknik kan upp
till ett 40-tal grundämnen bestämmas samtidigt samt att rapporteringssnivån för
analysmetoden är förhållandevis låg. Mer om analyser och analysteknik kan inhämtas
från www.alsglobal.se .

1

Röntgenfluorescensinstrument.
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12.1

Resultat laboratorieanalyser

Resultaten av utförda analyser visar i allmänhet på låga nivåer av CCA-ämnen i
jorden, i de flesta fall under till mycket under riktvärdesnivån KM.
Inom Klövern 11 påträffades arsenik i förhöjda nivåer (över MKM) på 38-144 ppm,
huvudsakligen i fyllningen intill fastighetsgränsen mot Klövern 8. I provtagningspunkt
6 har dock förhöjd halt av arsenik påträffats även i naturligt lagrad jord, ner till 1,9
meter under markytan. I fyllningsjorden ner till 0,5 meter överskrider också koppar
riktvärdesnivån MKM. Punkten har utförts i direkt anslutning till de f.d.
impregneringstubens öppning. För provtagningspunkterna 101-103 överskrier ett
samlingsprov av fyllningsjord, från nivån 0,05-0,5 meter riktvärdesnivån MKM.
Inom Klövern 8 uppvisar enbart ett ytligt samlingsprov i en punkt (81, 0-0,3 m) en
arseniknivå över den generella riktvärdesnivån KM. Övriga provtagningspunkter inom
Klövern 8 visar på låga till mycket låga arseniknivåer både vid XRF-mätning och vid
utförda Lab-analyser.
Zink överskrider sitt riktvärde avseende KM-nivån (514/250 ppm) dubbelt upp i ett
ytligt prov (pkt 83 0-0,2 m). Detta ämne härrör med stor säkerhet inte från
impregneringsverksamheten och tyder på att den översta mulljoden minst inom denna
del av Klövern 8 består av jord från annan plats.
Tabell 1. Analyser över de generella riktvärdesnivåerna KM och MKM.
Pkt/nivå/ämne

TS

Ordernr: L0906068 20109–04-22

As

Cr

Cu

Klövern 11
%

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Pkt 6 (0,1-0,5)

95,4

144

70,3

281

Pkt 6 (0,5-1,0)

93,4

68,3

38,7

99,3

Pkt 6 (1,5–1,9)

96,5

33,8

18,2

47,3

96,2

57,7

25,3

39,3

Ordernr: L1014381 2010-7-23
Saml.prov 101-103 (0,05-0,5)
Ordernr: L1320266 2013-08-23
Pkt 81 prov 1-2 (0-0,3 samlingsprov)
Riktvärde KM/MKM

Klövern 8
90,1

22,2

21,2

47,2

10/25

80/150*

80/200

*Avser Cr tot., Cr VI <1% av totala Cr halten

En sammanställning av utförda analyser redovisas i bilaga 2 och fullständiga analyser
redovisas i bilaga 3.
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13

Resultat av utförda undersökningar

Resultaten av nu utförda undersökningar visar på förhöjda föroreningsnivåer av
framförallt arsenik intill gränsen mellan de båda fastigheterna. Marknivån inom
Klövern 11 ligger något högre än inom Klövern 8 och mellan fastigheterna finns en
betongmur som är nedförd till minst 0,5 meter, troligen djupare under den lägsta
markytan.
Inom Klövern 11 har föroreningen ställvis (pkt 6) trängt djupare ner i jorden än i
övrigt. Föroreningens utbredning både i plan och profil är relativt ringa enligt utförda
undersökningar och uppskattas till cirka 8x4 meter med ett genomsnittligt djup av
cirka 0,8 meter, innebärande att cirka 26-30 m3 jord.
Inom Klövern 8 har enbart förhöjd nivån av arsenik påträffats i den ytliga jorden. Detta
tillsammans med påträffad förhöjd zinknivå kan tyda på att ny mulljord inom Klövern
8 har tillkommit efter att impregneringen avslutats. Volymen jord innehållande
förorening över den generella riktvärdesnivån KM kan uppgå enligt utförda
undersökningar till cirka 25-30 m3.

14 Rekommendationer
Inom fastigheten Kv. Klövern 11 finns en förorening över den generella
riktvärdesnivån MKM, framförallt bestående av arsenik och delvis också koppar.
Denna förorening bör åtgärdas minst ner till aktuell riktvärdesnivå. På grund av
föreningens relativt ringa omfattning bör denna åtgärdas genom urgrävning. All jord
innehållande arsenik/koppar (krom) över den generella riktvärdesnivån MKM.
Inom Klövern 8 skall jord innehållande arsenik (koppar och krom) över den generella
riktvärdesnivån KM avlägsnas. Även zink över riktvärdesnivån KM på åtgärdas. På
Klövern 8 finns en bostadsbyggnad med tillhörande trädgård och det är av vikt att
åtgärd utförs på ett sätt att minimal påverkan erhålls på träd och övrig vegetation.
Under åtgärdsfasen bör kontrollmätning i fält ske (XRF) för att avgöra när denna bör
och kan avslutas så att åtgärden utförs på ett effektivt sätt.
När åtgärd enligt utförda fältkontroller anses färdigställd skall ett lämpligt antal
samlingsprover uttas för analys på laboratorium, ungefärligen 3-5 samlingsprover
enligt bedömd volym.

Visby 2013-11-27

Stig Gustavsson
Stig Gustavsson
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ÖVRIGA HANDLINGAR
Lst Gotland, MIFO-inventering, ID nr F0980-0211.

Bilaga 1

Bilaga 1, 1
08147 PentaCon
Gotlands kommun
Kv Klövern 11
AB KG Ahlqvist
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Fältredovisning 2009

Pkt djup
1
0‐0,1
0,1‐0,6
0,6‐1,0
1,0‐1,5
1,5‐2,0
2,0‐2,5

Provnr.
ej prov
1
2
3
4
5

Jordart
Asfalt
F[grSa tegel]
muSa
Sa
Sa
Sa/Mn

2

0‐0,1
0,1‐0,8
0,8‐1,0
1,0‐1,5
1,5‐1,9
1,9‐2,1

ej prov
1
2
3
4
5

Asfalt
F[grSa tegel]
muSa
Sa
Sa
(gr)Sa

0‐0,1
0,1‐0,5
0,5‐1,0
1,0‐1,4
1,4‐1,7
1,7‐1,9

ej prov
1
2
3
4
5

Asfalt
F[grSa/saGr]
F[grSa/saGr]
F[grSa]
(mu)Sa (gr)
Sa

0‐0,1
0,1‐0,7
0,7‐1,0
1,0‐1,6
1,6‐1,9

ej prov
1
2
3
4

Asfalt
F[grSa/saGr]
Sa
Sa
saMn

fast, ej V

0‐0,1
0,1‐0,6
0,6‐1,0
1,0‐1,6
1,6‐2,0

ej prov
1
2
3
4

Asfalt
F[grSa/saGr
muSa
Sa
saMn

ev. Mn
mkt fast, ej V

Pkt djup
6
0‐0,1
0,1‐0,5
0,5‐1,0
1,0‐1,5
1,5‐1,9

Provnr.
ej prov
1
2
3
4

Jordart
Asfalt
F[grSa]
muSa
(gr)Sa
(gr)saMn

3

4

5

Anm.

Lab analys
X
X

fast
fast
mkt fast, ej V

X
X
fast
mkt fast, ej V

X

X
X
mkt fast, ej V

X

ev. F

X

X

Anm.

Lab analys

ev. F

X
X

fast, ej V

X

Förkortningar/beteckningar enligt SGF:s beteckningssystem

Bilaga 1, 2
08147 PentaCon
Gotlands kommun
Kv Klövern 11
AB KG Ahlqvist
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Fältredovisning 2009

Pkt djup
7
0‐0,1
0,1‐0,5
0,5‐1,0
1,0‐1,6
1,6‐2,0

Provnr.
ej prov
1
2
3
4

Jordart
Asfalt
F[saGr]
F[saGr]
Sa
saMn

8

ej prov
1
2
3
4

Asfalt
F[grSa/saGr
F[gSa]
Sa
saMn

0‐0,1
0,1‐0,5
0,5‐1,0
1,0‐1,6
1,6‐2,0

Anm.

Lab analys

mkt fast, ej V

X
X
X

X
fast, ej V

Fältredovisning 2010

Pkt djup
Provnr.
101
0‐0,05 ej prov
0,05‐0,5
1
0,5‐0,6
2
0,6‐1,0
3
1,0‐1,4
4
1,4‐2,0
5
102

103

Jordart
Asfalt
F[saGr
F[musiSa]
(mugr)Sa
(mugr)Sa
Sa

0‐0,05
0,05‐0,4
0,4‐0,7
0,7‐1,0
1,0‐1,6

ej prov
1
2
3
4

Asfalt
F[saGr]
F[musiSa tegel]
Sa
saMn

0‐0,05
0,05‐0,6
0,6‐1,0
1,0‐1,4
1,4‐1,8

ej prov
1
2
3
4

Asfalt
F[grSa]
F[mugrsiSa tegel]
F/sa
saMn

Anm.

Lab analys

ev F
ev F
förm. Mn mkt fast, ej V

1)
2)
2)
3)
4)

ev F
mkt fast, ej V

1)
2)
2)
3)

mkt fast, ej v

1)
2)
3)
4)

Förkortningar/beteckningar enligt SGF:s beteckningssystem
1)Samlingsprov pkt 101‐103 0‐0,5 m
2) Samlingprov 101‐103 0,5‐1,0 m
3) Samlingsprov 101‐103 1,0‐1,5 m
4) samlingsprov 101+103 1,5‐2,0 m

13051 PentaCon

Region Gotland
Visby Kv. Klövern 11 mfl
AB KG Ahlqvist
Sammanställning utförda provtagningspunkter
XRF-mätningar
Visby Kv. Klövern 8

Fältprotokoll

Lab-prover ALS, ordernr. L1320266/2013-08-23
Provnr
Jordart
Anm
Pkt nr
Djup
81
81
0-0,2
1
F[Mu]
Ny fyllning!
ppm
81
0,2-0,3
2
F[Mu]
Ny fyllning!
ppm
81
0,3-0,4
3
saMu
ppm
81
0,4-0,5
4
saMu
ppm
81
0,5-0,6
5
siSa
ppm
81
0,6-0,7
6
siSa
Ej V
ppm
82
82
0-0,2
1
F[Mu]
Ny fyllning
ppm
82
0,2-0,3
2
F[Mu]
Ev ny fyllning
ppm
82
0,3-0,5
3
F[saMu]
ppm
82
0,5-0,6
4
F[saMu tegel]
ppm
82
0,6-0,8
5
(mu)Sa
Ej V
ppm
83
83
0-0,2
1
F[saMu]
Ny fyllning
ppm
83
0,2-0,3
2
F[saMu]
Ev ny fyllning
ppm
83
0,3-0,5
3
muSa
ppm
83
0,5-0,6
4
muSa
Ej V
ppm
84
84
0-0,2
1
F[saMu]
Ny fyllning
ppm
84
0,2-0,3
2
F[saMu]
ppm
84
0,3-0,4
3
F[muSa tegel]
ppm
84
0,4-0,6
4
F[muSa tegel]
ppm
84
0,6-0,7
5
F[muSa tegel]
Ej V
ppm
Riktvärde KM/MKM
ppm
<LOD, under instumentets detektionsnivån (ca 4-5 ppm). Error betecknar felmarignalen +/-.

As

As Error

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

10,48
10,71
76,14
8,46
< LOD
7,51

4,22
4,58
6,12
4,13
5,09
3,85

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

< LOD
< LOD
6,59
< LOD
< LOD

6,55
6,22
4,37
6,13
6,06

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

6,23
< LOD
< LOD
< LOD

3,65
5,63
6,17
5,79

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

< LOD
14,19
< LOD
< LOD
< LOD
10/25

6
4,37
5,74
5,81
5,86

As Lab

40,07
46,45
72,73
31,84
17,51
26,12

11,71
11,82
13,06
12,17
10,99
11,28

3,17

36,76
38,29
36,18
36,18
29

11,69
12
11,67
11,5
11,56

4,36

159,78
21,95
24,96
27,09

16,35
11,34
11,65
11,65

37,71
162,91
25,28
17,78
34,54
80/200

11,57
16,46
11,28
10,95
11,52

22,2
8,86

4,52

3,7

10/25

1(1)

XRF-mätningar/Lab-analyser
Cu
Cu Error Cu Lab
47,2
28,3

29,3

23,5
19,7

23,6

80/200

Zn

Zn Error

188,9
217,51
386,29
150,39
76,21
161,12

11,9
12,57
16,55
11,15
8,56
11,19

363,02
274,72
192,72
139,52
396,36

16,08
14,25
12,12
10,53
16,86

260,74
213,6
190,39
129,22

14,3
12,65
12,35
10,5

168,05
117,06
95,41
198,63
67,01
250/500

11,35
10,78
9,27
12,28
8,22

Zn Lab
197
126

184

514
208

139

250/500

Bilaga 2

08157/13051 PentaCon

Region Gotland
Visby Kv. Klövern 11 mfl
AB KG Ahlqvist

Sammanställning utförda analyser

Pkt/nivå/ämne
Ordernr: L0906068 20109-04-22

TS

%
Pkt 1
0,1-0,6
97,3
Pkt 1
0,6-1,0
90,9
Pkt 2
0,1-0,8
92,6
Pkt 2
0,8-1,0
86,9
Pkt 2
1,9-2,1
91,2
Pkt 3
0,5-1,0
91,5
Pkt 3
1,0-1,4
92,6
Pkt 3
1,7-1,9
92,9
Pkt 4
0,7-1,0
96,1
Pkt 5
0,6-1,0
90,7
Pkt 6
0,1-0,5
95,4
Pkt 6
0,5-1,0
93,4
Pkt 6
1,5-1,9
96,5
Pkt 7
0,5-1,0
94,5
Pkt 7
1,0-1,6
96,6
Pkt 7
1,6-2,0
96,1
Pkt 8
0,5-1,0
91,1
Ordernr: L1014381 2010-7-23
Saml,prov 101-103 0,05-0,5
96,2
Saml,prov 101-103 0,5-1,0
91,8
Saml,prov 101-103 1,0-1,5
95,3
Saml,prov 101-103 1,5-2,0
97,4
Ordernr: L1320266 2013-08-23
Pkt 81 prov 1-2 (0-0,3 samlingsprov)
90,1
Pkt 81 prov 3 (0,3-0,4)
91,6
Pkt 82 prov 1-2 (0-0,3 samlingsprov)
91,4
Pkt 83 prov 1 (0-0,2)
94,2
Pkt 83 prov 3 (0,3-0,5)
94,8
Pkt 84 prov 2 (0,2-0,3)
94,1
Riktvärde KM/MKM*
*Avser Cr tot, Cr VI <1% av totala Cr halten

As

Cr
Klövern 11
mg/kg TS
mg/kg TS
5,71
3,72
3,16
5,23
<3
4,5
<3
5,99
<4
6,53
9,72
9,3
6,3
6
3,05
3,37
5,01
4,53
3,25
5,15
70,3
144
38,7
68,3
33,8
18,2
6,75
5,22
4,42
4,57
4,54
7,01
5,57
7,06
57,7
20,6
7,89
5,82

25,3
14,5
9,07
6,65
Klövern 8
22,2
21,2
8,86
12,2
3,17
7,89
4,36
9,22
4,52
9,23
3,7
7,94
10/25
80/150**

Cu
mg/kg TS
3,76
19,2
22,4
22,1
10,4
13
15
6,32
7,62
17,6
281
99,3
47,3
6,88
9,57
8,99
28,3
39,3
23,4
18,6
13,4
47,2
28,3
29,3
23,5
19,7
23,6
80/200

Bilaga 3

L1014381

Rapport
Sida 1 (2)

26NEI32P1RA

AB PentaCon
Stig Gustavsson

Projekt

08147

Registrerad
Utfärdad

2010-07-20
2010-07-23

Södertorg 10
621 57 Visby
Sweden

Analys: PM1C-JM
Er beteckning

Saml.prov 101-103
0,05-0,5

Labnummer
U10579853
Parameter
Resultat
Mätosäkerhet (±)
TS
96.2
2%
As
57.7
14.3
Cr
25.3
6.2
Cu
39.3
8.4
Projekt: 08147 Provtagare: Stig Provtagningsdatum: 2010-07-19

Er beteckning

Saml.prov 101-103
0,5-1,0

Labnummer
Parameter
TS
As
Cr
Cu

U10579854
Resultat
91.8
20.6
14.5
23.4

Er beteckning

Saml.prov 101-103
1,0-1,5

Labnummer
Parameter
TS
As
Cr
Cu

U10579855
Resultat
95.3
7.89
9.07
18.6

Er beteckning

Saml.prov 101-103
1,5-2,0

Labnummer
Parameter
TS
As
Cr
Cu

U10579856
Resultat
97.4
5.82
6.65
13.4

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2

Utf
V
E
E
E

Sign
DS
SA
SA
SA

Mätosäkerhet (±)
2%
7.0
3.6
5.0

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2

Utf
V
E
E
E

Sign
DS
SA
SA
SA

Mätosäkerhet (±)
2%
4.51
2.25
4.0

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2

Utf
V
E
E
E

Sign
DS
SA
SA
SA

Mätosäkerhet (±)
2%
3.33
1.68
2.9

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2

Utf
V
E
E
E

Sign
DS
SA
SA
SA
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26NEI32P1RA

Metod
Analys enligt SS 02 81 13-1.

1
2

Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna
TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2.
Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk.
Analys har skett enligt EPA –metoder (modifierade) 200.7 (ICP-AES ) och 200.8 (ICP-MS).

DS

Godkännare
Dieke Sörlin, Kemist

SA

Siv Andersson, Kemist

1

E

Utf
ICP-AES

V

Våtkemi

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på
ungefär 95%.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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242X0HM72UH

Projekt

13051 AB KG Ahlqvist

Registrerad
Utfärdad

2013-08-21
2013-08-23

AB PentaCon
Stig Gustavsson
Södertorg 10
621 57 Visby
Sweden

Analys: MS1-JM
Er beteckning

PKT 81 prov 1-2
(0-0,3 samlingsprov)

Labnummer
U10885589
Parameter
Resultat
Mätosäkerhet (±)
Enhet
Metod
TS
90.1
2%
%
1
As
22.2
6.1
mg/kg TS
2
Ba
72.6
16.7
mg/kg TS
2
Cd
0.283
0.067
mg/kg TS
2
Co
3.30
0.80
mg/kg TS
2
Cr
21.2
4.2
mg/kg TS
2
Cu
47.2
9.9
mg/kg TS
2
Hg
0.346
0.106
mg/kg TS
2
Ni
7.45
1.94
mg/kg TS
2
Pb
41.3
8.5
mg/kg TS
2
V
9.42
1.99
mg/kg TS
2
Zn
197
37
mg/kg TS
2
Provtagare: Stig Provtagningsdatum: 2013-08-19 Provtyp: Jord Projekt: 13051 AB KG Ahlqvist

Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
SYL
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
SYL
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME

PKT 81 prov 3
(0,3-0,4)
U10885590
Resultat
91.6
8.86
51.5
0.194
2.65
12.2
28.3
<0.2
6.01
30.5
7.03
126

Mätosäkerhet (±)
2%
2.44
11.8
0.046
0.65
2.4
5.9
1.58
6.3
1.49
24

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

242X0HM72UH

PKT 82 prov 1-2
(0-0,3 samlingsprov)
U10885591
Resultat
91.4
3.17
98.0
0.294
3.12
7.89
29.3
<0.2
6.56
45.9
8.31
184

Mätosäkerhet (±)
2%
0.88
22.4
0.070
0.76
1.56
6.1
1.74
9.4
1.78
35

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
SYL
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
SYL
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
SYL
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME

PKT 83 prov 1
(0-0,2)
U10885592
Resultat
94.2
4.36
93.0
0.656
2.76
9.22
23.5
<0.2
7.30
38.5
8.77
514

Mätosäkerhet (±)
2%
1.20
21.3
0.154
0.67
1.82
4.9
1.95
7.9
1.86
97

PKT 83 prov 3
(0,3-0,5)
U10885593
Resultat
94.8
4.52
66.4
0.270
3.43
9.23
19.7
<0.2
8.34
28.9
10.1
208

Mätosäkerhet (±)
2%
1.24
15.2
0.064
0.83
1.83
4.1
2.18
5.9
2.1
39
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Er beteckning

Labnummer
Parameter
TS
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

242X0HM72UH

PKT 84 prov 2
(0,2-0,3)
U10885594
Resultat
94.1
3.70
55.3
0.252
2.96
7.94
23.6
<0.2
7.01
37.5
9.16
139

Mätosäkerhet (±)
2%
1.03
12.7
0.059
0.72
1.59
4.9
1.87
7.7
1.94
26

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
SYL
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
JAME
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242X0HM72UH

Metod
Analys enligt TS enligt SS 02 81 13-1.

1
2

Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och
elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2.
Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk.
Analys har skett enligt EPA –metoder (modifierade) 200.7 (ICP-AES ) och 200.8 (ICP-MS).

JAME

Godkännare
Jan Mechedal

SYL

Sylvia Sandlund

1

H

Utf
ICP-SFMS

V

Våtkemi

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på
ungefär 95%.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Mark och stadsmiljöenheten

Tekniska nämnden

Remiss. Uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning 20202023
Förslag till beslut

Teknikförvaltningen anser att följande ska framhållas och beaktas i samband med
fastställandet av de uppdaterade riktlinjerna för bostadsförsörjningen 2020-2023
1. Även om det finns en handlingsplan för att uppnå målen behöver de konkretiseras
mer i form av en genomförandedel och att genomförandet ges nödvändiga verktyg
samt att ansvaret för detta tydliggörs
2. Riktlinjerna behöver bli mer tydliga varför bör ska ändras till ska i texten vad gäller
styrning, vilket är ett av syftena med dokumentet
3. Förvaltningen ställer sig tveksam till förslaget i handlingsplanen om upplåtelse med
tomträtt eftersom det i normalfallet innebär en underfinansiering av projekt vilket
inte följer fastställda riktlinjer för exploatering
4. Förslaget i handlingsplanen att ca 10 % av nyproducerade lägenheter ska
säkerställas för regionens olika behov måste omformuleras eftersom det inte är
förenligt med gällande lagstiftning
5. För att få en tydlig styrning och tydliggöra styrdokumentets innebörd och status i
förhållande till exploateringsplanen är det förvaltningens uppfattning att
exploateringsplanen ska ha sin utgångspunkt från bostadsförsörjningsprogrammet
och inte tvärtom.
6. Krav på t ex miljövänliga byggmaterial är ett s k tekniskt särkrav varför
exemplifieringen ska tas bort i texten eftersom kravet inte är möjligt att ställa enligt
gällande lagstiftning
7. Eftersom hållbar utveckling omfattar alla, i riktlinjerna, nämnda
hållbarhetsperspektiv ska de även ingå som primära mål för
bostadsförsörjningsarbete.
8. Gruppen äldre, som det anges i riktlinjerna, har olika behov och förutom särskilt
boende ska flexibla bostäder prioriteras. Ett krav som ska ställas i samband med
markanvisningar. Trygghetsboende är en boendeform som bör aktualiseras i och
med att efterfrågan ökar allt mer.
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Teknikförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna och överlämna
yttrandet till regionstyrelsen.
Sammanfattning

Syftet med de upprättade riktlinjerna är att redovisa Region Gotlands inriktning, mål
och ambitioner för de kommande årens bostadspolitik och bostadsbyggande och att
riktlinjerna ska utgöra underlag för regionens samhällsplanering. Riktlinjerna
innehåller bl. a en översiktlig bedömning av det framtida behovet av det totala
bostadsbyggandet och utgångspunkterna för bedömningen. I det sammanhanget har
de grupper som har särskilda behov av bostäder lyfts fram. De väsentligaste
påverkansfaktorerna för att uppnå de fastställda målen redovisas bl. a med syfte att
tydliggöra de utmaningar som finns för att nå målen. Därutöver redovisas en inblick i
bostadsförsörjningens tänkta omfattning, dess behov och ambitioner för fyra år
framåt. Riktlinjerna avslutas med en handlingsplan för att uppnå de fastställda målen.
Ärendebeskrivning

Enligt lag (2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar är Region Gotland
skyldig att planera sin bostadsförsörjning. En plan eller program/riktlinjer ska därför
upprättas minst en gång per mandatperiod. Nu gällande Bostadsförsörjningsplan för
2013-2018 ska nu ersättas av föreslagna riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Bedömning

Förutom den redovisade handlingsplanen, som är en tydlig redovisning av regionens
viljeinriktning, ska riktlinjerna kompletteras med en genomförandedel såsom ett
verktyg som säkerställer genomförandet av handlingsplanen. Ansvaret för
genomförandet och behovet av organisation för dess genomförande ska därför
definieras, såvida inte hela genomförandet ryms inom ramen för
regionstyrelseförvaltningens ordinarie organisation.
Riktlinjerna utgör ett styrdokument med syfte att bl. a redovisa målen för
bostadsförsörjningen och hur målen ska uppfyllas. Styrdokument ska, för att uppnå
sitt syfte, vara tydligt och av det skälet ska ordet bör regelmässigt bytas ut mot ska i
texten vad gäller styrning. Ordet bör ger inte tillräcklig styrning för att riktlinjerna ska
få den status som ett styrningsdokument ska ha. Det ger på så sätt inte den
vägledning i det dagliga arbetet som är nödvändigt. Vid ett ifrågasättande av en fråga
som har en ”bör-formulering” går ifrågasättandet inte att bemöta med mindre än att
det finns en bakomliggande redovisning av vad eller hur man ska tolka innebörden i
de angivna ”bör-formuleringarna”. Att det är mycket väsentligt att riktlinjerna är
tydliga och ger rätt styrning hänger ihop med att riktlinjerna ska omsättas i olika avtal
som tecknas mellan byggherrar/exploatörer och regionen. Otydlighet i styrningen ger
otydliga avtal.
Intäkterna från försäljning av planlagd mark som ägs av regionen ska täcka
kostnaderna för regionen i samband med exploatering. Kostnadstäckningen ska även
avse finansiering för kostnader för t ex angränsande infrastruktur som kommer att
betjäna/vara till för det/de områden som ska exploateras, s k medfinansiering. Om
man upplåter mark med tomträtt får regionen in en årlig intäkt som avsevärt skiljer
sig intäktsmässigt i förhållande till den som uppkommer vid en försäljning.
Finansieringsförutsättningarna skiljer sig därför mellan att sälja och att upplåta
marken med tomträtt likviditetsmässigt. Projekt där marken upplåts med tomträtt är
regelmässigt underfinansierade. Det som gör skrivningen att upplåta mark med
tomträtt tveksam är att det i gällande riktlinjer för exploatering är fastställt att projekt
ska ha en finansiering som åtminstone uppgår till självkostnad. Dessutom är
skillnaden mellan avgäldsräntan för tomträtten och kapitalkostnaden, med dagens
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räntenivå, vid ett köp så liten att det i sig inte motiverar upplåtelse med tomträtt. Om
det ändå fattas beslut om att upplåta mark med tomträtt borde det i så fall endast ske
med villkor att effekten av upplåtelsen med tomträtt ska innebära en lägre
boendekostnad. Det är ju det som är syftet med upplåtelse med tomträtt. Regionen
ska i så fall ställa krav på en fastställd boendekostnadsnivå som måste
uppfyllas/garanteras för att marken ska upplåtas med tomträtt.
Förhyrning som regionen vill göra av framtida nyproducerade lägenheter måste
föregås av en offentlig upphandling, en s k förhyrningsupphandling, enligt LOU
(lagen om offentlig upphandling). Föreslaget mål att säkerställa att ca 10 % av
nyproducerade lägenheter ska tilldelas regionen för regionens olika verksamheter
följer inte tillämpliga regler varför skrivningen måste omformuleras. Om regionen vill
säkerställa nämnda behov måste det i så fall ske inom ramen för markanvisning som
innebär att det är öppet för alla byggherrar att lämna förslag/anbud.
Ifrågavarande riktlinjer utgör utgångspunkten för regionens bostadsförsörjning vilka
ska styra och ge en tydlig inriktning för den planering, med efterföljande
exploatering, som ska leda till att målen uppfylls. Exploateringsplanen är i det
sammanhanget ett operativt verktyg för att förverkliga bostadsförsörjningen.
Samordningen mellan bostadsförsörjningsprogram och exploateringsplan är därför
väsentlig för att uppnå fastställda mål. Av skrivningen i riktlinjerna kan det tolkas
som att det är exploateringsplanen som styr regionens samhällsbyggnad. För att
ifrågavarande riktlinjer ska få den status som det styrande dokument som det
rätteligen ska vara är det väsentligt att sätta det i sitt sammanhang. Det känns otydligt
vad som styr vad och därför finns det ett behov att det klarlägga hur
bostadsförsörjningsprogrammet och exploateringsplanen förhåller sig till varandra
styrningsmässigt. Rimligen är det bostadsförsörjningsprogrammet som är styrande
för regionens samhällsbyggande eftersom exploateringsplanen är
genomförandeverktyget för programmet.
Ställa krav på att t ex vissa byggnadsmaterial ska användas eller inte får användas i
samband med byggande är per definition s k tekniska särkrav enligt gällande
lagstiftning. Sådana krav kan inte ställas på en enskild byggherre utan endast i de fall
där regionen är byggherre. Det är således inte möjligt för Region Gotland att ställa
sådana krav i genomförandeavtal. Av det skälet är det missvisande att ta med sådana
krav i riktlinjerna eftersom riktlinjerna ska vara en utgångspunkt för styrningen av
innehållet i genomförandeavtal.
Hållbar utveckling innefattar alla perspektiv och för att lyckas med en hållbar
utveckling är det rimligt att alla perspektiven ska vara med bland de bostadspolitiska
målen. Perspektiven hänger ihop med varandra och att endast lyfta fram ett
perspektiv ger inte rätt verktyg för att lyckas med hållbar utveckling. Inte minst gäller
det ekologiska hållbarhetsperspektivet som ter sig märkligt att det inte lyfts fram i
och med att Region Gotland utger sig för att vara en eko-kommun.
Även om det i riktlinjerna inte ska anges exakt vilken typ av bebyggelse som ska
byggas bör regionen ändå ha som mål att ha vissa inriktningar klarlagda för att möta
vissa behov. En av dem är trygghetsboenden. En bostadsform som efterfrågas allt
mer. Därutöver ska krav ställas, i samband med markanvisningar, på flexibla
bostäder. Med det avses att de är byggda på ett visst sätt eller att de med mindre
anpassningar möjliggör att äldre kan bo kvar i sitt ordinarie boende. Behovet av
särskilt boende lär minska i takt med att anpassade/mer flexibla bostäder byggs.
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Beslutsunderlag

Remisskrivelse från regionstyrelseförvaltningen avseende Uppdaterade riktlinjer för
bostadsförsörjning 2020-2023 enligt regionstyrelsens uppdrag (§ 241 RS 2019-08-29).
Remissen inkom till förvaltningen den 9 september.
Tjänsteskrivelse 2019-10-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen ref RS 2017/1093
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Missiv

RS 2017/1093
6 september 2019

Anna Adler

Enligt sändlista

Remiss. Uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning 20202023
På uppdrag av regionstyrelsen skickas förslag på revidering av riktlinjer för
bostadsförsörjning på remiss och härmed inbjuds berörda myndigheter,
organisationer och andra intressentgrupper att yttra sig över samt lämna synpunkter
på förslaget.
Regionstyrelsen önskar att remissen besvaras med utgångspunkt från respektive
instans enskilda perspektiv där synpunkter på innehållet samt förslag på konkreta
åtgärder för att främja en positiv utveckling av bostadsmarknaden gärna lämnas.
Remissvar lämnas senast 2019-10-31 till registrator-rs@gotland.se eller RS registrator,
Region Gotland, 621 81 Visby.
Regionstyrelsen avser att bereda förslaget 11 december för beslut i regionfullmäktige
i februari 2020.
Upplysningar lämnas av Anna Adler, telefon 0498-269075, 070-7887807 eller
anna.adler@gotland.se.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:
Regionstyrelsen 2019-08-29, §
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning
Sändlista
Se separat lista
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för
bostadsförsörjningen i kommunen utifrån beslutade riktlinjer. Syftet med planeringen ska
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Boendeplanering handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet till följd av hur kraven och önskemålen från befolkningen förväntas utvecklas. Ett bra underlag är avgörande för kvaliteten i planeringen. Att följa och analysera hur
befolkningen och dess behov förändras över tid är en nyckelfråga och med höga ambitioner och bra planering kan bostadsbyggandet bidra till att många viktiga mål i samhällsplaneringen uppnås.
Regionen driver frågan om bostadsförsörjning intensivt i flera sammanhang och viljeinriktningar avseende bostadsförsörjningen finns i ett antal program och planer, fördjupade
översiktsplaner, exploateringsplan, socialförvaltningens bostadsförsörjningsplaner för äldre
och personer med funktionsnedsättning etc. Det är viktigt att bostadsförsörjningsperspektivet så som det beskrivs i dessa riktlinjer beaktas i övriga processer kopplade till samhällsplanering och utveckling.
1.2 Koppling till andra styrdokument

De övergripande målen och de strategiska vägvalen för Gotlands utveckling som samhälle
och region hanteras i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Strategin är det instrument
för utvecklingen av hela det gotländska samhället som Region Gotland förfogar över som
regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län. Under den regionala utvecklingsstrategin
sorterar sedan ett flertal olika strategier, planer, program och riktlinjer, som var för sig hanterar utmaningar och fördjupade insatser inom olika sektorer. Gemensamt för dessa är att
de alla ska bidra till att de övergripande målen som fastställs i den regionala utvecklingsstrategin uppnås, och ta vägledning från de i strategin formulerade strategiska vägvalen.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 är det nu gällande övergripande
styrdokumentet för regionens verksamheter och huvudinstrument för att samla och leda
Gotland mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål. Den nya regionala utvecklingsstrategi, RUS, som påbörjas under 2019, ska ersätta Vision Gotland 2025.
Den regionövergripande översiktsplanen Bygg Gotland 2010-2025 är ett konkretiseringsprogram av Vision Gotland 2025 när det gäller hur mark och vatten ska användas och utvecklas fram till år 2025. Även översiktsplanen kommer att omarbetas med uppstart under
2019.
Både den regionala utvecklingsstrategin och översiktsplanen är naturligt av övergripande
karaktär. Riktlinjerna för bostadsförsörjning har en kortare tidshorisont där de närmaste
fyra årens möjligheter, begränsningar och behov i bostadsbyggandet, i samspel främst med
exploateringsplanen samt dessa mer långsiktiga ställningstaganden, kan beskrivas. Exploateringsplanen anger bland annat hur pågående och planerat utförande av regionens bostadsförsörjning sker de närmaste åren och utgör därmed en viktig del av genomförandet av bostadsförsörjningsplaneringen.
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1.3 Syfte

Syftet med riktlinjerna för bostadsförsörjning är att redovisa Region Gotlands inriktning,
mål och ambitioner för de kommande årens bostadspolitik och bostadsbyggande samt att
tjäna som underlag för den fortsatta samhällsplaneringen. Riktlinjerna ska även stödja dialogen mellan regionen och exploatörer och vara vägledande för olika aktörers och intressenters agerande inom Gotlands bostadsmarknad, samt även utgöra underlag för fortsatt debatt och diskussion.
Riktlinjerna syftar till att tillmötesgå och möjliggöra för en fortsatt positiv tillväxt för Gotland genom att föreslå åtgärder som kan bidra till att utveckla efterfrågade bostäder och
goda boendemiljöer för alla, oavsett ålder, könstillhörighet, bakgrund och ekonomiska resurser.

2. Utmaningar för bostadsförsörjningen
Region Gotland står i likhet med andra län och kommuner inför en rad utmaningar när det
gäller bostadsmarknaden och situationen för de bostadssökande. De bostadspolitiska målen
för Region Gotland, vilka anges under avsnitt 3.2, kopplar på olika sett till dessa utmaningar och är tänkta att tillsammans med handlingsplanen under kapitel 10 styra mot ett
läge som hanterar utmaningarna på ett socialt, ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt.
2.1 Specifika utmaningar för bostadsförsörjningen

Nedan specificeras de utmaningar som ligger till grund för målformuleringarna och därtill
hörande strategier:
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Långa kötider för en hyresrätt i framför allt Visby.
En åldrande befolkning ställer krav på anpassat boende.
För få boenden på privata marknaden är tillgängliga för förhyrning året runt.
Alltför många bostäder i Visby omvandlas till hotell.
För få prisvärda bostäder byggs som genomsnittsgotlänningen har råd med.
Planlagd mark för bostäder på lång sikt är begränsad och måste säkerställas .
Bostadsbyggandet på landsbygden kräver stimulans för att stärkas.
Hela Gotland ska vara attraktivt för boende.
Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden (nyanlända, människor med neuropsykiatriska diagnoser, ungdomar, studenter).

2.2 Demografisk förändring

Gotland står inför en markant förändrad demografi. Enligt den befolkningsprognos från
Statistiska centralbyrån som finns att tillgå, kommer Gotlands befolkning att få en stor ökning av andelen äldre samt en befolkningsstruktur som geografiskt skiljer sig åt. Andelen
äldre blir jämförelsevis större på landsbygden än i Visby med omnejd. Där kommer antalet
ungdomar att öka, och därmed behovet av bostäder som ur ett kostnads- och storleksperspektiv är rimligt för yngre människor. Prognosen visar även på en demografisk situation
där andelen yrkesverksamma av befolkningen förväntas minska, vilket innebär att allt färre
ska försörja allt fler och att allt fler bostäder för äldre kommer att efterfrågas.
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Gotland förväntas dessutom redan år 2025 bli den region i Sverige som har den högsta andelen äldre befolkning, medan andelen unga i stort sett förväntas vara konstant.
2.3 Befolkningsutveckling

Vid 2018 års slut hade Gotland 59 030 invånare och befolkningen prognostiseras öka för
varje år. Regionens tillväxtmål är att nå 65 000 invånare år 2025. Redan år 2021 förväntas
regionen enligt SCB passera 60 000 invånare och Gotland upplever för närvarande en historisk rekordsnabb befolkningstillväxt. Detta är en förändring som inträffat på kort tid
och länet saknar erfarenhet att absorbera så många nyinflyttade på årsbasis vilket ger effekter på bostadsmarknaden.
Diagrammet visar den prognostiserade utvecklingen av folkmängden efter åldersklass över
tid (SCB).

Det finns flera faktorer som påverkar befolkningstillväxten. En av dem är den rekordstora
invandringen sedan några år tillbaka, men det är viktigt att påpeka att samtliga faktorer som
påverkar en befolkningsutveckling drar i samma riktning. Andra faktorer är till exempel
höga födelsetal och ökad livslängd.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år samt kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än riksgenomsnittet.
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2.4 Hållbar utveckling

I samband med FN-mötet i Rio de Janeiro 1992 utvecklades begreppet hållbar utveckling till
att omfatta tre dimensioner - ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Att
uppfylla en dimension betraktas inte som hållbar utveckling, utan den bygger på att de tre
dimensionerna ömsesidigt stöder varandra. Vid FN:s toppmöte i New York i september
2015 antogs, som en vidareutveckling av ovanstående, Agenda 2030 som ny utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling.
De globala målen har bäring på Region Gotlands regionala utvecklingsansvar. I denna roll
har Region Gotland uppdraget att utarbeta en regional utvecklingsstrategi för länet samt att
leda, samordna och följa upp arbetet med att genomföra denna. Hållbar utveckling och de
globala målen enligt Agenda 2030 regionaliseras genom att de dockar i de utmaningar som
Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör har att hantera.
2.4.1 Ekologisk hållbarhet

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland är sedan 1992 en ekokommun, med målet att samhällsutvecklingen ska
vara långsiktigt hållbar ur såväl ett socialt, ekologiskt som ett ekonomiskt perspektiv. Planeringen för och byggandet av bostäder är härvidlag ett centralt område. Bostäder har lång
livslängd, både bostädernas miljöprestanda och den fysiska miljö de utgör tillsammans med
sin omgivning blir rådande under lång tid. Hur den fysiska miljön utformas påverkar under
mycket lång tid framöver den sociala hållbarheten.
Region Gotland ska ha en hög ambition i det byggande som det ges planförutsättningar för.
Ett miljöanpassat byggande behöver inte bli dyrare och är en viktig del i omställningen till
en ekologiskt hållbar ö. Ambitionen med att vara en ekokommun måste kvarstå och förstärkas i bostadsbyggandet.
Vid markanvisning och detaljplanering bör den miljömässiga aspekten få en tyngre och mer
framträdande roll och redan tidigt i planeringen bör regionen ställa krav på redovisning av
vilka konsekvenser projektet får för miljön och hur det på kort och lång sikt kan bidra till
en bättre miljö. Förutom att bygga goda sociala miljöer för människorna med hjälp av t ex
grönytefaktorer, parkeringstal, byggnadsgestaltning, våningstal mm bör krav ställas på bl a
miljövänligare byggmaterial, lägre kemikalieanvändning och miljöcertifiering av byggnader.
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Det handlar även om hushållning med resurser och energiförbrukning, transporter, hantering av avfall och kemikalier, biologisk mångfald, natur- och kulturmiljöer, osv.
2.4.2 Social hållbarhet

För ett integrerat och jämställt samhälle måste man tidigt i processerna för bostadsbyggnadsplaneringen ha med sig perspektivet social hållbarhet. För att ett samhälle ska bli socialt hållbart över tid måste man planera för en blandning av bostäder i olika storlekar och
med olika upplåtelseformer där alla har möjlighet att bo, oavsett ekonomiska och sociala
förutsättningar. Oavsett var på Gotland man bor ska det finnas tillgång till affärer och offentlig service inom rimligt avstånd (se vidare strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland 2019-2030). Tätorter och landsbygd ska samspela och utvecklas utifrån sina egna
styrkor och på så sätt bidra till den inomregionala balansen.
Bostaden är grundläggande för välbefinnande och livskvalitet. Den är en viktig bidragande
faktor till jämlika och värdiga levnadsförhållande och bostadspolitiken bör därför särskilt
främja en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar. De bostadspolitiska besluten bör även
ha inriktningen att underlätta för möten mellan människor och hushåll med olika ekonomisk kraft och olika kulturella bakgrunder.
2.4.3 Ekonomisk hållbarhet

Begreppet ekonomisk hållbarhet kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Det kan t
ex relatera till den samhällsekonomiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i stort,
vilket bl a omfattar att tillgodose behovet av bostäder, inte minst då behovet av bostäder
för ökad inflyttning till Gotland. En bostadsmarknad i balans ger möjlighet att öka befolkningen samt att skapa en bra grund för kompetensförsörjning och därmed rekrytering av
arbetskraft.

3. Mål och vision med bostadspolitiken
Inriktningen för de bostadspolitiska målen är att säkerställa att Region Gotlands bostadsmarknad utvecklas på ett positivt sätt som bidrar till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende och att alla människor oavsett bakgrund lever i goda bostäder och trygga miljöer.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visionen är att framtidens Gotland har ett rikt och varierat utbud av bostäder som motsvarar nuvarande och blivande gotlänningars behov och efterfrågan där bostadsbeståndet erbjuder olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och hustyper i varierande prisnivåer. Det
gör det möjligt för hushåll med olika förutsättningar att flytta till eller inom Gotland allteftersom hushållet krymper, växer eller på något annat sätt förändras.
Region Gotland och bostadsmarknadens aktörer arbetar tillsammans mot denna vision
3.1 Globala och nationella mål för boende och byggande

Utifrån läget på bostadsmarknaden kan konstateras att det i princip i hela landet saknas ett
normalläge där utbudet möter efterfrågan, så även på Gotland. Man kan också konstatera
att de nationella mål, planer och program som finns är otydliga och utgörs av en stor flora,
vilket medför osäkerhet kring vad som faktiskt är prioriterade mål. Målformuleringen är
otydlig på ett nationellt plan och det saknas en gemensam problembeskrivning och bra planeringsunderlag från nationell nivå.

7 (18)

Region Gotland

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Ovan beskrivna otydlighet kring de nationella målen för bostadsförsörjning och planering
påverkar landets kommuners arbete. Det finns ett stort antal bostadspolitiska utmaningar
och frågan är komplex och kräver därmed en tydlig statlig och social bostadspolitik, vilket
saknas i nuläget. Samspelet brister mellan stat, region och kommun vilket medför stora
skillnader i förutsättningar mellan kommunerna i landet.
Ett övergripande nationellt mål som kan tydas för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social
synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas (prop.2011/12:1).
Ett delmål för den nationella bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Agenda 2030 innehåller 17 hållbarhetsmål där alla är relevanta för bostadsförsörjning, men
framför allt mål 11 Hållbara städer och samhällen är direkt riktat mot samhällsplanering.
Målet lyder att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
3.2 Region Gotlands bostadspolitiska mål

För att kunna sätta upp relevanta mål som i ett lite längre perspektiv kan uppnås, är det viktigt att de största utmaningarna är identifierade. Det handlar inte bara om att bygga fler eller ett visst antal bostäder, utan det måste byggas i syfte att skapa ett bostadsbestånd som
motsvarar medborgarnas behov. Man kan säga att det handlar om att gå från byggpolitik till
bostadspolitik och också från stadsutveckling till samhällsutveckling.
Genom en god planberedskap och ett gott samarbete med marknadens aktörer kan ett ökat
bostadsbyggande säkerställas samt därmed attraktiva, hälsosamma och hållbara livsmiljöer
skapas för medborgarna. Genom en aktiv markpolitik kan en bredd i bostadsbyggandet stimuleras och ett strategiskt långsiktigt ägande och utvecklande av regionens markinnehav
ske.
De primära mål och strategier som Region Gotland arbetar mot när det gäller bostadsförsörjning är följande:
1. Det byggs i snitt 300 bostäder per år över hela Gotland (fram till
2025).
- Främja bostadsbyggande över hela ön.
Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

-

Utöva en aktiv markpolitik genom planerade markköp och försäljningar
med villkor om byggande.
Ha en god planberedskap.

2. Det finns ett varierat utbud av bostäder för människor med olika
behov och med olika ekonomiska förutsättningar.
- Planera för en mångfald av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar
och boendekostnader för att tillgodose olika gruppers behov i bostadsbeståndet.
-

Arbeta med det sociala hållbarhetsperspektivet tidigt i processen.
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-

Sträva efter variation i bostadsproduktionen genom att öka antalet byggherrar.

3. Ett offensivt bostadsbyggande sker över hela Gotland
- Arbeta vidare med så kallad dubbel markanvisning.
-

Sprid kunskap om och uppmuntra till byggemenskaper.

-

Anvisa minst en tomt för en byggemenskap under mandatperioden.

-

Uppmuntra till omställning av tomma/övergivna byggnader.

4. Korta kötiden för hyresrätter
- Anvisa mark till Gotlandshem.
-

Anvisa mark med tomträtt och villkoret hyresrätt.

-

Arbeta för att främja flyttkedjor.

-

Ställ krav på hyresrätter vid markanvisningar till privata byggherrar.

En handlingsplan för hur regionen ska arbeta mot dessa mål och strategier finns längst bak
i dokumentet på sida 16.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4. Bostadsmarknaden idag
En väl fungerande bostadsmarknad är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa ett
attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Gotland har också med sitt unika läge mitt i Östersjön
vissa specifika förutsättningar. Till exempel finns inga angränsande län som direkt berör eller berörs av bostadsbyggandet på Gotland. Det finns även en rad restriktioner att förhålla
sig till, t ex naturreservat, grundvattentillgång och vattenskyddsområden, militärens närvaro
och dess påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller osv.
De senaste åren har Gotland haft en hög prisutveckling på framför allt bostadsrätter och de
senaste fem åren rikets snabbaste prisutveckling på fritidsbostäder. En för Gotland viktig
parameter är att många som efterfrågar fritidshus och även andra bostäder i länet bor i delar av Sverige med en högre prisbild. Detta har påverkat utveckling av bostadsmarknaden
och fört med sig högre priser än vad som skulle varit fallet om efterfrågan enbart bestod av
lokalbefolkningen och lett till att många fastighetsägare på Gotland inte är folkbokförda
här.
I den årliga bostadsmarknadsenkäten som genomförs av Boverket bedöms länets bostadsmarknad som helhet vara i obalans samt att det råder fortsatt brist på bostäder i framför allt
Visby. Obalansen kan hänföras till ett förväntat underskott av bostäder i centralorterna.
De senaste åren har efterfrågan varit särskilt stor på mindre bostäder, delvis till följd av polisens och militärens satsningar på Gotland, men också på grund av att Uppsala universitet
Campus Gotland har och kommer att utöka antalet studenter. I den senaste bostadsmarknadsanalysen skriver Länsstyrelsen emellertid att bostadsbehovet spänner över samtliga
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storlekskategorier och att det finns behov av allt från hyresrätter och bostadsrätter till
stadsnära villor och tomter för egnahemsbyggare.
Bostadsefterfrågan bedöms således vara stor för alla typer av bostäder och till stor del koncentrerad till Visby. Att fokus ligger på Visby beror huvudsakligen på den lokala arbetsmarknaden, närheten till service samt att Gotland har en utpräglad säsongsekonomi. Visby
har Gotlands största arbetsmarknad och viljan att arbetspendla mer än någon mil är begränsad. Brist på allmänna kommunikationer gör det dessutom svårt att bo utanför Visby
om man inte har bil, vilket är fallet för till exempel många nyanlända och även för majoriteten av studenterna.
Beträffande bostadsmarknaderna utanför Visby görs bedömningen att dessa är och kommer att förbli i balans. Det finns dock en tydligt uttalad politisk vilja att öka bostadsbyggandet på landsbygden samt att människor ska vilja och kunna bo där året runt.
Vissa samhällsgrupper på Gotland har extra svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och
hitta den bostad som passar just deras behov. Detta gäller särskilt ungdomar, studenter, nyanlända och personer med funktionsvariation. Bostadsbristen för ungdomar och studenter
beror främst på att det råder ett generellt underskott på hyresrätter på Gotland samt att de
lägenheter som finns tillgängliga är för stora, för dyra eller ligger i områden som är mindre
attraktiva för ungdomar och studenter. Den absolut största bristen är dock att många bostäder till förhyrning på den privata marknaden inte går att hyra 12 månader om året på
grund av turistsäsongens mer lukrativa marknad. Det innebär att även om man som t ex
student vill stanna på Gotland under sommarlovet och arbeta, så kan man inte det då man
saknar bostad under sommarmånaderna.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För studenter rådde det tidigare balans på bostadsmarknaden förutom just vid terminsstart.
Enligt Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har dock situationen försämrats och Visby har gått från gul markering till röd, vilket innebär att det tar minst ett halvår
för nya studenter att få tag i en bostad. Kötiden uppges enligt Gotlandshem vara två år för
en studentbostad.
Beträffande nyanlända beror bostadsbristen för den här gruppen i likhet med grupperna för
unga och studenter på underskottet på hyresrätter och då särskilt lägenheter med en rimlig
hyresnivå. För nyanlända finns även ett stort behov av större bostäder då det ofta handlar
om familjer med flera barn. Även för nyanlända är efterfrågan störst i Visby då nyanlända i
regel saknar bil och ofta också har ett större behov initialt av kommunal service än genomsnittsmedborgaren. Trots allmänna kommunikationer är det svårt för de nyanlända att bosätta sig utanför Visby och de större tätorterna som Slite, Fårösund, Hemse, Klintehamn
och Roma.
Läget på bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder och länets
popularitet bland fritidshusköpare. Detta har lett till kraftigt stigande bostadspriser, vilket
försvårar för hushåll med små eller begränsade resurser att komma in på bostadsmarknaden. Samtidigt som de ökade priserna på framför allt fritidshus, men även andra boendeformer, medför svårigheter för vissa grupper att ta sig in på bostadsmarknaden bidrar den
ökande andelen delårsboende med en positiv effekt på regionens ekonomi. Allt fler tillbringar också allt större del av året i sitt fritidshus och detta kan ha en positiv effekt på ekonomin genom ökat underlag för offentlig service, handel och övrigt samhällsutbud.
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5. Vad har byggts de senaste åren?
På Gotland fanns år 2017 totalt 28 789 bostäder i varierande form. Det motsvarar 2,04 invånare/bostad att jämföra med riket som helhet där motsvarande siffra är 2,08. Ca 60% av
bostäderna utgörs av småhus och 40% av hela beståndet är ej permanentboende. Antal fritidshus är 11 645, vilket är dubbelt så hög andel som rikssnittet.
Den vanligaste upplåtelseformen är eget ägande som utgör ungefär 50% av det totala beståndet. Fördelningen av övriga upplåtelseformer är cirka 31% hyresrätter respektive 19%
bostadsrätter. Sett till enbart flerfamiljshus är ungefär 55% hyresrätter och 45% bostadsrätter.
Bostadsbyggandet på Gotland har varierat mellan åren, men har ökat konstant från tidigt
2000-tal och framåt med ett tydligt uppsving från år 2016. Framför allt har det byggts lägenheter i flerbostadshus (blå staplar i diagrammet nedan).

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under åren 2007-2018 färdigställdes drygt 1600 bostäder, varav ca 680 är bostadsrätter, ca
320 hyresrätter och resten äganderätter.

Antal färdigställda bostäder
Region Gotland har de senaste åren beviljat startbesked för lägenheter i flerbostadshus och
småhus enligt följande:
År
Antal lägenheter

2015
299

2016
305

2017
507

2018
136
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Det finns i dagsläget en relativt stor planerad och pågående nyproduktion av bostäder på
Gotland i olika grad av färdigställande, allt från förstudier till pågående byggnation. För
2019 finns planer för produktionsstart av ca 225 lägenheter i flerfamiljshus, varav ca 75%
som hyresrätt. För 2020 finns planer för närmare 900 lägenheter, merparten som hyresrätt.
Majoriteten av det som har byggts på senare år har varit bostadsrätter, men regionen försöker på olika sätt att styra om delar av produktionen till hyresrätt för att få en större bredd i
upplåtelseformerna.
I översiktsplanen från 2010 anges att befolkningsökningen på Gotland ska vara fördelad
över stad och land och det finns en politisk vision om att hela Gotland ska leva. GotlandsHem har även i sitt ägardirektiv krav på sig att bygga utanför Visby.
Det har dock varit svårt för exploatörer, inklusive GotlandsHem, att finna ekonomiska incitament för att uppföra lägenheter på landsbygden samt i de mindre tätorterna. För att stimulera nyproduktion av bostäder på landsbygden har Region Gotland startat ett pilotprojekt med så kallad dubbel markanvisning. Detta innebär att för att få tillgång till en attraktiv
markanvisning i Visby tar exploatören även på sig ansvaret att genomföra ett eller flera bostadsprojekt utanför Visby. De bostäder som pilotprojektet avser att få till stånd förväntas
vara färdigställda i slutet av 2020.

6. Bostadsbehov för olika grupper
Det finns många grupper och människor i utsatta situationer i samhället som på olika sätt
har svårt att skaffa en bostad som uppfyller de behov man har. Under en människas liv förändras dessutom bostadsbehovet över tid, naturligt genom livets olika skeden eller genom
specifika händelser som förändrar en människas tillvaro. Det är därför viktigt att det i samhället finns en blandning av bostäder som kan möta dessa varierande behov.
6.1 Studenter
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Högskolan på Gotland grundades 1998 och blev 2013 en del av Uppsala Universitet, Campus Gotland. Sedan samgåendet med Uppsala Universitet har Campus Gotland vuxit i en
allt snabbare takt och utgör nu en av de största tillväxtmotorerna för Gotland. Idag studerar ca 1200 studenter på Campus Gotland och antalet förväntas öka till ca 1500 studenter
inom ett par år.
Flertalet av studenterna är inflyttare och flyttar till Gotland för att läsa här under en längre
period. För studenter rådde tidigare balans på bostadsmarknaden förutom vid terminsstart,
men enligt Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har situationen försämrats och Visby har gått från gul markering till röd. Bland annat beror den röda markeringen
på att utbudet av studentbostäder fortfarande är begränsat. Kötiden för att få en av GotlandsHems ca 200 studentlägenhet är två år, vilket innebär att man inte, som utlovat, kan
garantera ett permanent boende efter första terminens slut för studenter.
På Gotland och framför allt i Visby är det extra svårt att finna ett studentboende som även
kan bebos under turistsäsongen, vilket innebär att många inte kan stanna på Gotland under
sommarlovet. Att ha tryggt boende och integreras i det gotländska samhället under studietiden är en förutsättning för att behålla studenterna på Gotland även efter avslutade studier.
Den dyra turistsäsongen försvårar även boendesituationen för forskarstudenter som studerar på Campus under sommaren.
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Den påbörjade satsningen att bygga fler studentbostäder bör mot bakgrund av ovanstående
vara fortsatt högt prioriterad.
6.2 Ungdomar

Unga människor har i likhet med många andra grupper i samhället begränsade ekonomiska
möjligheter att skaffa sig ett första eget boende och allt fler bor därför kvar hemma i allt
längre utsträckning. Även för denna grupp försvåras situationen av bristen på mindre hyresrätter i framför allt Visby.
6.3 Äldre

Andelen äldre, det vill säga människor som har fyllt 65 år, har under de senaste åren ökat.
Antal personer i denna åldersgrupp fortsätter att stiga i hela landet, men inte riktigt i samma
snabba takt som på Gotland. Prognosen visar att det är i åldrarna 65 år och äldre som regionen har sin största tillväxt fram till 2025.
Om man inte kan få sitt behov av omvårdnad tillgodosett i sitt ordinarie boende, finns
möjligheten att ansöka om en plats på ett särskilt boende. Behovet av dessa boendeformer
bedöms öka med ca 25% under en tioårsperiod jämfört med 2018, utifrån den prognostiserade åldrande befolkningen.
De flesta äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet och därför är det av stor vikt att det
planeras för attraktiva och tillgängliga bostäder anpassade för äldre, som gör det är möjligt
att bo kvar i sitt eget hem så länge som det är möjligt. Det ordinarie boendet som människor själva ordnar kommer i framtiden, liksom idag, att vara den viktigaste boendeformen
för de allra flesta äldre. Ifall nya bostäder anpassas för en åldrande befolkning kan det framtida behovet av särskilt boende begränsas och sannolikt minska.
Många av de äldre som bor kvar i sitt ordinarie boende upplever ensamhet och otrygghet.
Det är därför viktigt att i planeringen av nya bostadsområden lägga stor vikt även vid detta
perspektiv för att skapa socialt hållbara samhällen på lång sikt, t ex genom så kallat generationsboende där olika åldersgrupper bor tillsammans och delar på gemensamhetsutrymmen.
6.4 Personer med funktionsvariation enligt LSS och SoL

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Allt fler som söker boende enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade
(LSS) har neuropsykiatriska diagnoser. Dessa förändrade behov kräver att Region Gotland
tänker nytt och hittar mer flexibla lösningar för att kunna möta upp behoven.
På Gotland råder brist på i första hand bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket försvårar för
framför allt ungdomar som tillhör personkretsen LSS att flytta hemifrån. Eftersom målgruppen kan ha svårigheter att hyra bostad i andra hand, är samarbetet med GotlandsHem
och andra fastighetsägare mycket viktigt.
Det finns behov av attraktiva och tillgängliga mindre lägenheter som integreras i det befintliga bostadsbeståndet, där boende enligt LSS kan leva med hjälp av boendestöd. Det finns
även behov av gruppbostäder bestående av flera lägenheter, där lokalerna integreras i bostadsområdet.
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6.5 Nyanlända

Varje år anvisas av Migrationsverket ett visst antal nyanlända människor till Gotland i enlighet med Bosättningslagen (2016:38). De nyanlända har beviljats uppehållstillstånd och regionen har enligt lagen ett ansvar att ordna med bostäder för denna grupp. Antalet anvisningar skiljer sig åt från år till år och för 2019 kommer 75 personer att bli anvisade till Gotland, vilket kan jämföras med 2018 då motsvarande siffra var 125.
Bostadssituationen på Gotland påverkar i stor utsträckning de nyanlända. De som kommer
på anvisning enligt bosättningslagen förses med bostad främst i det allmännyttiga beståndet
och det kan bli var som helst på Gotland. Etableringsprocessen för de nyanlända förenklas
dock om det finns tillgång till affär, service och busstrafik på bostadsorten, vilket gör att
landsbygden är mindre attraktiv för denna grupp och många söker sig på sikt till Visby.
Regionen får ingen information i förväg om i vilka familjekonstellationer de nyanlända
kommer. Den tid regionen har för att ordna en bostad sedan anvisningen givits är två månader. Det är alltså helt nödvändigt att det finns en buffert av lediga bostäder i varierande
storlek.
Förutom anvisade flyktingar som omfattas av bosättningslagen har regionen också ett stort
antal självbosatta, det vill säga människor från andra länder som självmant väljer att flytta
till Gotland. Under 2018 bosatte sig ca 150 personer på Gotland utöver anvisningstalet.
Vilken typ av bostäder dessa människor bor i finns ingen statistik över, men man kan förstå
att flera av dem har tidsbegränsade boenden då de till sommaren kontaktar regionen för att
få hjälp med bostad inför turistsäsongen.
(Se vidare Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. )
6.6 Människor som inte kan ta sig in på bostadsmarknaden på egen hand

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Denna målgrupp hanteras idag av socialtjänsten, vid undantagsfall genom andrahandsavtal.
På sikt är målet att hyresgästerna själva ska ta över hyresavtalet som fullgod hyresgäst. Behovet av billiga och mindre bostäder är stort för denna grupp liksom för andra målgrupper
med sämre ekonomiska förutsättningar. För att främja integrering bör dessa bostäder vara
en del av det befintliga beståndet.

7. Bostadsförsörjning framåt
Regionens ansvar är att planera för bostadsförsörjningen i länet och har en skyldighet att
tillhandahålla bostäder för vissa specifika samhällsgrupper. Det gäller grupper enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och bosättningslagen. Att
socialtjänsten är delaktig i bostadsplaneringen är därmed av yttersta vikt och deras kunskap
bör tas tillvara i planeringen för att stärka upp ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.
Den senaste mandatperioden har det allt oftare talats om bostadsbrist på Gotland, detta
trots att det byggs mer än någonsin, framför allt i Visby. Av det kan slutsatsen dras, att det
som produceras inte fullt ut möter det som marknaden efterfrågar. Inte heller är nyproduktion lösningen för de som står längst bort från bostadsmarknaden, utan möjligheter att
på egen hand ta sig in på marknaden.
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Det finns även en tröghet i marknaden, där människor mer eller mindre tvingas, eller väljer
att bo kvar, i t ex sina stora villor trots att behovet av utrymmet inte längre finns. Detta beror till stor del på att boendet ofta blir dyrare vid en flytt, framför allt vid flytt till nyproduktion.
Att hyra bostad på privata marknaden innebär på Gotland nästan alltid att man tvingas
lämna sin bostad över sommaren då ägaren vill hyra ut till turister/sommargäster för en
högre hyra alternativt nyttja bostaden självt som sommarboende. Detta leder i allt högre utsträckning till att allt fler bostäder står tomma under större del av året, eftersom de bostadssökande vill ha ett långsiktigt boende som inte behöver lämnas över sommaren. Gotland är
inte ensamt om den här problematiken, det finns andra län i Sverige och andra länder där
man har motsvarande situation och där man även har hittat olika tillvägagångssätt för att
hantera detta. En utblick över dessa andra områden skulle kunna ge användbara verktyg
även för Gotland.
7.1 Marknadsdjup

Utbyggnadsmålet är satt utifrån tillväxtmålet 65 000 invånare år 2025 i relation till att invånarantalet vid 2018 års utgång var 59 249 invånare. Om man förenklat räknar med att det i
snitt bor 3 personer per bostad, blir nybyggnadsbehovet i snitt 300 lägenheter per år fram
till 2025 för att säkerställa bostadsbehovet.
En mer avancerad modell har tagits fram av konsultbolaget Spacescape med hjälp av underkonsulten Evidens. Målsättningen för modellen är att kvantifiera hur många bostäder
som efterfrågas per år på en utvald marknad, vilket i modellen kallas för marknadsdjup.
Metoden genomförs i flera steg med ett antal antaganden. Med den kunskap som sammantaget skapas i modellens olika steg kan slutligen marknadsdjupet beräknas, det vill säga hur
många nya bostäder som årligen kan produceras till marknadspriser, eller hyra för nyproducerade hyresbostäder.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Slutsatsen från marknadsdjupsberäkningarna enligt ovan beskrivna modell är att det skattade totala marknadsdjupet för Gotland är ca 250 bostäder per år med varierande upplåtelseform. Vidare kan konstateras att den nyproduktionstakt som hållits på Gotland de senaste åren, med ca 200 bostäder per år i snitt, är under rådande marknadsförutsättningar fullt
möjlig för fortsatt nyproduktion. Ett mål för bostadsförsörjningsplaneringen bör därmed
vara att det fortsatt framåt produceras i snitt cirka 200 bostäder per år.
Planerad nybyggnation av bostäder på Gotland bygger bl a på bedömningar gjorda i den av
regionfullmäktige antagna exploateringsplanen. Exploateringsplanen är ett styrdokument
för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren och ska ge en helhetsbild av pågående,
kommande och planerade samhällsbyggnadsprojekt. Enligt nu gällande exploateringsplan
planeras det för ca 930 nya bostäder den kommande 4-årsperioden. Det innebär i snitt ca
230 bostäder per år och alltså i enlighet med det beräknade marknadsdjupet.
(Se vidare Exploateringsplan region Gotland 2020-2023. )
7.2 Bostadssociala ambitioner

Alla kommuner står idag inför stora sociala utmaningar, så även Region Gotland. Det är
därför viktigt att bostadspolitiken får ett tydligt socialt hållbarhetsperspektiv och inriktningen måste vara att bostadsbyggande genomförs med bostadssociala ambitioner.
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Mark behöver även fortsättningsvis anvisas för byggande av hyresrättslägenheter. Region
Gotland och GotlandsHem måste ha ett starkt fokus på att hålla byggkostnaderna nere,
men också att hyressättningen görs utifrån ett mer långsiktigt perspektiv i syfte att hålla
nere hyresnivåerna.
7.3 Pågående projekt

Framför allt i Visby har det under de senaste åren påbörjats ett stort antal bostadsprojekt.
Det största av dem är utvecklingen av det tidigare militära området A7, numera Artilleriet.
Här har under de senaste två åren ett helt nytt bostadsområde växt fram med totalt ca 850
bostadslägenheter med olika utformning och upplåtelseform. I stort är all mark för bostadsbebyggelse såld och området beräknas fullt utbyggt med bostäder under 2021.
Stadsbyggnadsprojekt Visborg är nästa stora utvecklingsområde i Visby och det beräknas
komma att utgöra Visbys markreserv för en lång tid framöver och kan när det är fullt utbyggt komma att innehålla mer än 3 000 bostäder i flerfamiljshus och villor. Den pågående
etappen ett i Visborgs norra del beräknas innehålla omkring 480 bostäder med bland annat
hyresrätter och studentlägenheter.
Del av kvarteret Järnvägen, som är beläget strax utanför Söderport i Visby, har under 2018
detaljplanelagts och en exploatör har påbörjat bostadsbyggande. Resterande del av kvarteret
Järnvägen, som till stor del ägs av privata aktörer kommer också att planläggas. Hela området inrymmer ca 100 lägenheter.
I sydöstra Visby projekteras för ca 35 småhustomter för villabebyggelse inom kvarteret
Brodösen på Terra Nova. Dessa beräknas klara för försäljning våren 2020.
På Artilleriet inom kvarteret Rustmästaren och Kaptenen genomfördes under våren 2019
försäljning av 14 småhustomter till privatpersoner för villabebyggelse.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under 2018 genomfördes ett pilotprojekt avseende så kallad dubbel markanvisning. Detta
är ett sätt att tillskapa bostadsbyggande på landsbygden, då en attraktiv fastighet i Visby har
sålts i ett paket med två fastigheter på landsbygden (Hemse respektive Klintehamn) med
förbehållet att bebyggelse ska ske först på landsbygden innan projekt får startas i Visby. Totalt kan projektet ge närmare ett 100-tal nya bostäder.
Det pågår även ett antal bostadsprojekt på platser utanför Visby. Ett antal småhus och
mindre flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år och bidrar på så sätt till att skapa
möjligheter för människor att bosätta sig i de större orterna och på andra platser runtom på
Gotland. Många av de projekt som genomförs utanför Visby sker på privat mark, men utgör icke desto mindre en viktig del av bostadsförsörjningen.
7.4 Byggemenskaper

Ett sätt att ta till vara lokala initiativ och gynna bostadsproduktion på platser där marknaden annars inte vill bygga är genom så kallade byggemenskaper. En byggemenskap är en
grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och
sedan bor i en byggnad. Detta är en ännu ganska oprövad modell i Sverige, men används
frekvent i framför allt Tyskland och till ökande del även i Frankrike.
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Genom att det inte finns något avkastningskrav från en extern aktör kan boendekostnaden
bli lägre. I Tyskland framhålls det ofta att byggemenskaper bidrar till social stabilitet och en
trivsam småskalig variation i stadsutvecklingen.
Region Gotland deltar i ett Vinnovafinansierat projekt kring byggemenskaper som syftar till
kunskapsinhämtning mellan kommuner samt kunskapsspridning inom kommunen för att
främja tillkomsten av byggemenskaper.
7.5 Det allmännyttiga bostadsbolaget och kötiden för en hyresrätt

Kötiden för en hyresrätt är väldigt lång i framför allt Visby och det efterfrågas allt fler hyresrätter samtidigt som allt fler aktörer menar att det inte finns ekonomi i att bygga och tillhandahålla hyresrätter. Trots det är det viktigt att säkerställa tillskapandet av hyresrätter. Ett
av de absolut säkraste instrumenten en kommun har är det allmännyttiga bostadsbolaget
och det behövs tydliga ägardirektiv som styr mot kommunens bostadspolitiska mål. I en del
kommuner är tomträtt en vanlig upplåtelseform för att säkra tillskapandet av hyresrätter,
vilket kan vara ett alternativ för Region Gotland att använda sig av.
Ett annat sätt att korta kötiderna i det kommunala bostadsbeståndet är att främja flyttkedjor. Med fungerande flyttkedjor förväntas en rörlighet i bostadsbeståndet med målet att
människor bor i bostäder som möter behov och livssituation.

8. Serviceområden
I strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 fastslås 6 serviceområden
samt vilken typ av service som ska finnas tillgänglig för dessa. Ur bostadsförsörjningssynpunkt och även ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv är det lämpligt att utgå från denna
indelning i serviceområden även när det gäller den långsiktiga strategiska planeringen av
bostadsbyggande och prioritera dessa områden för nybyggnation. De 6 områdena är, från
norr till söder:
Fårösund
Slite
Visby
Roma
Klintehamn
Hemse

9. Föreslagna insatser för att nå uppsatta mål
Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

- handlingsplan

För att på ett hållbart sätt arbeta mot Region Gotlands bostadspolitiska mål och uppnå en
positiv utveckling för bostadsförsörjningen föreslås följande insatser:
Insats:
Kopplar till mål nr:
Fortsätt att planera nybyggnation utifrån gällande exploateringsalla
plan.
Inventera planlagd mark för bostäder över hela ön.

1, 3
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Säkerställ att det finns planlagd mark för bostadsändamål över
hela Gotland.

1, 2

Fortsätt att utveckla och effektivisera ExiSam-processen för att
uppnå ett fungerande samspel mellan de funktioner inom regionen som hanterar exploateringsfrågor och underlätta därmed
beredning och samordning av dessa.

1, 2, 3

Sprid information om samt uppmuntra till byggemenskaper.

1, 3

Säkra upplåtelseform hyresrätt genom att upplåta minst en fastighet med tomträttsavtal under mandatperioden.

2, 4

Säkerställ att ca 10 % av lägenheterna vid nybyggnation tilldelas
regionen för socialförvaltningens och utbildnings- och arbetslivsförvaltningens behov.

2, 4

Anvisa minst ett markområde utanför Visby till Gotlandshem under mandatperioden.

alla

Ge i uppdrag till Gotlandshem att arbeta aktivt för att skapa så
4
kallade flyttkedjor samt att effekterna av dessa följs upp och redovisas.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Anvisa mark för 150 bostäder till Svenska studenthus för nyproduktion av studentboende under mandatperioden.

2
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 241

Riktlinjer för bostadsförsörjningsplan

RS 2017/1093
AU § 215

Regionstyrelsens beslut


Regionstyrelseförvaltningens förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning sänds på
remiss till förvaltningar, nämnder, organisationer och andra instanser som berörs.
Remissperiod till 15 oktober 2019 och därefter godkännande i regionfullmäktige
16 december 2019.

Regionstyrelsen gav 2018-02-01, § 10 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
revidera gällande bostadsförsörjningsplan.
Efter godkännande av regionstyrelsen 2018-12-12, § 364 ändrades uppdraget till
framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har regionen en
planeringsskyldighet för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
antas av regionfullmäktige under varje mandatperiod. Nu gällande
Bostadsförsörjningsplan Region Gotland 2013-2018 antogs av regionfullmäktige
2013-10-14, § 109 och ska nu ersättas med föreslagna riktlinjer för
bostadsförsörjning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Adler, exploateringsstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar att nybyggnadsmålet ändras till 300 bostäder per år på
sida åtta i bostadsförsörjningsplanen.
Saga Carlgren (V) yrkar att bostadsförsörjningsplanen kompletteras på sid fyra,
Utmaningar för bostadsförsörjningen, stycket om specifika utmaningar.
- Bostäder speciellt i Visby omvandlas till olika former av lägenhetshotell.
Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram fler
insatser/strategier som syftar till större tillgång av bostäder för de grupper som har
svårast att komma in på bostadsmarknaden samt större antal bostäder i priser som
fler har råd med.
Ordförande ställer proposition på de tre yrkandena och finner att de bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 241 forts
RS 2017/1093

Regionstyrelsen föreslår även att remisstiden förlängs till 15 oktober 2019 samt att
mer specifika remissfrågor formuleras.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i de tre yrkanden samt vill
att det noteras följande: Feministiskt initiativ vill gärna se att målet om jämställdhet
följs upp i strategins samtliga delar.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2155
3 september 2019

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ramp till Kappelshamns badstrand
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår förlaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket en ramp till Kappelshamns badplats
efterfrågas för att öka badplatsens tillgänglighet för framförallt äldre.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att en ramp för att öka tillgängligheten på Kappelshamns
badplats är en god idé men att budget saknas för både investerings- och
underhållskostnader.
Ekonomiskt perspektiv
Erfarenheter från andra badplatser där ramp anlagts eller planerats visar att åtgärden
inte är så enkel. En ramp som tas upp och ner varje år kostar mycket i underhåll och
behöver en plats att förvaras på utanför badsäsong. En permanent ramp kräver en
hög investeringsbudget samt tillkommande underhållsbudget för att rampen ska
hållas fortsatt tillgänglig och inte t ex bli hal till följd av alger. För en beräkning av
vad en ramp kan tänkas kosta borde en teknisk undersökning genomföras.
Genus- och barnperspektiv
En ramp skulle inte ha någon negativ inverkan ur vare sig genus- eller barnperspektiv
men skulle vara mycket positivt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Att verka för att
personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i
levnadsvillkor är en del av kommuners ansvar inom funktionshinderpolitiken. En ny
ramp skulle underlätta tillgången till hav och bad för dessa personer. En ramp i
Kappelshamn finns med i Regionens badplatsplan, dock med andra åtgärder framför
sig i prioriteringslistan som även de väntar på investeringsbudget.
Landsbygdsperspektiv
Idag finns badplatser med tillgänglighetslösningar i Visby, Gnisvärd, Burgsvik, Nybro
och Slite och sett till badplatsernas geografiska spridning hade fler
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2155

tillgänglighetsanpassade badplatser behövt utvecklas både på Gotlands östra och
västra kust för att täcka hela landsbygden. Åtgärder bör dock prioriteras i områden
där de blir en tillgång för en större mängd boende och besökare.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2019-07-02
Tjänsteskrivelse 2019-09-03
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Datum
2019-06-16 14:20

Ärendenummer
#12835

Sida
1(1)

Inskickat av: ELSA LANGLAND

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ramp till kappelshams badstrand
Beskrivning och motivering
Det är en stor del med åldrande befolkning i kappelshamn, och att en kommunal badstrand bör vara tillgänglig för allmänheten. Ett enkelt
ingrepp för att öka tillgängligheten.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
1560687607045739226997.jpg (5,51 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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
ELSA LANGLAND
Adress
JUNGMANSGATAN 234 BV

Postnummer och ort
621 51 Visby

E-postadress
elsalangland@gmail.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 2019/2152
3 september 2019

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Bi-vänligare Visborg
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket gräsytan i mitten av Visborg önskas
skötas med hänsyn till bin och insekter samt att bikupor sätts upp.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att de inte kan påverka skötseln av gräsytan i mitten av
Visborg eftersom marken inte tillhör regionen och därför inte ingår i regionens
skötseluppdrag.
Inom exploateringsprojektet stadsutveckling Visborg finns flera ytor som redan idag
är gynnsamma för bin och andra insekter och som planeras vidareutvecklas med
hänsyn till biologisk mångfald.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-07-02
Tjänsteskrivelse 2019-09-03

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställare

1 (1)

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

Datum
2019-05-20 11:48

Ärendenummer
#11860

Sida
1(1)

Inskickat av: THERESE KOOREM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bi-vänligare Visborg
Beskrivning och motivering
Vi står inför ett stort hot gällande utrotning av bin och insekter, något som är förödande för hela vår existens. Som ett led i att försöka
upplysa och, om möjligt, stoppa den negativa utvecklingen, har en hel del upprop gjorts från olika håll. Det handlar ofta om att göra vår
närmiljö lite mer bi-vänlig och tänka på hur vi använder våra marker och vilka växter vi planterar.
Som ett led i detta, som både skulle vara av stort praktiskt värde, liksom ett stort symbolvärde, föreslår jag därför att regionen, på tex
Visborg, ser till att den stora gräsplätten i mitten sköts på ett sådant sätt att det gynnar bin och insekter, samt att några bikupor sätts upp på
strategiska platser.
Åtgärden skulle också kunna vara ett av flera steg för att tänka mer klimatsmart och miljövänligt, i det lilla och i det stora!

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
THERESE KOOREM
Adress
VÄSKINDE IDHOLMEN 930

Postnummer och ort
622 75 Visby

E-postadress
maria.therese.k@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 2019/2154
30 september 2019

Gustaf Dehlin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Bredda Hangarvägen, söder om Visby
flygplats, till förmån för en cykelväg.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
knyter ihop Väg 149, Broväg och Skarphäll på ett bra sätt genom att bredda Hangarvägen, söder
om Visby flygplats, till förmån för en cykelväg.
Idag är inte Hangarvägen säker för varken cyklister eller gående, gärna med belysning.
Bedömning

Teknikförvaltningen ser positivt på förslaget men sträckan finns ej med i Region
Gotlands antagna cykelplan. Sträckan är inte prioriterad enligt cykelplanen. Befintlig
detaljplan för Hangarvägen stödjer ej en cykelväg. Implementering av cykelvägen
skulle kräva att befintlig detaljplan upphävs och en ny detaljplan tas fram.
Barn- och genusperspektiv- Genom

att skapa en cykelväg kan Region Gotland öka
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och göra sträckan mer tillgänglig för alla
medborgare.
Landsbygdsperspektiv -Den

föreslagna vägen ligger i Visby.

Ekonomisk konsekvensanalys -Förslaget ryms ej i befintlig budget, förvaltningen har
möjlighet att söka statlig medfinansiering för vägen framöver.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-06-07
Tjänsteskrivelse datum 2019-09-30
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2154

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren.

2 (2)

Datum
2019-06-07 07:38

Ärendenummer
#12430

Sida
1(1)

Inskickat av: ANDRÉAS SÖDERLUND

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bredda Hangarvägen, söder om Visby flygplats, till förmån för en cykelväg.
Beskrivning och motivering
Knyter ihop Väg 149, Broväg och Skarphäll på ett bra sätt.
Idag är inte Hangarvägen säker för varken cyklister eller gående, gärna med belysning.

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
ANDRÉAS SÖDERLUND
Adress
VIOLVÄGEN 6

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
Viol2009@hotmail.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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2156
24 september 2019

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Se över befintliga s.k. "järnvägsbankar" och
gör på lämpliga platser dessa till asfalterade cykelbanor
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland ska på
lämpliga platser göra gamla järnvägsbankar till asfalterade cykelvägar.
Bedömning

Regionfullmäktige beslutade 2019-05-13 paragraf 156, att upplåta banvall på sudret
till en förening med syfte att nyttjas som gång och cykelbana. Region Gotland
ansvarar inte för drift- och underhållskostnader i det fallet. Region Gotland planerar
inte att rusta upp några banvallar eftersom banvallarna inte ligger i anslutning till
målpunkter och trafikstråk som används idag, men också för att finansiering saknas.
Barn- och genusperspektiv – Perspektivet berörs inte.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget berör endast banvallar på landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – Genomförandet av förslaget ryms inte inom befintlig budget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-06-14
Tjänsteskrivelse 2019-09-24

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/2156

Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/829
3 september 2019

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Hundrastgård i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket en hundrastgård intill Galgberget
efterfrågas. En plats längs kärleksstigen föreslås med motiveringen:
”Många saknar en hundrastgård i Visby. Det finns en bra plats längs Kärleksstigens övre
sträckning som består av ett gammalt stenbrott. Där räcker det att sätta ca 10 m staket, en grind,
en sopkorg och kanske ett par soffor så är rastgården ordnad. Rasbranterna i brottet fungerar
sannolikt som en tillräcklig begränsning i områdets kanter.
Platsen är välbelägen eftersom många promenerar med sina hundar i området. Stenbrottet ligger
längs stråket men är samtidigt lite sidoordnat och borde inte störa sin omgivning. Hundrastgården
skulle öka attraktiviteten i naturreservatet och ge hundägare och hundar en naturlig träffpunkt.”
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att anläggningen av en hundrastgård intill Galgberget
inte ryms i dagens investerings- och underhållsbudget.
Ekonomiskt perspektiv

En hundrastgård innebär en initial kostnad för anläggning samt återkommande
kostnader för underhåll och tömning av sopkorg. Uppskattad kostnad för anläggning
är ca 30 000 kronor men för exakt kostnad behövs vidare undersökningar.
En namninsamling ”Vi som vill har hundrastgård i Visby” har inkommit till regionen
med strax över hundra underskrifter. Därutöver inkommer det årligen synpunkter
och medborgarförslag från orter över hela Gotland där hundrastgårdar efterfrågas.
Samtliga synpunkter och medborgarförslag har behandlats med avslag då kostnaden
för att anlägga och underhålla en hundrastgård inte har varit politiskt prioriterad.
Barn- och genusperspektiv

Förslaget anses inte ha någon negativ påverkan ur ett barn- och genusperspektiv.
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 2019/829

Landsbygdsperspektiv

I det fall en hundrastgård anläggs i Visby är det rimligt att ur ett landsbygdsperspektiv
se över om förslag på hundrastgårdar även på landsbygden ska bifallas eftersom
efterfrågan är stor även där.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-03-13
Tjänsteskrivelse 2019-09-03

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Datum
2018-12-18 15:04

Ärendenummer
#8627

Sida
1(1)

Inskickat av: Karin Stephansson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hundrastgård i Visby
Beskrivning och motivering
Många saknar en hundrastgård i Visby. Det finns en bra plats längs Kärleksstigens övre sträckning som består av ett gammalt stenbrott. Där
räcker det att sätta ca 10 m nätverksstängsel, en grind, en sopkorg och kanske ett par soffor så är rastgården ordnad. Rasbranterna i brottet
fungerar sannolikt som en tillräcklig begränsning i områdets kanter.
Platsen är välbelägen eftersom många promenerar med sina hundar i området. Stenbrottet ligger längs stråket men är samtidigt lite
sidoordnat och borde inte störa sin omgivning. Hundrastgården skulle öka attraktiviteten i naturreservatet och ge både hundägare och
hundar en naturlig träffpunkt.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
stenbrott.jpg (444 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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
Karin Stephansson
Adress
VIKINGAGATAN 14

Postnummer och ort
62155 VISBY

E-postadress
karin@utearkitektur.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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2151
18 september 2019

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Bygg offentliga toaletter i anslutning till
Klättersilon i Visby Hamn.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren berättar
att den toalett som Visby Klätterklubb nyttjat rivs vid Klättersilon. Det saknas i dagsläget
offentliga toaletter i Visby, så därför kunde Regionen slå två flugor i en smäll. Offentliga toaletter
för stans besökare och dessutom en lösning för Visby Klätterklubbs ca 200 medlemmar.
Bedömning

Teknikförvaltningen har renoverat manskapsbyggnaden som ligger i anslutning till
silon på holmen i Visby hamn. Syftet med denna renovering var att byggnaden
behövde underhållas. I renoveringen ingick även att rusta upp den befintliga
toaletten. Denna toalett används för de hyresgäster, Visby klätterklubb och
Destination Gotland, som hyr i silon. Angående offentliga toaletter i Visby så
bedöms antalet var tillräckligt, i området kring hamnen finns det vid hamnplan samt
att det byggs en ny offentlig toalett vid Almedalen.
Barn- och genusperspektiv – Den

unga som gamla.
Landsbygdsperspektiv – Berör

nya toaletten underlättar för hyresgästerna i Silon,

endast området i kring Visby hamn.

Ekonomisk konsekvensanalys – Driftkostnaden

för renoveringen täck av hyran.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019/0514
Tjänsteskrivelse 2019-09-18
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Region Gotland
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Region Gotland
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen Förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-05-14 21:11

Ärendenummer
#11736

Sida
1(1)

Inskickat av: Lars Morgan Sjöström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag tycker att Region Gotland bör bygga offentliga toaletter i anslutning till Klättersilon i Visby Hamn.
Beskrivning och motivering
I dagarna rivs den toalett som Visby Klätterklubb nyttjat vid Klättersilon. Det saknas i dagsläget offentliga toaletter i Visby, så därför
kunde Regionen slå två flugor i en smäll. Offentliga toaletter för stans besökare och dessutom en lösning för Visby Klätterklubbs ca 200
medlemmar.

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
Lars Morgan Sjöström
Adress
BERGBETNINGEN 1

Postnummer och ort
621 41 Visby

E-postadress
morgan@gotlandactive.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

Granskning av Region
Gotlands anpassning till ny
kommunallag och
förvaltningslag
Region Gotland

Charlie Lindström
Oscar Arnell
Tua Lennartsson
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1

Sammanfattning
Under år 2018 trädde flera större lagstiftningsförändringar i kraft genom ny förvaltnings- och
kommunallag, vilka har en direkt påverkan på det dagliga arbetet i kommunal och regional
verksamhet. En avgörande aspekt av detta är hur verksamheten påverkas av lagändringarna och
vad verksamheten har gjort för att möta förändringarna.
Utifrån denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland uppdragit åt PwC att
granska vilka åtgärder som har vidtagits inom verksamheten med anledning av den nya
lagstiftningen och förändringarna i kommunallagen och förvaltningslagen.
Revisionsfrågan för denna granskning var om regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden,
socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för
att möta lagstiftningsförändringarna i ny förvaltningslag och ny kommunallag. Med anledning av att
regionstyrelsen enligt både reglemente och kommunallag har ett betydande ansvar för
omvärldsbevakning vid ny lagstiftning samt ett ansvar att tillse att regionens verksamheter är redo
när ny lagstiftning träder i kraft så har vi i granskningen valt att lägga störst vikt vid regionstyrelsen
och regionstyrelsens åtgärder. Granskningen har mynnat ut i en gemensam bedömning för styrelsen
och nämnderna.
Vår bedömning är att regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och gymnasie- och
utbildningsnämnden inte helt har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta
lagstiftningsförändringarna i ny förvaltningslag och ny kommunallag.
Inom regionen har det genomförts vissa utbildnings- och informationsinsatser och styrdokument har
reviderats med anledning av den nya lagstiftningen. I flera av de kontrollområden som har granskats
har det däremot saknats en central samordning samt systematik av vidtagna åtgärder.
Bedömningen av revisionsfrågan har gjorts utifrån följande kontrollmål:
Kontrollmål

Kommentar

Arbetar styrelsen och
nämnderna systematiskt med
att utbilda och informera
tjänstepersoner och
förtroendevalda om relevanta
lagstiftningsförändringar?

Delvis uppfyllt
Informations- och
utbildningsinsatser har
genomförts, dock saknas en
systematik. Det har inte skett
någon central samordning
utan huvudansvaret har legat
på respektive nämnd.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
rörande den politiska
organisationen som avser de
förtroendevalda, revisionen,
delegationsreglerna?

Delvis uppfyllt
Regionen har reviderat
aktuella styrdokument, dock
finns fortfarande hänvisningar
till äldre lagstiftning vilket
tyder på en brist på central
samordning och systematik.

2

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att hantera förändringarna
som avser de anställda?

Uppfyllt
Regionstyrelsen har antagit
en instruktion till
kommundirektören, vilket vi
anser överensstämmer med
regleringen i kommunallagen.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna i
kommunallagen avseende
beslutshanteringen med
avseende på verkställande av
beslut samt tillkännagivande
av beslut och föreskrifter?

Delvis uppfyllt
I enlighet med
kommunallagen så använder
sig regionen av digital
anslagstavla. När det gäller
verkställighet av beslut så har
större fokus legat på
verkställighet i enlighet med
förvaltningslagen än i enlighet
med kommunallagen.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
avseende grunderna för god
förvaltning?

Ej uppfyllt
Grunderna för god förvaltning
kan anses vara ett
förhållningssätt eller en kultur,
men det krävs även aktiva
åtgärder. Utifrån vår
granskning har vi inte kunnat
identifiera att regionen har
genomfört några sådana.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
avseende: de allmänna
kraven på handläggningen av
ärenden, hur ärenden inleds
och åtgärder när handlingar
ges in, beredning av ärenden,
rättelse och ändring av beslut

Delvis uppfyllt
Vår bedömning är att det
återstår åtgärder för att
uppfylla förändringarna.
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Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
➢ Att regionstyrelsen stärker organiseringen och systematiken för den övergripande
omvärldsbevakningen. Detta i syfte att säkerställa att berörda verksamheter informeras och
erbjuds stöd att anpassa verksamheterna efter ny lagstiftning.
➢ Att av granskningen berörda nämnder regelbundet följer upp och omvärldsbevakar vilka effekter
förvaltningslagens förändringar får och även tillse att resurser finns inom respektive förvaltning
för att kunna vidta nödvändiga åtgärder på sikt. Detta beror framförallt på att förvaltningslagens
bestämmelser ännu inte är prövade av domstol i någon större utsträckning vilket gör att det i
dagsläget är svårt att veta exakt vilka åtgärder som krävs för att möta lagens krav.
➢ Att regionstyrelsen tillser att etablerade system finns för att sprida information om
lagstiftningsförändringar samt att etablera systematik för att säkerställa att hela organisationen
står redo inför ny lagstiftning. Med systematik menas bland annat att säkerställa ändamålsenlig
styrning och ledning avseende utbildnings- och informationsinsatser och dels säkerställa att det
finns tillräckliga resurser, med tydligt uppdrag, för att stötta verksamheterna i förändringsarbetet.
Då vi uppmärksammat att det i vissa styrdokument, exempelvis nämndernas
delegationsordningar, fortfarande finns hänvisningar till de tidigare lagarna rekommenderar vi att
översyn görs av styrdokument och andra verksamhetsknutna rutiner eller liknande för att
minimera risken för felaktigheter.
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1.

Inledning

1.1 Bakgrund
I ett föränderligt samhälle utgör omvärldsbevakning och anpassningar utifrån förändrade
förutsättningar en utgångspunkt för utförandet av det regionala uppdraget. Omvärldsbevakning är ett
väsentligt moment i en regions planeringsarbete. Det handlar dels om att skaffa sig en bild av hur
omvärldsfaktorer påverkar det regionala uppdraget och dels om att tillse att den regionala
organisationen står redo när förutsättningar för uppdraget ändras. Det kan handla om ändrade
förutsättningar genom lagstiftning, konjunktur eller andra samhälleliga omställningar.
Under år 2018 trädde flera större lagstiftningsförändringar i kraft genom ny förvaltnings- och
kommunallag, vilka har en direkt påverkan på det dagliga arbetet i regional verksamhet. En
avgörande aspekt av detta är hur verksamheten påverkas av lagändringarna och vad verksamheten
har gjort för att möta förändringarna. Detta är inte bara en fråga om legalitet utan även en fråga om
samhällets förtroende för att det offentliga följer gällande lagstiftning. Detta blir därför en viktig fråga
för både rättssäkerhet och social hållbarhet.
Utifrån denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland uppdragit åt PwC att
granska vilka åtgärder som har vidtagits inom verksamheten med anledning av den nya
lagstiftningen och förändringarna i kommunallagen och förvaltningslagen.

1.2 Syfte och revisionsfråga
Den revisionsfråga som granskningen syftar till att besvara är enligt följande:
Har regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta lagstiftningsförändringarna i
ny förvaltningslag och ny kommunallag?

1.3 Revisionskriterier
Granskningens revisionskriterier är enligt följande:
●
●
●

Kommunallag (2017:725)
Förvaltningslag (2017:900)
Övriga relevanta styrdokument

1.4 Kontrollmål
Revisionsfrågan kommer att besvaras utifrån nedanstående kontrollmål som har sin utgångspunkt i
ovan nämnda revisionskriterier.
●
●

●
●

●

Arbetar styrelsen och nämnderna systematiskt med att utbilda och informera tjänstepersoner
och förtroendevalda om relevanta lagstiftningsförändringar?
Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla förändringarna
rörande den politiska organisationen som avser de förtroendevalda, revisionen,
delegationsreglerna och finansbemyndigandet?
Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att hantera förändringarna som avser de
anställda?
Har det vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla förändringarna i
kommunallagen avseende beslutshanteringen med avseende på verkställande av beslut samt
tillkännagivande av beslut och föreskrifter?
Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla förändringarna
avseende grunderna för god förvaltning?
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●

Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla förändringarna
avseende
- de allmänna kraven på handläggningen av ärenden
- hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in
- beredning av ärenden
- rättelse och ändring av beslut

1.5 Avgränsning
Granskningen avgränsas till att avse genomförda åtgärder med anledning av lagförändringar i ny
förvaltningslag och ny kommunallag.
Granskningen avser följande nämnder; regionstyrelsen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
socialnämnden och miljö- och byggnämnden.

1.6 Metod
Granskningen kommer främst att utföras genom dokumentstudier, detta för att kunna finna en
spårbarhet mellan ny lagstiftning och kommunens styrdokument. Utöver detta så kommer även
kompletterande intervjuer att genomföras.
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2. Juridiska förutsättningar
Grunderna för kommuner och regioners organisation och verksamhetsform samt för den
kommunala/regionala beskattningen härleds ur regeringsformen och utvecklas i kommunallagen.
Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för vad som är kompetensenligt och hur den
lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner, landsting och
regioner. Förvaltningslagen reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet.
Riksdagen beslutade i juni 2017 om att anta en ny kommunallag (2017:725). Lagen började gälla
från och med den 1 januari 2018. Lagen tilldelades inte några särskilda övergångsbestämmelser utan
började gälla fullt ut redan från början. Den nya förvaltningslagen (2017:900) trädde i kraft den 1 juli
2018, vilket innebar att den gamla förvaltningslagen upphävdes. Av övergångsbestämmelserna
framkommer dock att den upphävda lagen ska gälla i den utsträckning som det i en annan lag eller
förordning finns bestämmelser som innehåller hänvisningar till den lagen. Lagstiftaren har således
förberett sig på att det kan finnas gamla hänvisningar kvar och då beslutat att den äldre versionen av
förvaltningslagen fortfarande ska gälla.
Nedan redovisas några av de större förändringar som de nya lagarna har fört med sig. I Bilaga 1, i
slutet av rapporten, finns en mer utförlig checklista över vilka förändringar och tillhörande åtgärder
som kommunerna/regioner har att förhålla sig till.

2.1 Kommunallagen (2017:725)
Den nya kommunallagen innehåller i stort sett samma regler som tidigare, men med en ny disposition.
I vissa delar finns nyheter och förändringar som är väsentliga för kommuner och regioner att ha
kännedom kring. De stora nyheterna finns främst inom de kapitel som rör förtroendevalda, fullmäktige,
styrelsen, anställda, ekonomisk förvaltning och laglighetsprövning. I övriga kapitel finns ingen eller
endast små justeringar.
Några av de förändringar som har tillkommit i och med den nya lagen presenteras i stycket nedan, en
mer utförlig redovisning lämnas i Bilaga 1.
Reglerna för anmälan av delegationsbeslut har i den nya kommunallagen gjorts mer flexibla vilket
innebär att det är upp till varje nämnd att besluta vilka rutiner för anmälan av delegationsbeslut som
ska gälla. Nämnderna kan även delegera beslutanderätt till sina presidier. Lagen syftar även till att
förtydliga rollfördelningen mellan tjänstepersoner och förtroendevalda vilket genererat ett krav på att
en direktör ska utses och att styrelsen ska ge direktören en instruktion som ska bidra till ett bra
samspel mellan direktör och de förtroendevalda.
Vidare ska sammanträden tillkännages, och protokoll anslås, på en webbaserad anslagstavla. Den
kommunala/regionala anslagstavlan har således ersatts av en mer digital sådan. Den digitala
anslagstavlan ska vara lättillgänglig och ha en tydlig placering på kommunens/regionens hemsida.
Utöver detta så innefattar lagen även en begränsning i att verkställa beslut som inte har fått laga kraft.
Det innebär att om kommunen/regionen inte kan backa på ett beslut, t.ex. för att de blivit bundna av
ett avtal, påbörjat en rivning etc. så får inte beslutet verkställas innan det fått laga kraft. Överväganden
vad gäller verkställighet behöver således framgå redan av beslutsunderlaget.
Enligt kommunallagen har styrelsen en normerande funktion. Styrelsen ska, enligt kommunallag 6 kap
11§, följa de frågor som kan inverka på kommunens/regionens utveckling och ekonomiska ställning,
exempel på detta är omvärldsbevakning vid förändrad lagstiftning.
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2.2 Förvaltningslagen (2017:900)
Förvaltningslagen reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet, och syftet med den nya lagen är
att stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna genom enklare och modernare regler för
förvaltningsmyndigheternas arbete. Lagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan
myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning. Genom den nya lagen har innehållet förtydligats
och gjorts mer lättillgänglig, bland annat genom ny rubriksättning.
En av de stora nyheterna är att begreppet myndighetsutövning tas bort och att lagen istället som
huvudregel ska gälla vid all ärendehandläggning, oavsett om ärendet avser myndighetsutövning mot
enskild eller inte. Liksom förvaltningslagens föregångare så är det stora delar av lagen som inte gäller
för ärenden som överklagas med laglighetsprövning, dvs. ärenden som överklagas enligt
kommunallagen.
I den nya lagen redovisas grunder för god förvaltning, vilket är något som omfattar samtliga
verksamheter och nämnder inom en kommun/region. Grunderna innefattar tre principer vilka är
legalitetsprincipen, att åtgärder kräver stöd i lag, objektivitetsprincipen, saklighet och opartiskhet, och
proportionalitetsprincipen, endast om avsett resultat står i rimligt förhållande till de olägenheter som
kan antas uppstå för den enskilde.
En ytterligare nyhet är bestämmelser om försenad handläggning. Bestämmelsen innebär att om en
myndighet bedömer att ett ärende som inletts av en enskild part kommer att bli väsentligt försenat så
ska myndigheten underrätta parten om detta. Bestämmelsen innebär även att om ett ärende som
inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans inom sex månader kan enskild part skriftligen
begära att ärendet ska avgöras. Från den dag en sådan begäran inkommer måste myndigheten inom
fyra veckor avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

2.3 Särskilda uppgifter för styrelsen
Enligt 6 kap 11 § kommunallag åligger det styrelsen att följa de frågor som kan inverka på
kommunens/regionens utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär att det finns ett lagstadgat
krav på styrelsen att bedriva kontinuerlig omvärldsbevakning. I reglemente för regionstyrelsen i Region
Gotland framgår att styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan vilket innefattar ett
helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska vidare leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument samt övergripande och strategiska mål och riktlinjer/ramar för
styrningen av hela regionens verksamhet. Utöver detta framgår även att styrelsen ska ansvara för att
en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Ovanstående innebär att styrelsen utöver kraven i kommunallag har givits ett betydande ansvar både
gällande omvärldsbevakning för ny lagstiftning samt ett ansvar för att tillse att regionens verksamheter
är redo när ny lagstiftning träder i kraft.
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3. Iakttagelser och bedömningar
Följande kapitel behandlar inledningsvis ett generellt kontrollmål som handlar om utbildning och
information och som är kopplat till både förvaltningslagen och kommunallagen. Därefter följer tre
kontrollmål avseende förändringar i kommunallagen och slutligen två kontrollmål avseende
förändringar i förvaltningslagen.
Inom ramen för granskningen har intervju skett med Region Gotlands chefsjurist. Vid intervjun
framkommer att juridik inte fungerar som ett eget styrområde i regionen, istället ska det inkluderas
inom samtliga områden. Chefsjuristen har ett processledaransvar kring regionens juridikfrågor och
är även den person som har ansvarat för omvärldsbevakning inför de nya
lagstiftningsförändringarna. Det framkommer att omvärldsbevakningen i praktiken främst har
inneburit att se över vad SKL, Sveriges kommuner och landsting, har lämnat för rekommendationer.
Som ett led i arbetet så har rapportering av omvärldsbevakning skett till olika ledningsgrupper.
Utifrån intervjun framkommer att chefsjuristen under övergången från gammal till ny lagstiftning har
arbetat ensam som jurist, vilket har genererat svårigheter att hitta tid till att vidta åtgärder samt
ansvara för utbildning och omvärldsbevakning. Sedan några månader tillbaka har det tillkommit
ytterligare en jurist, vilket innebär att de numera är två jurister på central nivå. I dagsläget pågår
således en intern dialog kring hur regionen kan arbeta mer systematiskt med bland annat
utbildningsinsatser.

3.1 Utbildnings- och informationsinsatser
Kontrollmål 1: Arbetar styrelsen och nämnderna systematiskt med att utbilda och informera
tjänstepersoner och förtroendevalda om relevanta lagstiftningsförändringar?

3.1.1 Iakttagelser
I information från regionen så framkommer att det främst är verksamheterna själva som ansvarar för
sina utbildningsbehov och att det således inte är något som organiseras av styrelsen. Istället är det
nämnderna som har ett eget ansvar för både omvärldsbevakning och utbildning. Enligt uppgift sker
omvärldsbevakning genom abonnemang på bland annat SFS samt några andra rättsdatabaser och
nätverk. I det allmänna reglementet anges att respektive nämnd ska verka för att den anställda
personalen ges tillfälle till personlig utveckling samt utveckling av den egna kompetensen genom
fortbildning och andra åtgärder.
Gällande ny kommunallag framgår att regionen var remissinstans och yttrade sig. Därigenom fanns
viss bevakning av lagen innan den var antagen.
Vid intervjun berättas att styrelsen tidigare har haft ett större ansvar för regionens utbildningskatalog
men att nuvarande fokus istället är på chefsutbildningar. Chefsutbildningarna genomförs genom en
central chefsskola, där alla nytillträdda chefer förväntas delta. I denna utbildning inkluderas två
timmars juridik med information om bland annat förvaltningslag och kommunallag.
Chefsutbildningsmaterialet har enligt uppgift uppdaterats utifrån den nya kommunallagen.
När det gäller utbildningsinsatser för de förtroendevalda så genomförs det utbildningar i samband
med de allmänna valen. Utbildningsmaterial finns på regionens hemsida. Vid två tillfällen under år
2019 har det erbjudits utbildningsinsatser till nyvalda politiker, detta har dock inte främst gjorts med
anledning av lagförändringarna - utan tillhör istället den befintliga utbildningsplan som finns för
nyvalda politiker. Vid intervjun framkommer att de förtroendevalda även har tillgång till andra kanaler
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med information och utbildningar, som inte går via regionen. Med anledning av detta vet regionen
inte exakt vilka utbildningsinsatser som de förtroendevalda faktiskt har deltagit vid.
Utöver vad som nämnts ovan så har förtroendevalda och tjänstepersoner inom ledningskontoret och
kommunledningsgruppen erbjudits en föreläsning om det kommunala uppdraget kopplat till den nya
kommunallagen.
Chefsjuristen har vid några tillfällen genomfört utbildningar men som nämnts ovan så framkommer
det vid flera tillfällen att utbildningsinsatser inte är något som samordnas från en central nivå, utan
istället är det främst nämndernas/verksamheternas eget ansvar att förse sig med utbildning efter
behov. Koncernledningsgruppen har vid tre tillfällen hösten-vintern 2017-2018 haft juridikutbildningar
med fokus på rättsliga principer. Flera av de olika strategiska och professionella nätverken inom
regionen har själva ansvarat för att utbilda sig vid behov och vid vissa av dessa tillfällen har även
chefsjuristen bjudits in för att informera.
Inför den nya förvaltningslagen författade chefsjuristen och regionens dataskyddsombud en
promemoria som kommunicerats på regionens interna webbplats innehållandes information om den
nya lagen. Det finns även olika nätverk inom regionen där de nya lagstiftningarna har diskuterats,
bland annat juristnätverk och nämndsekreterarnätverk. Även nämndsekreterarnätverket har erhållit
utbildningsinsatser.
Enligt socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det inte genomförts några
nämndspecifika utbildningsinsatser utan istället hänvisas till de regiongemensamma genomgångar
och utbildningar i kommunallagen som har hållits för nämndsekreterare och nämndledamöter. När
det gäller utbildningsinsatser inom förvaltningslagen så hänvisas till den regiongemensamma
skriftliga sammanfattning som publicerats på intranätet.
Enligt information från miljö- och byggnämnden så har det funnits ett flertal utbildningstillfällen för de
förtroendevalda där lagstiftning är en del av utbildningen, detta innefattar bland annat
regiongemensamma utbildningsinsatser men även SKL Presidiedagar för miljö-, plan- och
byggnämnder. När det gäller insatser för tjänstepersoner inom nämndens verksamhetsområde så
har en uppdragsutbildning inom myndighetsutövning erbjudits. Enligt erhållen beskrivning så
genomförs utbildningen under fyra heldagar fördelat på fyra månader och är inom området
myndighetsutövning samt kommunikation och bemötande. Utbildningen riktar sig till chefer/ledare
och handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

3.1.2 Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Det framkommer utifrån intervjun en avsaknad av systematik kring utbildnings- och
informationsinsatser. Det har vidare inte skett någon central samordning av detta, utan
huvudansvaret ligger på respektive nämnd. Utifrån denna bakgrund så bedömer vi att det till viss del
saknas ledning och styrning inom området vilket gör att det också saknas förutsättningar för att
arbeta systematiskt. Bristen på systematik och samordning riskerar vidare leda till att det inte sker
en konsekvent kompetensbildning inom regionen rörande ny lagstiftning eller att sådan uteblir helt.
Detta anser vi utgöra en brist.
Vi ser problematiken med att en stor del av ansvaret för utbildnings- och informationsinsatser har
legat på en person. I en så omfattande verksamhet är vår bedömning att mycket av arbetet för en
jurist eller motsvarande funktion behöver fokuseras kring att hjälpa verksamheterna i det dagliga
arbetet. Det proaktiva arbetet med omvärldsbevakning och att tillse att en organisation står redo
inför lagstiftningsförändringar är tidskrävande och förutsätter både resurser och planer. Vår
bedömning är att resurser och planer inte funnits inom regionen vilket lett till sporadiska insatser
utan ändamålsenlig styrning.
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Nämnas ska dock att eftersom det nu finns två centralt placerade jurister ser vi positivt på att en
dialog har påbörjats gällande utbildningsplan och tydligare strukturer. Vi anser dock att dialogen
behöver konkretiseras och att en plan bör formaliseras för hur detta arbete ska fortgå. Det är vidare
upp till nämnderna att tillse att verksamheterna bedrivs på ett tillfredsställande sätt vilket måste
anses inbegripa ändamålsenliga informations- och utbildningsinsatser.

3.2 Åtgärder kopplat till förändringar rörande den politiska organisationen
Kontrollmål 2: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla
förändringarna rörande den politiska organisationen som avser se förtroendevalda, revisionen,
delegationsreglerna och finansbemyndigandet?

3.2.1 Iakttagelser
Regionstyrelseförvaltningen förde, i samband med den nya kommunallagen, en intern diskussion om
behovet av åtgärder i anknytning till lagändringarna. Detta resulterade bland annat i att chefsjuristen
fick i uppdrag att ta fram nya reglementen för styrelsen och övriga nämnder. De nya reglementena
avsåg dock inte någon större reform i fördelningen av nämndernas verksamhetsområden. Nya
reglementen antogs av fullmäktige den 18 december 2017. Efter att samtliga reglementen reviderats
fick chefsjuristen i uppdrag att se över regionstyrelsens delegationsordning, vilket enligt uppgift är ett
arbete som fortsatt pågår.
Den 28 mars 2019 beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att anta arbetsordning för
fullmäktige och revisionsreglemente. Både fullmäktiges arbetsordning och revisorernas reglemente
innehåller revideringar och anpassningar utifrån nya kommunallagen. Arbetsordningen är gällande
från 1 juli 2019 är således inte gällande vid tiden för granskningen.
Regionen har valt att inte vidta några åtgärder vad gäller styrelsens rätt att besluta inom andra
nämnders verksamhetsområden och har inte heller valt att göra några förändringar vad gäller vilka
delegationsbeslut som ska anmälas till nämnd/styrelse. Liksom tidigare så ska samtliga beslut
anmälas till ansvarig nämnd. Det framkommer att det i dialog inför beslutet fanns en osäkerhet kring
hur överskådligt och tydligt det skulle vara om samtliga beslut istället skulle anslås separat på den
digitala anslagstavlan. I nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen har presidiet inte
tilldelats någon delegationsrätt.
Socialnämnden i Region Gotland har tre stycken antagna delegationsordningar som alla innefattar
hänvisningar till nya kommunallagen och förvaltningslagen. Presidiet har inte tilldelats någon
delegationsrätt. I delegationsordningen för individ- och familjeomsorg och myndighetsavdelningen
finns hänvisningar till nya förvaltningslagen vad gäller ombud, överklaganden och omprövning. Vad
gäller gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning så hänvisar den en gång
vardera till kommunallagen och förvaltningslagen. Detta gäller vid följande ärendebeskrivningar;
“prövning om överklagande inkommit inom giltig tid (så kallad rättidsprövning)” och “Beslut å
nämndens vägnar i de fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas”. I angivet
lagrum anges FL §§ 24-25 och KL 6:36, vilket inte överensstämmer med nya förvaltningslagen och
kommunallagen, utan istället är en hänvisning till de äldre lagarna.
Vid månadsskiftet januari-februari 2019 slogs miljö- och hälsoskyddsnämnden och
byggnadsnämnden samman till miljö- och byggnämnden. Nämnden beslutade 2019-01-11 att de
tidigare gällande delegationsordningarna ska fortsätta gälla även under miljö- och byggnämnden
fram till dess att förvaltningen tagit fram en ny gemensam delegationsordning. Av
delegationsordningarna framkommer att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till
nämnd. Det hänvisas även till paragrafer i gamla kommunallagen, bland annat KL 6:36 vad gäller
brådskande beslut. I delegationsordningen för miljö- och hälsoskydd hänvisas till paragrafer i gamla
förvaltningslagen, såsom § 24 FL om att avvisa en överklagandeskrivning. Presidiet har inte tilldelats
någon delegationsrätt i någon av miljö- och byggnämndens nu gällande delegationsordningar.
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3.2.2 Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Regionen har reviderat nämndernas och revisorernas reglementen samt fullmäktiges arbetsordning.
Regionen har valt att inte göra några förändringar vad gäller hur delegationsbeslut ska anmälas
vilket vi anser rimligt. Det framgår även att det system som funnits kring anmälan av
delegationsbeslut varit välfungerande och att man därför inte sett vinster i att genomföra förändring.
Vid tiden för granskningen har emellertid revidering av fullmäktiges arbetsordning inte börjat gälla
ännu. Detta innebär att sedan ikraftträdandet av nya kommunallagen så har arbetsordningen inte
varit reviderad utifrån nya bestämmelser. Detta anser vi utgöra en brist.
I nämndernas delegationsordningar finns vidare fortfarande hänvisningar till de tidigare lagarna. Att
det fortfarande finns en del hänvisningar till äldre lagstiftning tyder återigen på en brist på central
samordning i förändringsarbetet och att det saknats möjlighet att arbeta tillräckligt systematiskt vid
lagstiftningsförändringarna.

3.3 Åtgärder kopplat till förändringar avseende de anställda
Kontrollmål 3: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att hantera förändringarna som avser de
anställda?

3.3.1 Iakttagelser
Vid intervjun framkommer att en av de största och viktigaste förändringarna i kommunallagen var
instruktionen till kommundirektören. Det betonas att det har varit bra att uppdraget har tydliggjorts
och att det även har förtydligat ordningen och ansvaret mellan de förtroendevalda och
förvaltningarnas tjänstepersoner.
Regionstyrelsen antog 2018-02-01 en instruktion för regiondirektören. Instruktionen hänvisar till den
rättsliga regleringen, det vill säga kommunallagen (2017:725) 7 kap. 2 §. Regiondirektörens
instruktion fastställer direktörens ansvar gentemot regionstyrelsen, förvaltningsorganisationen och
regionens krisledning. Av instruktionen framkommer bland annat att regiondirektören strukturerar,
leder och samordnar förvaltningsorganisationen samt ska verka för en tydlig ansvarsfördelning
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Direktören ansvarar även för förmedling av uppdrag
och återrapportering till och från förvaltningsorganisation och politisk organisation.

3.3.2 Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Regionstyrelsen har antagit en instruktion till kommundirektören, vilket vi anser överensstämmer
med regleringen i kommunallagen.

3.4 Åtgärder kopplat till förändringar avseende beslutshantering
Kontrollmål 4: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla
förändringarna i kommunallagen avseende beslutshanteringen med avseende på verkställande av
beslut samt tillkännagivande av beslut och föreskrifter?

3.4.1 Iakttagelser
Region Gotland har, i enlighet med kommunallagen, en digital anslagstavla där anslag/bevis,
kungörelser med mera publiceras. När det gäller den digitala anslagstavlan så var det regionens
stadssekreterare som, med stöd av IT-avdelningen, ansvarade för implementeringsarbetet. Vid
intervjun framkommer att även nämndsekreterarnätverket var delaktig i arbetet.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram en regionövergripande rutinbeskrivning för hur
anslag/bevis ska publiceras på den digitala anslagstavlan. Rutinbeskrivningen anger hur filerna ska
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döpas och hur de ska registreras för att synas den dag då anslaget sätts upp och för att
publiceringen ska upphöra när anslaget tas ned. Strukturen liknar således den struktur som
användes för den fysiska anslagstavlan.
Det går att nå anslagstavlan via en länk längst ned på regionens förstasida, besökaren kan även
hitta rätt genom att använda hemsidans sökverktyg. Anslagen laddas upp som pdf-filer och i filen
anges organ, sammanträdesdag, datum då anslag sätts upp, datum då anslaget tidigast får tas ned
samt protokollets förvaringsplats. I anknytning till detta finns även en länk till senast publicerade
protokoll samt information om överklagan av beslut där både laglighetsprövning och
förvaltningsbesvär beskrivs. Den information som finns i anknytning till den digitala anslagstavlan är i
enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.
I det regionövergripande dokumentet Riktlinjer för ärendeprocess hänvisas till rutinen för den digitala
anslagstavlan. Det hänvisas, och ges även förklaring, till laglighetsprövning och förvaltningsbesvär
(dock med hänvisning till gamla förvaltningslagen, riktlinjerna är daterade 2018-10-26). Vid intervjun
framkommer att det inte har funnits något övergripande, sammanhållet projekt för anslagstavlan, det
finns heller inte någon dokumenterad uppföljning.
Enligt information från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden så förekommer det relativt lite
handläggning inom nämndens verksamhet och det är främst antagningsenheten som hanterar
handläggning och överprövning. Nämndens styrdokument, arbetsrutiner och riktlinjer har inte
reviderats med anledning av lagstiftningsförändringarna. Nämndsekreteraren har gjort en översyn av
förändringarna och förvaltningens arbetssätt, och utifrån denna jämförelse beslutades att det inte
fanns ett behov av justering av styrdokument.
Inte heller socialnämndens eller miljö- och byggnämndens styrdokument har genomgått några större
förändringar utifrån förändringar i kommunallagen.

3.4.2 Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
I enlighet med kommunallagen så använder sig regionen av den digitala anslagstavlan för att
tillkännage beslut, anslå protokoll etcetera. Vidare har framkommit att gällande verkställighet av
beslut så har större fokus legat på enlighet med förvaltningslagen än verkställighet enligt
kommunallagen. Gällande verkställighet av beslut enligt kommunallagen är viktigt att framhålla att
om regionen inte kan återgå efter beslut, exempelvis för att den blivit bunden civilrättsligt av ett avtal,
påbörjat en rivning etcetera så får inte beslutet verkställas innan det vunnit laga kraft. Detta är en
viktig rättssäkerhetsaspekt som tydligt behöver kommuniceras i verksamheten. Det är även av vikt
att tydligt informera i verksamheten om vilka beslut som omfattas av förvaltningslagens
bestämmelser och vilka som omfattas av kommunallagens bestämmelser. Utifrån de uppgifter vi
mottagit har vi inte kunnat se att regionen vidtagit tillräckliga åtgärder för detta.

3.5 Åtgärder kopplat till förändringar avseende grunderna för god förvaltning
Kontrollmål 5: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla
förändringarna avseende grunderna för god förvaltning?

3.5.1 Iakttagelser
Vid intervjun framkommer att regionen inte har vidtagit några särskilda åtgärder i anknytning till
grunderna för god förvaltning. Något som betonas som positivt är att grundlagsbestämmelser nu
inkluderas i de principer som anges i grunder för god förvaltning. Det framkommer däremot inte vara
något som bidragit till någon skillnad i sak.
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3.5.2 Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt.
Vår bedömning är, liksom regionens, att det inte nödvändigtvis krävs några dokumenterade åtgärder
för att uppfylla förändringarna avseende grunderna för god förvaltning. Istället är det mer av ett
förhållningssätt och en arbetskultur som genomsyrar organisationen. Vidare går det inte alltid att
urskilja i styrdokument och arbetsrutiner. Med det sagt anser vi det vara av vikt med kontinuerliga
utbildnings- och informationsinsatser avseende grunderna för god förvaltning för att säkerställa att
arbetskulturen är känd för alla och att det tydligt framgår hur organisationen ska arbeta. I detta
avseende anser vi att regionen kan arbeta mer systematiskt för att säkerställa god förvaltning i
lagens mening.
Även om grunderna för god förvaltning kan anses vara ett förhållningssätt eller en kultur som en
organisation ska ha så krävs det likväl aktiva åtgärder. Utifrån vår granskning har vi inte identifierat
att regionen genomfört några aktiva åtgärder i det avseendet.

3.6 Åtgärder kopplat till förändringar avseende ärendehandläggning
Kontrollmål 6: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla
förändringarna avseende:
- de allmänna kraven på handläggningen av ärenden
- hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in
- beredning av ärenden
- rättelse och ändring av beslut

3.6.1 Iakttagelser
I det informationsmaterial som tagits fram av regionens chefsjurist och dataskyddsombud anges, i
anknytning till dröjsmål, att samtliga nämnder måste se över sina handläggningstider och de aktuella
processerna för att fastställa vid vilken tidpunkt det kan antas finnas risk för väsentlig försening. I
materialet lämnas även en förteckning över de viktigaste/mest vanliga lagstiftningsparagraferna där
det anges information om paragrafens innehåll, paragraf i gamla förvaltningslagen och paragraf i nya
förvaltningslagen. Informationsmaterialet har kommunicerats på regionens interna webbplats. Det
framkommer även att internutbildningsmaterial har uppdaterats utifrån lagstiftningsändringarna.
Chefsjuristen påtalar att dröjsmålsreglerna är det som innebär det största behovet av översyn av
rutiner, särskilt beträffande ärenden inom det specialreglerade området. Här poängteras att det
krävs att de förvaltningar som hanterar stora ärendemängder har kunskap kring de nya reglerna och
har dessa i åtanke. Arbetet är inte något som har samordnats från centralt håll, det vill säga från
styrelsen, utan istället har ansvaret legat på respektive nämnd.
Vid kontakt med representant från Socialnämnden framkommer att nämnden har många skriftliga
rutiner. Av dessa så har rutinerna kring kommunicering uppdaterats av myndighetsavdelningen.
Rutinen hänvisar till § 45 i förvaltningslagen, och lämnar information om kommunicering, tid för
kommunicering och underlåtenhet att kommunicera. Enligt uppgift så fanns det en plan att gå
igenom och uppdatera de rutiner och dokument där behov fanns, men att det inte är något som har
hunnits med. Det framkommer att nämnden har få rutiner som hänvisar direkt till paragrafer i
lagstiftningen, men att det vore önskvärt att kontrollera om rutinerna påverkas på annat sätt vid
lagändringar.
Enligt information från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden så utgår de från den
ärendehanteringsprocess som styrelsen har beslutat. Med anledning av att de inte har någon egen
specifik handläggningsrutin så har förändringarna i lagstiftningen således inte genererat några
direkta åtgärder.
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Miljö- och byggnämnden har enligt uppgift uppdaterat blanketter och mallar med anledning av den
nya lagstiftningen. Bland annat har mall om verkställighet samt beslut om bygglov reviderats. När
förvaltningslagens bestämmelser ändrades kring när beslut får verkställas så uppdaterades även
plan- och bygglagen om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Utifrån
dessa bestämmelser har miljö- och byggnämnden reviderat sina mallar, och där anges att beslutet
verkställs fyra veckor efter att beslutet kungjorts.

3.6.2 Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Det poängteras vid intervjun att förändringarna kring dröjsmålsreglerna är det som innebär det
största behovet av översyn av rutiner inom regionen. Trots detta är det inte något som har
samordnats centralt och när det gäller dröjsmålsreglerna så har vi inte kunnat urskilja några faktiska
åtgärder i det material som vi erhållit från regionen. Vår bedömning är därför att det återstår åtgärder
i den delen.
Socialnämnden har justerat sin rutin kring kommunicering. Önskvärt vore, liksom förvaltningen
berättar, att även kontrollera om övriga rutiner påverkas vid lagändringar - förutom endast ändringar
som gäller hänvisningar till paragrafer. Vi anser att detta är ett arbete som bör prioriteras.
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4. Revisionell bedömning
Revisionsfrågan för denna granskning var om regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden,
socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för
att möta lagstiftningsförändringarna i ny förvaltningslag och ny kommunallag. Efter genomförd
granskning är vår bedömning att;
Regionstyrelsen, bygg-och miljönämnden, socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inte helt har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta
lagstiftningsförändringarna i ny förvaltningslag och ny kommunallag.
Inom regionen har det genomförts vissa utbildnings- och informationsinsatser och styrdokument har
reviderats med anledning av den nya lagstiftningen. I flera av de kontrollområden som har granskats
har det däremot saknats en central samordning samt systematik av vidtagna åtgärder.

4.1 Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
➢ Att regionstyrelsen stärker organiseringen och systematiken för den övergripande
omvärldsbevakningen. Detta i syfte att säkerställa att berörda verksamheter informeras och
erbjuds stöd att anpassa verksamheterna efter ny lagstiftning.
➢ Att av granskningen berörda nämnder regelbundet följer upp och omvärldsbevakar vilka effekter
förvaltningslagens förändringar får och även tillse att resurser finns inom respektive förvaltning
för att kunna vidta nödvändiga åtgärder på sikt. Detta beror framförallt på att förvaltningslagens
bestämmelser ännu inte är prövade av domstol i någon större utsträckning vilket gör att det i
dagsläget är svårt att veta exakt vilka åtgärder som krävs för att möta lagens krav.
➢ Att regionstyrelsen tillser att etablerade system finns för att sprida information om
lagstiftningsförändringar samt att etablera systematik för att säkerställa att hela organisationen
står redo inför ny lagstiftning. Med systematik menas bland annat att säkerställa ändamålsenlig
styrning och ledning avseende utbildnings- och informationsinsatser och dels säkerställa att det
finns tillräckliga resurser, med tydligt uppdrag, för att stötta verksamheterna i förändringsarbetet.
Då vi uppmärksammat att det i vissa styrdokument, exempelvis nämndernas
delegationsordningar, fortfarande finns hänvisningar till de tidigare lagarna rekommenderar vi att
översyn görs av styrdokument och andra verksamhetsknutna rutiner eller liknande för att
minimera risken för felaktigheter.
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5. Bedömningar utifrån
kontrollmål
Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Arbetar styrelsen och
nämnderna systematiskt med
att utbilda och informera
tjänstepersoner och
förtroendevalda om relevanta
lagstiftningsförändringar?

Delvis uppfyllt
Informations- och
utbildningsinsatser har
genomförts, dock saknas en
systematik. Det har inte skett
någon central samordning
utan huvudansvaret har legat
på respektive nämnd.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
rörande den politiska
organisationen som avser de
förtroendevalda, revisionen,
delegationsreglerna och
finansbemyndigandet?

Delvis uppfyllt
Regionen har reviderat
aktuella styrdokument, dock
finns fortfarande hänvisningar
till äldre lagstiftning vilket
tyder på en brist på central
samordning och systematik.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att hantera förändringarna
som avser de anställda?

Uppfyllt
Regionstyrelsen har antagit
en instruktion till
kommundirektören, vilket vi
anser överensstämmer med
regleringen i kommunallagen.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna i
kommunallagen avseende
beslutshanteringen med
avseende på verkställande av
beslut samt tillkännagivande
av beslut och föreskrifter?

Delvis uppfyllt
I enlighet med
kommunallagen så använder
sig regionen av digital
anslagstavla. När det gäller
verkställighet av beslut så har
större fokus legat på
verkställighet i enlighet med
förvaltningslagen än i enlighet
med kommunallagen.
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Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
avseende grunderna för god
förvaltning?

Ej uppfyllt
Grunderna för god förvaltning
kan anses vara ett
förhållningssätt eller en kultur,
men det krävs även aktiva
åtgärder. Utifrån vår
granskning har vi inte kunnat
identifiera att regionen har
genomfört några sådana.

Har det vidtagits
ändamålsenliga åtgärder för
att verksamheterna ska
uppfylla förändringarna
avseende: de allmänna
kraven på handläggningen av
ärenden, hur ärenden inleds
och åtgärder när handlingar
ges in, beredning av ärenden,
rättelse och ändring av beslut

Delvis uppfyllt
Vår bedömning är att det
återstår åtgärder för att
uppfylla förändringarna.
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Bilaga 1 (Checklista)
Lagstiftningsförändringar i KL/FL och kommunens åtgärder
Har åtgärder vidtagits med anledning av ny
lagstiftning?

Ja

Webbaserad anslagstavla (KL) 8 kap 10 §

X

Lättillgänglig via hemsida

Anslås delegationsbeslut och föreskrifter på
anslagstavla? 6 kap 40 §, 8 kap 10, 13 §§

X

Finns även rutinbeskrivning

Har säkerställts att allmänheten kan få tillgång till
innehållet på anslagstavlan i kommunens lokaler
eller på annan plats? 8 kap 10 §.

X

Instruktion för kommundirektör (KL) 7 kap 1-2 §§.

X

Fastställd av styrelsen

Antalet ledamöter och antalet ersättare i styrelsen
är minst fem.
6 kap. 16 § KL.

X

Framgår av reglemente.

Förbud mot underställda nämnder

X

Inga underställda nämnder finns.

Framgår att det åligger styrelsen att årligen
besluta huruvida de kommunala aktiebolagen
verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna? (6 kap 9 § KL)

X

Framgår av reglemente.

Regler om arvode och andra ersättningar till
förtroendevalda? (KL)

X

Arvodesreglemente är
uppdaterat från 2018-12-17.

Har reglementen förändrats för RS och nämnder i
enlighet med KL?

X

Reglementen är uppdaterade.

Hantering av delegationsbeslut (KL)
● Anmäls fortfarande samtliga
delegationsbeslut till nämnden?
● Om inte - har någon reglering skett av
protokollföring och justering?
● Har någon delegationsrätt överförts till
presidierna?

X

Samtliga delegationsbeslut ska
fortfarande anmälas till nämnd.
Vi har inte kunnat se att
beslutsrätt överförts till
presidierna.

Uppdatering av arbetsordning (KL)

-

Ny regel om verkställighet av beslut (KL)
Kan kommunen inte backa på ett beslut, t.ex. för
att de blivit bundna av ett avtal, påbörjat en
rivning etc. så får inte beslutet verkställas innan
det vunnit laga kraft.
Råd som inte är ledamot eller ersättare får också
yttranderätt och förslagsrätt (KL)
Skärpta regler vad gäller tolk och översättning (§
13 FL)
● Har det informerats internt om detta?

Nej

-

Kommentar

Beslut om ny arbetsordning är
fattat. Gäller dock ej förrän 201907-01.

X

X

X
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Bestämmelser om försenad handläggning (§ §1112 FL)
● Om en myndighet bedömer att
avgörandet av ett ärende som har inletts
av en enskild part kommer att bli
väsentligt försenat, ska myndigheten
underrätta parten om detta.

X

Grunder för god förvaltning (§§ 5-8 FL) - gäller för
samtliga verksamheter och nämnder inom
kommunen. Har åtgärder vidtagits för att möta
detta krav?

X
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2019-09-04

Carin Hultgren
Uppdragsledare

Oscar Arnell
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte
utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

21

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/2742
5 september 2019

Tekniska nämnden

Återrapportering uppdrag parkering Burgsviks hamn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Regionstyrelsen överlämnade ett förslag till tekniska nämnden att förbättra
trafikmiljön i Burgsviks hamn genom att anlägga en parkeringsplats inom ramen för
landsbygdsutveckling 2.0. (RS § 232, 2018-09-20).
Bedömning

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet som antogs av regionfullmäktige (RF §
95 2019-02-25) ingår planering för framtida pendlarparkeringar. Teknikförvaltningen
anser att uppdraget är hanterat med att det ingår i trafikförsörjningsprogrammet.
Trafikprogrammets mål för kollektivtrafiken på Gotland utgår från de nationella
transportpolitiska målen, från de regionala målen i Vision Gotland 2025 och
Energiplan 2020 samt från mål i regionens styrmodell och inriktningen i Ett
långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030.
Beslutsunderlag

RS § 232
Tjänsteskrivelse 2019-09-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-09-20

RS § 232

Fortsatt arbete inom Landsbygdsutveckling 2.0

RS 2018/783
AU § 248

Regionstyrelsens beslut
x

x

x

x
x

x

x

5HJLRQVW\UHOVHQVWlOOHUVLJEDNRPIUDPWDJQDORNDODXWYHFNOLQJVāSODQHUI|U)nU|
ÖstergarnVODQGHW+HPVHRFK%XUJVYLNRFKXSSGUDUnWUHJLRQVW\UHOVHāI|UYDOWQLQJHQ
DWWVW|GMDJHQRPI|UDQGHW
5HJLRQVW\UHOVHQEHVOXWDUDWWXSSGUDnWUHJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQDWWWDIUDPHQ
DUEHWVPRGHOOI|UIortsatt arbete kring landsbygdsXWYHFNOLQJ)|UVODJHWVND XWJnIUnQ
DUEHWHWLQRPGHI\UDSLORWRPUnGHQDVDPWGHUHNRPPHQGDWLRQHU6YHULJHVODQWEUXNVXQLYHUVLWHWKDUOlPQDW
5HJLRQVW\UHOVHQEHYLOMDU/5))nU|ILQDQVLHULQJI|UHQXSSUXVWāQLQJRFKHUVlWWQLQJ
DYIlULVWDUSn)nU|WLOOHWWPD[LPDOWEHORSSSn 000 NU0HGHODQYLVDVXW
nUVQlULQJVOLYVDQVODJ
5HJLRQVW\UHOVHQXSSGUDUnWUHJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQDWWVDPYHUNDLgVWHUJDUQVODQGHWVDUEHWHPHGDWWVNDSDHQORNDOXWYHFNOLQJVQRGI|URPUnGHW
5HJLRQVW\UHOVHQEHVOXWDUDWWXSSGUDnWUHJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQDWWNRRUGLQHUDHWW
DUEHWHNULQJE\JJDQGHDYFHPHQWSODWWDLLVKDOOHQL+HPVHPHGWLOOK|UDQGH
PRGHUQLVHULQJDYHQHUJLV\VWHP)|UHJHQRPI|UDQGHWDYVlWWV 000 000 kr ur de
VlUVNLOGDLQYHVWHāULQJVPHGHOI|UODQGVE\JGVXWYHFNOLQJVRPIDVWVWlOOGHVL EXGJHWI|U
)|UHJHQRPI|UDQGHWE|UGULIWVNRQVHNYHQVHU I|UEnGHI|UHQLQJHQRFK5HJLRQ
Gotland EHO\VDV
5HJLRQVW\UHOVHQEHVOXWDUDWWJHE\JJQDGVQlPQGHQLXSSGUDJDWWLQOHGDHQSODQOlJJQLQJDYHWWRPUnGHQRUURP1RUUJDWDQL+HPVHPHGV\IWHDWWP|MOLJJ|UD
E\JJDQGHDYERHQGHDQOlJJQLQJI|UNRUWWLGVXWK\UQLQJ.RVWQDGHQI|UHWWEHJUlQVDW
VWDQGDUGI|UāIDUDQGHlUEHUlNQDWWLOO NU0HGHODQYLVDVXUUHJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQVDQVODJ
5HJLRQVW\UHOVHQ|YHUOlPQDUWLOOWHNQLVNDQlPQGHQI|UVODJHWDWWI|UElWWUDWUDILNPLOM|Q
L%XUJVYLNVKDPQJHQRPDWWDQOlJJDHQSDUNHULQJVSODWV

,QRPUDPHQI|USURMHNWHWµ*RWODQGVDWWUDNWLRQVNUDIWRFKWLOOYl[Wµ56KDUHWW
DUEHWHVNHWWI|UDWWKLWWDDUEHWVIRUPHURFKPHWRGHUI|UVDPYHUNDQPHOODQORNDODLQLWiativ
RFK5HJLRQ*RWODQG*8%,6*RWOlQGVNDXWYHFNOLQJVERODJLVDPYHUNDQKDUYDULWGHODNWLJDRFKSHNDWXWI\UDSLORWRPUnGHQ)nU|gVWHUJDUQVODQGHW+HPVHRFK%XUJVYLN
6WRUVXGUHW
forts
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8QGHUK|VWHQRFKI|UVWDKDOYnUHWKDUHQSURFHVVJHQRPI|UWVGlUDNW|UHUQD
KDUWHVWDWJHPHQVDPPDPHWRGHUI|UDWWWDIUDPHQORNDOXWYHFNOLQJVSODQI|URPUnGHW
'HWWDKDUVNHWWLHQWUHVWHJVPRGHOOGlUQXOlJHVDQDO\VRFKPnOVlWWQLQJDUKDUYDULWXQGHUODJI|UDWWWDIUDPHQLQVDWVSODQI|URPUnGHWVRPEHVNULYHUGHYLNWLJDVWHLQVDWVHUQDI|U
GHNRPPDQGHnUHQ,QVDWVSODQHQlJVDYGHORNDODDNW|UHUQD5HJLRQ*RWODQGNDQSn
ROLNDVlWWVW|WWDXWYHFNOLQJHQRFKJHQRPI|UDQGHDYNRQNUHWDLQVDWVHU
6/86YHULJHVODQWEUXNVXQLYHUVLWHWDYGHOQLQJHQI|UVWDG RFKODQGKDUPHGYHUNDWL
DUEHWHWVRPVW|GMDQGHRFKDQDO\VHUDQGHI|OMHIRUVNDUH'HUDVDUEHWHNRPPHUDWW
UHVXOWHUDLHQUDSSRUWNULQJKXUDUEHWHWNDQEHGULYDVIUDPnW
8QGHUDUEHWHWKDUIUDPNRPPLWNRQNUHWDEHKRYGlUGHWILQQVHQVWDUNYLOMDDWWSnE|UMD
det kRQNUHWDJHQRPI|UDQGHWXWLIUnQLQVDWVSODQHUQD'HVVDI|UVODJNUlYHUVlUVNLOGD
EHVOXWVRPOLJJHUXWDQI|UUDPHQI|UGHWXUVSUXQJOLJDSURMHNWHW
5HJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQVHUHWWP\FNHWNRQVWUXNWLYWVDPDUEHWHLQRPUDPHQI|U
ODQGVE\JGVXWYHFNOLQJ'HORNDODJUXSSHUQDKDUJHQRPJnHQGHKLWWDWDUEHWVIRUPHUI|U
DWWEUHGGDGHOWDJDQGHLIUDPWDJDQGHDYORNDODXWYHFNOLQJVSODQHUQDJHQRPDWWHQJDJHUD
HWWEUHWWVSHNWUXPDYDNW|UHU*HQRPGHWWDKDUROLNDJUXSSHUNRPPLWWLOOWDOVPHG
UHSUHVHQWDWLRQREHURHQGHDYnOGHURFK N|Q
,GHWIRUWVDWWDDUEHWHWlUGHWYLNWLJWDWWIOHUORNDODJUXSSHULQJDUNlQQHUVLJGHODNWLJDRFK
InUWDGHODYVDPPDP|MOLJKHWHUDWWNRPPDWLOOVLGLDORJPHOODQORNDODRFKRIIHQWOLJD
DNW|UHU
*HQRPDWWO\IWDIUDPQnJUDNRQNUHWDLQVDWVHUNRPPHUDUEHWHWRFNVnDWWW\GOLJJ|UDKXU
PDQNDQJnIUnQQXOlJHWLOOPnOVDWWDLQVDWVSODQHURFKJHQRPI|UDQGH
5HJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQUHGRYLVDUUHYLGHUDG WMlQVWHVNULYHOVHWLOOUHJLRQVW\UHOVHQ
Ärendets behandling under mötet

bUHQGHI|UHGUDVDY6WHIDQ3HUVRQXWYHFNOLQJVGLUHNW|U RFK0DWV-DQVVRQ näringslivsstUDWHJUHJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQ
2UGI|UDQGHQI|UHVOnUDWWLEHVOXWVSXQNWWLOOI|UVDWWGHWI|UHJHQRPI|UDQGHWE|U
GULIWVNRQVHNYHQVHUI|UEnGHI|UHQLQJHQRFK5HJLRQ*RWODQG EHO\VDV
2UGI|UDQGHQILQQHUDWWI|UVODJHWELIDOOV
Beslutsunderlag

5HJLRQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQ--
Skickas till
Tekniska nämnden
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2523
10 oktober 2019

Marianne Ardin

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum TN och AU 2020
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner sammanträdesplanen för 2020.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för tekniska
nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott för 2020.
Januari:

TNAU 22/1

TN 29/1

Februari:

TNAU 12/2

TN 19/2

Mars:

TNAU 4/3

TN 18/3

April:

TNAU 1/4

TN 15/4

Maj:

TNAU 28/4 OBS tisdag

TN 13/5

Juni:

TNAU 3/6

TN 18/6 OBS torsdag

September:

TNAU 3/9 OBS torsdag TN 16/9

Oktober:

TNAU 7/10

TN 21/10

November:

TNAU 4/11

TN 18/11

December:

TNAU 2/12

TN 17/12 OBS torsdag

Bedömning

Hänsyn har tagits till regionstyrelsens sammanträdesplan.
Nämnden sammanträder inte i augusti.
Barn- och genusperspektiv – påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv - påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – kostnaden för 2020 års möten beräknas sjunka med ca 50 000
kronor då ett arbetsutskott och en nämnd stryks.
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