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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3677
19 november 2019

Patric Ramberg

Tekniska nämnden

Samverkan med organisationer för personer med
funktionsnedsättning
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har efterfrågat en rapport där teknikförvaltningen redogör för hur
de olika verksamheterna har samverkan med organisationer för personer med
funktionsnedsättning.
Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har en gemensam
samrådsgrupp med organisationer för personer med funktionsnedsättningar som är
underordnad tillgänglighetsrådet. Samhällsbyggnadsförvaltningen är sammankallande
och Johan Asplund (KD) är ordförande.
Merparten av teknikförvaltningens funktioner har någon form av samarbete med
organisationer för personer med funktionsnedsättning. Framför allt samverkar
teknikförvaltningen med organisationer för personer med funktionsnedsättning i ett
förebyggande syfte tidigt i planeringsskedet.
Projektverksamheten
I projekt har projektledaren i uppdrag att föra en dialog med organisationer för
personer med funktionsnedsättning i syfte att få in deras synpunkter tidigt i
projekten. Projekten bjuder in till möten, inte sällan är det en tillgänglighetskonsult
på arkitektramavtal som hjälpa till med sådana saker.
I de stora projekten har organisationer för personer med funktionsnedsättning en
referensgrupp.
Driftverksamheten
Driftverksamheterna kommer oftast in i ett senare skede där de första kontakterna
tagits i planeringsstadiet, därav har de ganska lite kontakt med dessa organisationer.
Ett tydligt undantag är dock snöröjningen där möten hålls med tillgänglighetsrådet
för att föra en dialog om framkomlighet.
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Vidare finns en kontaktyta mot Funkisam avseende Botaniska Trädgården. Den
kontakten sker numera genom DBWs försorg som ett resultat av det nya avtalet.
Hamnavdelningen
Hamnavdelningen har ingen regelbunden dialog med organisationer för personer
med funktionsnedsättning eller tillgänglighetsrådet. När hamnavdelningen har
byggprojekt som berör dessa som till exempel kryssningskajen, Resecentrum så sker
alltid dialog med organisationer för personer med funktionsnedsättning enligt
kontakter avdelningen vid aktuellt tillfälle fått via projektavdelningen.
Förvaltningsstöd
Den 1 januari 2019 blev det lag på att all digital offentlig service ska uppfylla vissa
krav enligt WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), med syfte att göra
innehåll på webbplatser tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningsstöd har på gotland.se sedan tidigare uppfyllt flera av WCAG:s riktlinjer,
men nu blev det mer definitivt utan undantag. Det är kommunikationsteamet på
regionsstyrelseförvaltningen som har ansvaret för detta och att hålla koll på när
WCAG-riktlinjerna uppdateras, medan IT samordnare ansvarar för att
teknikförvaltningens information uppfyller dessa riktlinjer. IT samordnaren vet att
organisationer för personer med funktionsnedsättning testat sidorna med jämna
mellanrum men det är i så fall kommunikationsteamet på
regionsstyrelseförvaltningen som har den kontakten.
Mark och trafikavdelningen
Landskapsarkitekten är representant för teknikförvaltningen i samverkan med
organisationer för personer med funktionsnedsättning. Teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen har en samrådsgrupp med organisationer för
personer med funktionsnedsättningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen är
sammankallande och Johan Asplund (KD) är ordförande. Även
kollektivtrafikenheten kallas till dessa samråd och närvarar.
Fastighetsförvaltningsavdelningen
Fastighetsförvaltningsavdelningen har en representant i samverkansgruppen med
organisationer för personer med funktionsnedsättning.
När förvaltningen ska utföra någon form av större tillgänglighetsanpassning tas
kontakt med det förbund som har kunskap inom relevant område. Till exempel tog
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kontakt med de synskadades riksförbund
inför installationen av taktila stråk på Wisbygymnasiet. Det skedde via mejl och ett
platsbesök där två representanter från förbundet fick godkänna åtgärderna och förslå
justeringar.
Bedömning
Barn- och genusperspektiv –att

funktionsnedsättningar.

samråd förs är av vikt för personer med

Landsbygdsperspektiv – Samråd

förs med personer från hela Gotland.

Ekonomisk konsekvensanalys Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-19
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Ärendenummer Information
2019/46

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 29 oktober 2019

TNau/TN November 2019

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
November 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

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Okt 2019
(Nov 2019)

TN

Jan 2020
(Dec 2019)

Dec 2019
(Nov 2019)

TN

Feb 2020
(Dec 2019)

Ramavtal

TKF

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Mars 2020
(Jan 2020)

TNau

Maj 2020
(Mars 2020)

Ä

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Vår 2020
(Höst 2019)

TN/RF

Vår 2020
(Höst 2019)

Ä

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Dec 2019
(Höst 2019)

TNau

Feb 2020
(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

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

Sept 2019
(Aug 2019)

TNau

Nov 2019
(Okt 2019)

Lakvattenhantering SBR
Visby deponi

Entreprenad

TKF

Nov 2019
(Aug 2019)

TNau

Dec 2019
(Okt 2019)

Kvarteret Brodösen

Entreprenad

TKF

Dec 2019
(Okt 2019)

TN

Jan 2020
(Nov 2019)

VA-utbyggnad Västerhejde / Hallbros

Entreprenad

TKF

Sept 2019
(Aug 2019)

TNau

Dec 2019
(Okt 2019)

Ny entre reception IFO
Mariahemmt

Entreprenad

TKF

Feb 2020
(Nov 2019)

TNau

Mars 2020
(Jan 2019)

Avfallshämtning

Entreprenad

TKF

Aug 2019

TNau

Dec 2019

Södra Linan tryckstegring
Nisse

Entreprenad

TKF

Nov 2019

TNau

Jan 2020

Ramavtal projektledare
bygg

Ä

Ä

X

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

FFU ut

Teknikförvaltningen
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Region Gotland

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3242
22 oktober 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan
Förslag till beslut

•
•
•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att inrätta en ny
avgiftstaxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan.
Ny trafikplanerare för tillsyn och uppföljning av avgiftstaxa för
grävtillstånd och trafikanordningsplan inrättas.
Finansiering av driftkostnader med 670 000 kr sker genom avgifter.

Sammanfattning
På uppdrag av förvaltningsledningen gjordes 2019 en genomlysning av grävtillstånd
inom teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga roller, ansvar och
ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för grävtillstånd. En konkret
åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd skulle göras om till en extern
taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan kommer att innehålla
följande:
•
Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan införs.
•
Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd införs.
•
Sanktionsavgifter kommer att införas för att styra upp verksamheten
och höja kvaliteten i tjänsterna.
Idag finns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning.
Det som saknas i nuvarande prislista är avgiftstaxor för att handlägga ansökan om
TA-plan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som inte följer
reglerna. Genom att införa en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi att
stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner gjorts.
Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
En förutsättning för att avgiftstaxan ska kunna införas är att en ny
trafikplanerartjänst tillskapas för tillsyn och kontroll av att taxan efterlevs.
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en avgiftstaxa för grävtillstånd och
trafikanordningsplan behöver införas. Införandet kommer att innebära förbättringar
för verksamhet och ekonomin.
Teknikförvaltningens bedömning är att en ny trafikplanerartjänst kan finansieras via
avgiftstaxor.

Barn- och genusperspektiv – Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket påverkar
barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Trafiksäkerheten kommer att förbättras vilket påverkar
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet kommer att få positiva ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3242

Taxa för Grävtillstånd och trafikanordningsplan
För att täcka kostnaderna som regionen har för tillståndsgivning vid
ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) ska
sökande betala avgifter enligt denna taxa.
Ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan ska ske via
regionens E-tjänst.
Priserna är reglerade enligt konsumentprisindex med oktober som
mätmånad.

Trafikanordningsplan – TA-plan
En TA- plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken,
trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete
eller en markupplåtelse. En ansökan med TA-plan måste skickas in när
verksamhet på offentliga platser kommer påverka trafik/gångtrafikant på
något sätt.
Aktivitet
Handläggning av ansökan

Skyndsam handläggning

Ändring/komplettering
Tidsbunden taxa tillstånd
Förlängning av tillstånd
Avslag
Generell TA-plan
Digitaliseringsavgift

Pris, kr
1 500

3 000

1 500
1 000
1 500
350
5 000/år
1 000

Kommentar
Avgiften avser handläggning av ansökan. Avgiften
innebär att den sökande har sju dagars tillstånd att
genomföra trafikanordningen.
Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär
att den sökande har sju dagars tillstånd att genomföra
trafikanordningen.
Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka,
kabelbrott, olycka eller motsvarande.
Ändring eller komplettering av ansökan.
Per påbörjad vecka från 2:a veckan.
Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om –
TA-plan.
Medges endast i enstaka fall.
Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit digitalt.

Grävtillstånd
Avgifter för grävtillstånd tillkommer utöver avgifter för TA-planen.

Aktivitet
Handläggning

Skyndsam handläggning

Pris, kr
1 500

3 000

Kommentar
Avgiften avser handläggning av ansökan om
grävtillstånd. Avgiften innebär att den sökande har
sju dagars tillstånd att genomföra arbetet.
Handläggning inom 5 arbetsdagar. Avgiften innebär
att den sökande har sju dagars tillstånd att
genomföra arbetet.
Det gäller ej akuta arbeten så som vattenläcka,
kabelbrott, olycka eller motsvarande.

3 (5)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3242

Aktivitet
Ändring/komplettering
Tidsbunden taxa
Förlängning
Avslag

Pris, kr
1 500
1 000
1 500
350

Digitaliseringsavgift

1 000

Kommentar
Ändring eller komplettering av ansökan.
Per påbörjad vecka från 2:a vecka.
Förlängning av tidigare handlagd ansökan.
Avgiften avser avslag av inkommen ansökan om
grävtillstånd.
Avgift tas ut om handlingarna inte inkommit
digitalt.

Sanktionsavgifter
Överträdelse
Om arbete påbörjas och TA-plan saknas uttages en förhöjd
handläggningsavgift.
Om arbete påbörjas och grävansökan saknas uttages en
förhöjd handläggningsavgift.
Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända
tiden för arbetet utgått.
Om utmärkningsansvarig saknas.

Avgift, kr

Om grundläggande vägmärken saknas jämfört med TA-plan.
Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer TAplan eller om arbetsområdet är farligt för trafikanter och
personal. Om ett av kraven inte efterlevs debiteras
sanktionsavgift.
Om enstaka detaljer saknas i den fysiska avstängningen eller
är bristfälliga.
Om personal saknar varselklädsel, eller brist i varselklädsel
förekommer.
Om personal saknar erforderlig utbildning i arbete på väg
eller visar tydligt bristande kompetens.

15 000 kr
15 000 kr
3 000 kr/vecka
3 000 kr/dygn
10 000
20 000

5 000
4 000 kr/person
4 000 kr/person

När regionen själva utför återställning av gata eller mark gäller följande
priser mot kund:
Arbete
Gatsten yta < 10

m2

Gatsten yta > 10 m2

Anm.
Storgatsten
Smågatsten
Storgatsten
Smågatsten
Storgatsten
Smågatsten

Gatsten yta < 5 m2
Gatsten yta < 5 m2
Asfaltbetong på körbana
Asfaltbetong på gång-och cykelbana
Ny beläggning (< 3 år)
50 % påslag på återställningskostnaden
Oljegrus på körbana
Indränkt makadam på körbana
Gräsyta yta < 100 m2
Gräsyta yta > 100 m2
Planteringsyta
Smal
Kantsten
Bred/Ramsten
Ränndalar 1 sten
Etablering endast vid stensättning

Objekt inom 200 m räknas som ett objekt

Pris
1 361 kr/m2
1 258 kr/m2
1 259 kr/m2
1 146 kr/m2
7 859 kr/objekt
7 344 kr/objekt
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
verklig kostnad
117 kr/m2
93 kr/m2
verklig kostnad
767 kr/löpmeter
1 074 kr/löpmeter
421 kr/löpmeter
1 054 kr/objekt
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Arbete
Sortering sten (se nedan)

Anm.

Pris
511 kr/m2

Omkostnadspålägg 10%
mervärdesskatt 25%

Vid debitering av kund debiteras minst 5 m2 inkl. etableringskostnad. Detta
gäller vid all stensättning. Stenen ska vara sorterad från övrigt material av
schaktet annars debiteras en sorteringskostnad på 511 kr/m2. Vid
sammanhängande ytor större än 1000 m2 beräknas kostnaderna i varje
enskilt fall. Kostnaderna omfattar utöver ny beläggning även framtida
sättningar.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3245
14 november 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering Ultrafilter Herrviks VA-verk
Förslag till beslut

•
•
•

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 4 800 000 kr från
investeringsprojekt nr 13000 ”Reinvesteringar VA-anläggning” till
investeringsprojekt nr 12581 ” Herrvik VV utökad kapacitet”.
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos Regionstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutar att ökade kapitalkostnader med 264 000 kr
finansieras via VA-taxan.

Sammanfattning

Sedan Herrviks vattenverk togs i bruk har driftparametrar optimerats för att få en
stabil drift av vattenverket. Det har givit upphov till ett ökat behov av spolvatten till
Ultra-filtren. I nuläget körs verket på 50% av beräknad kapacitet på grund av bristen
på spolvatten.
Med installation av en tredje ultarfilterlinje så kan tillräckligt med spolvatten
produceras för att köra Herrviks vattenverk till 100% av beräknad kapacitet
(420m3/21H = 20m3/h). Detta medför att fler abonnenter kan kopplas till
distributionsnätet. Därutöver kommer även RO-filterna att få ännu bättre
driftförhållanden.
Genomförande av ovanstående investeringsprojekt kommer att handläggas av
teknikförvaltningens projektavdelning.
Avskrivningstiden för ytterligare en filterlinje kommer att vara 25 år. Ökade
kapitalkostnader beräknas med 264 000 kr år 1 vilket kommer att finansieras via VAtaxan.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att totalt 4 800 000 kr behöver omdisponeras
från investeringsanslaget för ”reinvesteringar VA-anläggning”.
Driftkostnaderna beräknas öka med 264 000 kr år 1 vilket kommer att finansieras via
VA-taxan.
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Barn- och genusperspektiv – beslutet får konsekvenser i bättre kvantitet på vattnet.
Landsbygdsperspektiv - beslutet får konsekvenser för landsbygdsperspektivet genom
att vattnet i området får bättre kvantitet.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet får ekonomiska konsekvenser enligt ovan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-14
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
18 oktober 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Investeringsutrymme 2020-2024
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar godkänna informationen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 136 att automatisk
budgetkompensation för kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet ska
upphöra. Beslutet har följts upp av RSF vilket redovisas i särskild tjänsteskrivelse
(RS 2019/950). Beslutet om att automatisk budgetkompensation för
kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet ska upphöra får konsekvenser
för teknikförvaltningen som måste anpassa investeringsverksamheten efter de
årliga avskrivningarna.
I nedanstående tabell åskådliggörs förslaget till investeringsplan 2020-2024
jämfört med det avskrivningsutrymme som finns.
Mark- och stadsmiljö, gata och park
Avskrivningsutrymme
Differens
Kollektivtrafik
Avskrivningsutrymme
Differens
Anslagsfinansierad hamnverksamhet
Avskrivningsutrymme
Differens

2020
2021
2022
2023
2024
Totalt
25,2
27,0
25,0
26,3
29,7 133,2
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
75,0
-10,2
-12,0
-10,0
-11,3
-14,7
5,5
5,0
5,0
5,0
5,0
25,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
-4,5
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
3,7
8,0
6,5
10,0
10,5
38,7
1
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
35,0
3,3
-1,0
0,5
-3,0
-3,5

Investeringsutrymmet är lika stort som den årliga avskrivningen som benämns
avskrivningsutrymme.
Förslaget till investeringsplan 2020-2024 går inte att fullfölja eftersom den har
högre investeringsutgifter än avskrivningsutrymmet. Teknikförvaltningen har inte
utrymme i driftbudgeten att finansiera de ökade kapitalkostnaderna vilket innebär
att investeringsbudgeten måste arbetas om och anpassas efter
avskrivningsutrymmet.
1

Höga investeringsutgifter i Klintehamn 2016 innebär stora avskrivningar.
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Om verksamheternas investeringsbudget ska anpassas till investeringsutrymmet så
innebär det att investeringarna behöver begränsas jämfört med investeringsplanen.
Det får följande konsekvenser för verksamheterna:


Mark och stadsmiljö kan endast genomföra 56 % av investeringsplanen
2020-2024.



Kollektivtrafiken kan endast genomföra 20 % av investeringsplanen 20202024.



Hamnverksamheten kan endast genomföra 90 % av investeringsplanen
2020-2024.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att investeringsverksamheten måste anpassas efter
det avskrivningsutrymme som finns. Om inte investeringsverksamheten styrs upp
så kommer det att få negativa ekonomiska konsekvenser i driftbudgeten.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet

får inga konsekvenser för barn-och

genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet

får inga konsekvenser för

Landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet

får ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-18

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
15 oktober 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Effektiviseringsförslag TKF år 2020
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslagen till effektivisering för 2020.

Sammanfattning

Enligt tekniska nämnden ska teknikförvaltningen spara 1 400 tkr inom den
skattefinansierade verksamheten. I nedanstående tabell redovisas förslag till
effektivisering inför 2020.
Nr Effektiviseringsförslag 2020
1
2
3
4
5

Effektivisering, tkr

Miljösamordnare finansieras via taxor
Tidredovisning projekt skattefinansierad
verksamhet
Tekniska nämnden
Minskade kostnader för RSF
Sänkta lokalkostnader egna lokaler
Total

424
300
368
108
200
1 400

1. Miljösamordnare finansieras av taxefinansierad verksamhet

Den budgeterade personalkostnaden för miljösamordnaren uppgår till 698 tkr 2019.
Lokalkostnaden är budgeterad till 60 tkr och utbildning 10 tkr. Den totala budgeten
för miljösamordnaren uppgår till 768 tkr. Totalt 46 % av kostnaden finansieras via
den taxefinansierade verksamheten och resterande 54% av skattefinansierad
verksamhet. Miljösamordnaren har under de senaste åren i huvudsak arbetet mot den
taxefinansierade verksamheten.
Om miljösamordnaren ska finansieras av den taxefinansierade verksamheten så kan
nettokostnaderna sänkas med 424 tkr för den skattefinansierade verksamheten.
OH-kostnaderna kan sänkas med 424 tkr.
2. Tidredovisning inom skattefinansierade projekt

Teknikförvaltningen behöver bli mer affärsmässig och debitera tid i
investeringsprojekt högre utsträckning. Årets tidredovisning har stämts av och
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utfallet för tidredovisning inom det skattefinansierade tom juli uppgår till 1 803 tkr.
Budgeten tom juli uppgår till 1 629 tkr.
Ökade intäkter upptas med 300 tkr.
3. Tekniska nämnden - minskade kostnader

Tekniska nämndens driftram föreslås sänkas med 368 tkr och anslaget för köp av
tjänster och material justeras ned. Det finns utrymme att sänka nämndens driftram.
Ramen för tekniska nämnden kan sänkas med 368 tkr.
4. RSF - minskade kostnader

Regionstyrelsen finansieras numera fullt ut via anslag vilket ersatt den tidigare
beställare utförare modellen. I tekniska nämndens budget finns 200 tkr för köp av
gemensamma tjänster RSF. Anslaget tas bort 2020 vilket minskar kostnaderna för
skattefinansierad verksamhet med 108 tkr.
OH-kostnaderna kan sänkas med 108 tkr.
5. Sänkta lokalkostnader

Teknikförvaltningens lokalkostnader vid Graip är budgeterad till 5 951 tkr. Det totala
antalet arbetsplatser vid Graip uppgår till 101 arbetsplatser. På plan 2 har vi 39
arbetsplatser, på plan 4 har vi 21 arbetsplatser och på plan 5 totalt 41 arbetsplatser.
Totalt 8 arbetsplatser används av den taxefinansfinansierade verksamheten på plan 5.
Lokalytor har tagits över av SBF vilket sänker våra lokalkostnader med 200 tkr.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna effektiviseringar kan genomföras.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet

genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet

får inga konsekvenser för barn- och

får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet

effektiviseringsförslagen ska verkställas.

får ekonomiska konsekvenser eftersom

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-15

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Teknikförvaltningens avdelningar
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/5
25 oktober 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Internbudget 2020
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner internbudgeten 2020.

Sammanfattning

Enligt reglerna för ekonomisk styrning och kontroll ska anslagsbindningen kopplas till
nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd. Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten
vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska sedan göra en detaljfördelning
av anvisade medel och upprättar en internbudget årligen. Detaljfördelningen innebär att
budgeten bryts ned på ekonomiskt ansvariga. Tekniska nämndens internbudget för 2020
ska vara integrerad i redovisningen 13 december 2019.
Nedanstående ramförslag förutsätter att erforderliga beslut tas om omorganisation vad
gäller räddningstjänstens tillhörighet.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens ekonomiska ram fastställdes av regionstyrelsen i oktober till totalt
141 111 tkr för 2020 vilket avser teknikförvaltningen. Teknikförvaltningen har gjort ett
förslag till fördelning av ramen per avdelning. I nedanstående tabell redovisas vilka
förändringar som gjorts i förhållande till 2019. Regionstyrelsen har fattat beslut om
ramtillskott, effektiviseringar, tillägg för löneökningar, kompensation för externa avtal
med index och höjd internhyra.
Tekniska nämnden

Årsbudget
2019, tkr

Tillägg
löner,
tkr

Tekniska
nämnden/ledn
Kollektivtrafiken
Mark och stadsmiljö

2 246

46

69 274
6 025

130
437

VA-verksamheten
Avfallsverksamheten
Projektavdelningen
Gata Park avdelning
Fastighetsförvaltning
Hamnavdelningen
Summa

0
240
0
43 624
5 957
5 579
132 945

Tillägg
Index,
tkr

2 125

Interna
priser RSF,
tkr

Ramtillskott, tkr

57
5

963

664

36

251
1 827

2 789

5
103

5 000

290
5 290

Höjd
intern
hyra, tkr

15
18

Kostnader
för telefon

-75
-179

28

-280

46
107

-16
-550

Effektivise
ringar, tkr

Total ram
2020, tkr

-368

1 924

-153
-300
-359

76 373
5 647

-169
-17
-34
-1 400

0
240
0
44 866
5 940
6 121
141 111
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Tekniska nämndens ram 2019 är totalt 132 945 tkr vilket avser teknikförvaltningens. Ny
ram för år 2020 uppgår till totalt 141 111 tkr.
Regionfullmäktige har beslutat om följande verksamhetsförändringar vilket har beaktats i
tekniska nämndens ram:












Tillägg för ökade lönekostnader 2020 inom de skattefinansierade verksamheterna har
fördelats proportionellt utifrån personalbudget 2019 med totalt 1 827 tkr. Totalt 1 687 tkr
avser generell kompensation vilket motsvarar en ökning med 2,5 %. Totalt 140 tkr avser
kompensation för särskild satsning på jämställdhet samt bristyrken.
Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär
kostnadsökningar. Beslut om tillägg för indexregleringar har fattats med totalt 2 789 tkr.
Teknikförvaltningen begärde 3 413 tkr vilket innebär att full kompensation inte beviljats.
Beviljat anslag fördelas proportionellt utifrån begäran vilket innebär att Kollektivtrafiken
får tillägg med 2 125 tkr varav 163 tkr avser samhällsbetalda resor. Gata parkavdelningen
får tillägg med 664 tkr.
De interna priserna från RSF kommer att öka med 103 tkr vilket fördelats som en
indexuppräkning proportionellt utifrån nettokostnadsbudgeten.
Ramtillskott har beviljats kollektivtrafiken med 5 000 tkr för att täcka ökade kostnader
verksamheten. I budgetförslaget begärdes 6 500 tkr varav 2 700 tkr avsåg busstrafiken
och 3 800 tkr avsåg samhällsbetalda resor.
Totalt 290 tkr har omfördelats för administrativ tjänst vid hamnavdelningen som tidigare
var placerade vid RSF.
Internhyran höjs med 1 % till 2020. Ramen höjs för teknikförvaltningen med 107 tkr.
Anslaget har fördelats proportionellt med lokalkostnadsbudgeten som fördelningsgrund.
Finansieringsmodellen för telefoni har ändrats vilket kommer att leda till minskade
kostnader för TKF med -550 tkr. Minskningen har fördelats proportionellt utifrån
budgeterade telefonkostnader.
Teknikförvaltningen ska effektivisera verksamheten och sänka nettokostnaderna med
-1 400 tkr inom den skattefinansierade verksamheten, vilket specificeras nedan.

I nedanstående tabell redovisas förslag till effektivisering inför 2020.
Nr
1
2
3
4
5

1.

Effektiviseringsförslag 2020

Effektivisering, tkr

Miljösamordnare finansieras via taxor (justeras via OH)
Tidredovisning projekt skattefinansierad verksamhet
Tekniska nämnden
Minskade kostnader för RSF (justeras via OH)
Sänkta lokalkostnader egna lokaler (justeras via OH)
Total

424
300
368
108
200
1 400

Miljösamordnare finansieras av taxefinansierad verksamhet

Den budgeterade personalkostnaden för miljösamordnaren uppgår till 698 tkr 2019.
Lokalkostnaden är budgeterad till 60 tkr och utbildning 10 tkr. Den totala budgeten för
miljösamordnaren uppgår till 768 tkr. Totalt 46 % av kostnaden finansieras via den
taxefinansierade verksamheten och resterande 54% av skattefinansierad verksamhet.
Miljösamordnaren har under de senaste åren i huvudsak arbetet mot den taxefinansierade
verksamheten.
Om miljösamordnaren ska finansieras av den taxefinansierade verksamheten så kan
nettokostnaderna sänkas med 424 tkr för den skattefinansierade verksamheten.
OH-kostnaderna kan sänkas med 424 tkr.
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2.

Tidredovisning inom skattefinansierade projekt

Teknikförvaltningen behöver bli mer affärsmässig och debitera tid i investeringsprojekt
högre utsträckning. Årets tidredovisning har stämts av och utfallet för tidredovisning
inom det skattefinansierade tom juli uppgår till 1 803 tkr. Budgeten tom juli uppgår till
1 629 tkr.
Ökade intäkter upptas med 300 tkr.
3.

Tekniska nämnden - minskade kostnader

Tekniska nämndens driftram föreslås sänkas med 368 tkr och anslaget för köp av tjänster
och material justeras ned. Det finns utrymme att sänka nämndens driftram.
Ramen för tekniska nämnden kan sänkas med 368 tkr.
4.

RSF - minskade kostnader

Regionstyrelsen finansieras numera fullt ut via anslag vilket ersatt den tidigare beställare
utförare modellen. I tekniska nämndens budget finns 200 tkr för köp av gemensamma
tjänster RSF. Anslaget tas bort 2020 vilket minskar kostnaderna för skattefinansierad
verksamhet med 108 tkr.
OH-kostnaderna kan sänkas med 108 tkr.
5. Sänkta lokalkostnader
Teknikförvaltningens lokalkostnader vid Graip är budgeterad till 5 951 tkr. Det totala
antalet arbetsplatser vid Graip uppgår till 101 arbetsplatser. På plan 2 har vi 39
arbetsplatser, på plan 4 har vi 21 arbetsplatser och på plan 5 totalt 41 arbetsplatser.

Totalt 8 arbetsplatser används av den taxefinansfinansierade verksamheten på plan 5.
Lokalytor har tagits över av SBF vilket sänker våra lokalkostnader med 200 tkr.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att de ekonomiska ramarna per verksamhet är
ändamålsenligt upprättade och ger rätt förutsättningar för verksamhetens bedrivande.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet

får inga konsekvenser för barn- och

genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - måste alltid vara med!

Beslutet får inga konsekvenser för

landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet

får ekonomiska konsekvenser för

teknikförvaltningen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-25
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Teknikförvaltningens avdelningar
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2469
14 november 2019

Mats Renborn

Tekniska nämnden

RS § 193 Översyn av reglementen för regionstyrelsen och
tekniska nämnden och riktlinjer angående ansvaret för
förvaltning och försäljning av fastigheter m.m.
Förslag till beslut

•
•

tekniska nämnden beslutar godkänna informationen.
tekniska nämnden beslutar att ny 0,5 tjänst inrättas som markingenjör.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15 att Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar till att allt utvecklingsarbete är genomfört
och återrapporterat (RS 2017/423). Regionfullmäktige fattade 2019-03-25 § 127
beslut om att tekniska nämnden får ett tydligt ansvar för fastighetsförvaltning,
upplåtelser och försäljningar. Regionstyrelsens uppgift i försäljningsärenden blir att
bereda tekniska nämndens förslag om fastighetsförsäljningar som ska till fullmäktige.
På uppdrag av tekniska nämnden har teknikförvaltningen förtydligat de ekonomiska
konsekvenserna angående Regionfullmäktiges kommande beslut om policy och
riktlinjer för fastigheter samt rutiner för fastighetsförsäljningar.
I remissen anges att beslutet får ekonomiska konsekvenser eftersom resurserna
kommer att utnyttjas effektivare på ett övergripande plan inom regionen. Beslutet
kommer dock att innebära ökad arbetsbelastning för teknikförvaltningen samt ökad
ärendemängd och ärendehantering för tekniska nämnden.
I nedanstående tabell redovisas nettokostnaderna för markexploatering under
perioden 2014-2018.
Årtal

2014
2015
2016
2017
2018

Budget, tkr

Utfall, tkr

2 607
3 279
3 082
2 660
1 810

Avvikelse, tkr

2 754
3 178
2 885
1 986
1 843

-147
101
197
675
-33
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År 2019 kommer markexploatering att redovisa en ekonomi i balans.
Nettokostnadsbudgeten för år 2019 uppgår till 2 296 tkr.
Teknikförvaltningen bedöms få ökade kostnader och ökat resursbehov för följande:
•

Mer handläggningstid kommer att läggas på administrativ beredning av
försäljningsärenden och det kommer att innebära fler ärenden i tekniska
nämnden. Det kan innebära högre arvodesersättningar vilket är svårt att
uppskatta.

•

Mer handläggningstid kommer att läggas på beredning av markanvisningsoch exploateringsavtal om denna hantering kommer att ligga under tekniska
nämndens ansvarsområde vilket inte är klarlagt.

•

I dagsläget är arbetssituationen för markingenjörerna pressad och
arbetsuppgifterna hinns inte med. Nya rekryteringar kommer att krävas med
anledning av detta. Rekryteringar kommer även att behövas på grund av
pensionsavgångar.

Enligt ovanstående redovisning kommer det att krävas inrättande av ny 0,5 tjänst
som markingenjör vilket uppskattas kosta ca 400 tkr.
Ansvaret för att bereda försäljningsärenden av småhustomter har tom 2017 legat på
teknikförvaltningen. Skillnaden nu är att all försäljningsbeslut upp till 10 miljoner
kronor ska fattas av tekniska nämnden. Tidigare hade teknikförvaltningen endast
delegation för försäljning av småhustomter.
Bedömning
Barn- och genusperspektiv – det

genusperspektivet.

får inga konsekvenser för barn- och

Landsbygdsperspektiv – majoriteten

landsbygden.

av fastighetsärendena är i Visby, några på

Ekonomisk konsekvensanalys – Teknikförvaltningens

bedömning är att de ökade
kostnaderna för 0,5 markingenjör med ca: 400 000 kr ska finanserias via
interndebitering och tidredovisning mot projekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-14
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3596
12 november 2019

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Förnyelse av generell rättegångsfullmakt för Region Gotlands
jurister
Förslag till beslut



Tekniska nämnden förordnar regionens jurister Patrik Pettersson och Lisa
Etzner att var för sig såsom ombud företräda Region Gotland inom tekniska
nämndens ansvarsområde. Med undantag för rätt att ta emot delgivning av
stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap
14 § första stycket.



Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och
kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i
sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Region Gotlands rätt inom
nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och
bevaka.



Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

En förnyelse av den generella rättegångsfullmakten för Region Gotlands jurister är
aktuell. Förslag har tagits fram med ändringar som aktualiserats. Fullmakten har
förnyats tidigare och sker i regel efter att en ny nämnd och mandatperiod inträder
och när förordnande för regionjurist skall beslutas.
Bedömning

Tekniska nämnden behöver ompröva och förnya fullmakten till regionens jurister.
Sedan den tidigare fullmakten beslutades har en ny nämnd tillträtt och
personalförändringar har också skett inom regionen.
Regionfullmäktige har i reglementen beslutat att respektive nämnd har sin egen
processbehörighet.
Motivet till att ge rättegångsfullmakt är framförallt tidsmässiga skäl, då svarstider och
muntliga förhandlingar ofta är så korta att tekniska nämndens ordinarie
sammanträdesdagar inte hinner inväntas. Instruktionen till ombuden är att, så långt
möjligt, försvara Region Gotlands beslut inom tekniska nämndens
förvaltningsområden och skydda dess förmögenhet samt hålla tekniska nämnden
underrättad om målet.
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Fullmakten har förnyats tidigare; § 116/2012 och § 8 /2015.
Barn- och genusperspektiv. Ej aktuellt.
Landsbygdsperspektiv. Ej aktuellt.
Ekonomisk konsekvensanalys. Ej aktuellt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TKF 2019-11-12

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionjuristerna
TKF Verksamhetsstöd
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3124
29 oktober 2019

Karin Wiberg

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2020
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur
nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens
uppdrag som inte är målsatt i koncernstyrkortet.
Teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 2020. Ledamöter
från tekniska nämnden deltog i en workshop 9 oktober. Synpunkter från workshopen
har inarbetats i arbetsmaterialet.
Bedömning

Avdelningarnas aktivitetsplaner kommer att presenteras för nämnden på
sammanträdet i december.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2020
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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1

Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur
nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens
uppdrag som inte är målsatt i koncernstyrkortet.
Verksamhetsplan 2020 är framtagen för och av alla chefer och medarbetare inom
TKF. Syftet är att ge ett stöd för styrning, ledning och utveckling av verksamheten
och synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar,
avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om får genomslag. Tekniska nämnden påverkar innehållet i
planen och fastställer den. Uppföljning av planen görs i samband med delårs-och
årsboksluten och ny plan fastställs för varje år.
Verksamhetsplanen bygger på innehållet i Region Gotlands styrmodell och är
förvaltningens plan för kommande år. Här återfinns nulägesbeskrivning, mål från
koncernnivå och aktiviteter på övergripande nivå. Verksamhetsplanen omfattar även
konkreta uppdrag till förvaltningen från tekniska nämnden. Innehållet i planen har
processats med samtliga medarbetare inom förvaltningen vid så kallade
medarbetardialoger, där ett stort antal förslag på aktiviteter lämnades.

Figur 1: Region Gotlands styrmodell
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Till verksamhetsplanen kopplas avdelningsspecifika aktivitetsplaner som utgör
grundstommen för avdelningarnas delaktighet till måluppfyllnad. Ansvariga
för uppföljning av aktivitetsplanerna är avdelningscheferna.
Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska utföras
fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
Styrkort

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Figur 2: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt
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2

Verksamhetsbeskrivning

2.1

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar
Teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot
ett hållbart samhälle. På uppdrag från Tekniska nämnden svarar vi för drift,
underhåll och utveckling av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten,
avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik.
Teknikförvaltningen (TKF) är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar
och utför tjänster inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver
långsiktigt en hållbar infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det
gotländska samhället.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och
med målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 300 medarbetare som medverkar till att yttre och inre
miljöer och viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa
möjliga sätt inom ramen för de resurser som finns tillgängliga.
TKF:s verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med
en beräknad totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2019 och ett
nettoresultat i balans.
TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra
förvaltningar, näringslivet och andra aktörer i det gotländska samhället.
Med avstamp i Region Gotlands värderingar; delaktighet, förtroende och omtanke
utvecklar TKF löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta
görs med fokus på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet
och att vara tydliga. Vi arbetar strukturerat med att förbättra kontakten och
samverkan med våra uppdragsgivare, dvs medborgare och näringsliv, genom
enkäter, workshops och andra tillfällen för delaktighet.
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2.2
2.2.1

Nulägesbeskrivning
Samhälle

Teknikförvaltningens stora bredd i uppdrag ger ett antal områden, som under 2020 och
kommande år innebär stora satsningar på utvecklingsarbete för förvaltningen.
Det hårda trycket på exploatering- och investeringsprojekt påverkar och kommer att
påverka stora delar av TKFs verksamhetsområden. Dricksvattenförsörjningen är som
tidigare i fokus och situationen på södra Gotland förbättrades i och med att det nya
bräckvattenverket i Kvarnåkershamn nu är i funktion. Vattenförsörjningen på ön kommer
fortsatt att vara i fokus bland annat på grund av den pågående exploateringen i Visby som
utmanar kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk. Arbetet med att klarlägga vad
som måste göras för att säkra Visbys framtida VA-försörjning har påbörjats och är en
prioriterad del i vår VA-plan.
Ytterligare en utmaning inom VA-verksamheten är hävandet av anslutningsstoppen på
södra Gotland, som troligtvis kommer att leda till ett stort antal nya anslutningar.
Genom Testbädd Storsudret 1 har nya arbetsmetoder identifierats t ex för att hitta
lämpliga infiltrationsområden för förstärkning av grundvatten. Vidare har analyser av
området visat att även om vattentillgångarna är begränsade kan området bli självförsörjande
på vatten. Genom EU-projektet Nextgen, som testbädden är en del av, har kunskaper om
1

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer
kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller
organisatoriska lösningar inom utvalda områden (Vinnovas definition).
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hur allmänheten skall bemötas om Region Gotland väljer att använda ny teknik för till
exempelvis producera dricksvatten av renat spillvatten. Projektet har även visat på vikten av
en bra dialog med markägare, allmänheten och näringsliv. Testbädden kommer att fortsätta
utnyttjas som pilotanläggning för ett stort antal forskningsprojekt, både inom privata
näringslivet och universitet.
Avfallsverksamheten utgör en mycket viktig del i en cirkulärekonomi och i Region
Gotlands arbete mot ekologisk hållbarhet. Den nya avfallsavdelningen är under etablering
och arbetet fortsätter med att utveckla Visby ÅVC under parollen ”Vi gör avfall till en
resurs”. Beslut om den nya avfallsplanen beräknas komma under våren 2020.
Att upprätthålla standarden på vägnätet, främst i de olika tätorterna på Gotland kommer
säkerhetsmässigt att vara en viktig fråga de kommande 3-10 åren.

2.2.2

Kvalitet

Vid sidan av förvaltningens olika verksamheter, med sina olika utmaningar, finns
gemensamma nämnare som påverkar hela förvaltningens arbete
För att nå goda resultat och samsyn vid förbättringar av våra tjänster krävs ett fortsatt
arbete med att inkludera medborgare och näringsliv i utvecklingen. Metoden, som har
gett goda resultat omfattar bland annat dialogmöten och workshops.
Tillgänglighet till våra tjänster och ett gott bemötande är avgörande för människors
nöjdhet med teknikförvaltningens tjänster. Återkoppling och tydlighet i varje möte är A
och O där medarbetare och medborgare möts.
Förvaltningens kundtjänst är navet för många av kontakterna med medborgarna.
Servicen där till medborgare har ökat genom att VA-avdelningen anslutit sig till
ärendehanteringssystemet Infracontrol. Intresset för att ansluta sig till teknikförvaltningens
kundtjänst ökar och vi ser att andra förvaltningar också väljer att ansluta sig.
Kompetensutveckling för kundtjänstmedarbetare kommer att bli viktig framöver.
Digitaliseringen av förvaltningens tjänster fortsätter i syfte att korta handläggningstider
återkoppling till kunder.

7 (15)

Nya moduler i vårt kartprogram innebär att vi kommer kunna utveckla ett antal digitala
tjänster för våra medborgare. Följande moduler har anskaffats 2019:






Belysning
Gata
Vägmärke
Grävtillstånd
Park

Förvaltningens arbete med att kartlägga processer pågår men kan intensifieras. En
utbildning för chefer planeras till våren 2020.
Genom strukturerat informationssäkerhetsarbete har avdelningarna med samhällsviktig
verksamhet, VA-avdelningen och Hamnavdelningen, bedömt och hanterat risker om
information och anläggningar med utgångspunkt från ny lagstiftning om säkerhet och
sårbarhet. Säkerhet i samhällsviktiga system, anläggningar och offentliga miljöer har de
senaste åren hamnat högt i prioriteringen för hela samhället. Förvaltningens kontinuerliga
arbete med riskanalyser samt förebyggande och hantering av risker är avgörande för att
våra verksamheter ska upplevas som trygga och säkra.
2.2.3

Medarbetare

Många medarbetare inom förvaltningen har arbetat länge inom sin verksamhet och har
hög kompetens inom området. Flera har bidragit och tagit fram idéer för att utveckla
verksamheten inte minst i samband med spara-vatten-frågan. För att kunna effektivisera
ytterligare är en av utmaningarna att hitta ändamålsenliga samarbeten över gränserna samt
att prova ny teknik där det är möjligt.
I likhet med övriga förvaltningar i regionen står teknikförvaltningen inför stora utmaningar
och behov när det gäller att trygga kompetensförsörjningen. Bristyrken inom det tekniska
området just nu är ingenjörer, tekniker/hantverkare och chaufförer. Förvaltningen driver
ett långsiktigt arbete bland annat genom deltagande i Tekniksprånget, Teknikcollege och
genom att ta emot praktikanter och studenter som vill göra examensarbeten inom våra
områden. Men på kort sikt krävs nya rekryteringsvägar och satsningar, som delvis kan
inkludera alla förvaltningar i regionen.
Satsningar på ökade lönenivåer har varit en förutsättning för att förvaltningen, trots allt,
lyckats i det mycket omfattande rekryteringsarbetet som genomförts under de senaste åren.
Det kan dock vara bra att minnas, att trots den positiva effekten av de satsningarna så är
lönenivåerna inom konsultbranschen fortfarande högra. Och där är många av
teknikförvaltningens potentiella medarbetare anställda idag.
2.2.4

Ekonomi

Helårsprognosen för teknikförvaltningen som uppgår till 1 676 tkr visar på en fortsatt
utmaning för den skattefinansierade verksamheten som prognosticerar ett helårsresultat på
ca -10,5 tkr. Kollektivtrafiken svarar för ca 9,3 tkr av dessa. Åtgärder har vidtagits för att
parera underskottet inom kollektivtrafiken och ytterligare förslag kommer att arbetas fram.
Det antagna effektiviseringsprogrammet för regionen kommer att påverka alla TKFs
verksamheter, men främst de skattefinansierade verksamheterna genom projekt för
kostnadsbesparingar.
2.3
2.3.1

Uppdrag
Uppdrag från regionfullmäktige

Regionstyrelsen har gett förvaltningen uppdraget att förbättra trafikmiljön i Burgsviks
hamn genom att anlägga en parkeringsyta.
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Förvaltningen har också fått uppdraget att se över och återkomma med förslag på lösningar
i parkeringsfrågan vid lasarettet till budgetberedningen 2020.
Regionstyrelsen har fått uppdraget att, tillsammans med miljö- och byggnämnden samt
tekniska nämnden, utreda olika alternativa organisatoriska lösningar som ger en
kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Regionstyrelsen ansvarar för återrapportering av uppdraget.
RSF har fått uppdraget tillsammans med TKF, att ta fram förslag till åtgärder för att
effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. Målet för uppdraget är sänkta
lokalkostnader och effektiviserat nyttjande under 2020-2022. Lokalytor och dess kostnader
för motsvarande verksamheter ska närma sig nivån i riket (datakälla SKL).
2.3.2

Prioriterade uppdrag från nämnd

Underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
Statsbidraget minskar och kostnaden för underhållet ökar för regionen. På sikt är det
möjligt att enskilda vägar ingår i gemensamhetsanläggningar och förvaltas av
samfällighetsföreningar. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för
överlåtelse av underhåll av enskilda vägar till de boende/fastighetsägare som nyttjar
vägarna.
Målet 2020 är fortsätta tidigare förda dialoger och bedöma förutsättningarna för
pilotprojekt i lämpligt område.
Samverkan med näringsliv och föreningar för ett attraktivt Gotland
Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig
framgångsfaktor. Att sköta naturområden och offentliga platser kräver mer resurser och
förbättrad samverkan med näringsliv och föreningar. Det finns höga förväntningar från
boende och besökare inom dessa områden och Region Gotland ska bidra till att Gotland
bättre lever upp till dessa.
Målet 2020 är att söka fortsatt samverkan och dialog med näringsliv och föreningar för att
med gemensamma krafter ta tillvara idéer och förslag t ex genom att regionen investerar
och den externa parten står för driften.
Belysning på landsbygden
Belysningen på landet är aktuell utifrån bl a trafikverkets/SKLs utredning ”Belysning där
det behövs”. Redan 2018 initierade förvaltningen arbetet med att få en genomförandeplan
tillsammans med trafikverket angående insatser för den belysning trafikverket skall ta över
efter regionens investeringar och åtgärder. För regionens egna vägar sker utbytet av
belysningsarmatur enligt plan.
Målet 2020 för belysningsinvesteringarna är att genomförandeplanen leder till ett
övertagande av belysningen av Trafikverket.
Ökad extern medfinansiering
Staten och EU avsätter ofta medel till utvecklingsprojekt inom tekniska nämndens
område. Förvaltningen ska fortsätta jobba aktivt med att bevaka och söka medel för de
projekt och områden som prioriteras.
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2.4

Ekonomi

Tabell 1: Budget 2020
Organisationsnivå
Tekniska nämnden

Kostnader, tkr
-1 924
-76 373

Kollektivtrafiken

-5 647

Mark och stadsmiljö

0

Vatten och avloppsverksamheten, taxefinansierat

-240

Avfallsverksamheten, skattefinansierat
Avfallsverksamheten, taxefinansierat

0
0

Projektavdelningen
Gata Park avdelning

-44 866

Fastighetsförvaltning

-5 940
-6 121

Hamnavdelningen
Totalt

-141 111

Tabell 2: Investeringsram

Anslagsfinansierad verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Investeringar

2.5

Budget 2020
127 200
129 900
257 100

Medarbetare

Antal anställda

2018

2019

343

364

58
236
49

64
235
65

varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

Tabell 3: Medarbetare, [Förvaltning]

Kommentarer:

Antal tillsvidareanställda i juli 2019 var 299 jämfört med juli 2018 då antalet var 294. En
ökning med 5 personer. Förvaltningen har haft ett stort antal vakanser och
rekryteringsbehov och ökningen beror på att lediga tjänster har tillsatts. Tre
visstidsanställningar vid återvinningscentralen i Visby, en till projekt för att utveckla
kollektivtrafiken samt vikarier och säsongsanställningar utgör ökningen av visstidsanställda.
Antalet visstidsanställda är högt på grund av att siffrorna är tagna i juli, då semestervikarier
och säsongsanställda är som flest.
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3
3.1

Mål
Mål från koncernstyrkort samt nämndmål

Tekniska nämnden har beslutat arbeta efter alla de 18 målen i koncernstyrkortet.
Förvaltningen har valt att ha en aktivitet kopplad till mål 17 i Ekonomiområdet för att
understryka vikten av de ekonomiska åtagandena.
Förvaltningen arbetar alltså mot följande mål och har aktiviteter kopplade till alla utom mål
16 och 18.

3.2

Mål från övergripande planer, strategier och program

Teknikförvaltningens breda verksamhet medför att ett stort antal nationella och regionala
övergripande planer, program och strategier tillämpas inom förvaltningens verksamheter.
Nedanstående program mm har en stor påverkan på flera av våra verksamheter i det
dagliga arbetet.
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FNs Globala mål för hållbar utveckling
Miljöprogram för Gotland 2015-2020
Energiplan – energi 2020
Vatten- och Avloppsplan för Gotland 2018-2030 och
VA-strategi – vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
Bygg Gotland – översiktsplan 2010-2025
Hansestaden Visby – strategi och handlingsplan
Avfallsplan (ej beslutad än)
Digitaliseringsstrategi (Region Gotland)
Trafikförsörjningsplan
Parkeringsstrategi
Cykelplan 2015-2525
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4

Prioriterade aktiviteter

Avser mål: 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Aktivitet
Underlätta för elever och utbildningsverksamheten genom att bistå med lokaler, praktikplatser och möjlighet att
transportera sig till skolan.

Avser mål: 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet
Möjliggöra rekreation för barn och vuxna.
Tillgänglighetsanpassningar i offentlig miljö.

Avser mål: 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Aktivitet
Utöka förvaltningens kompetens kring kommunalteknisk service i kris och beredskap

Avser mål: 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Aktivitet
Genom god infrastruktur möjliggöra för befolkningen att bo och verka på Gotland.

Avser mål: 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
Aktivitet
Bidra till ett gott näringslivsklimat.

Avser mål: 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Aktivitet
Bidra till en smidig samhällsbyggnadsprocess.

Avser mål: 7. Gotlands klimatavtryck minskar
Aktivitet
Bryta ner de relevanta globala målen till konkreta aktiviteter inom TKFs verksamhetsområden.
Dvs Mål 6 - Rent vatten och sanitet, Mål 7 – Hållbar energi för alla, Mål 11 - Hållbara städer och samhällen, Mål 12 –
Hållbar konsumtion och produktion och Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna.
Verkställa förvaltningens miljöhandlingsplan 2020.

Avser mål: 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Aktivitet
Verkställa VA-plan (vatten och avlopp) med prioriterade områden för 2020.

Avser mål: 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen
Aktivitet
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Vid varje upphandling ska hållbarhetsaspekten tas i beaktande.

Avser mål: 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet
Digitalisera fler tjänster inom förvaltningens verksamheter för effektivisering och kundnytta.

Avser mål: 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Aktivitet
Vid leverantörs- och kundmöten skapa möjlighet för deltagande, ta tillvara synpunkter och ge tydlig och begriplig
information.

Avser mål: 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Aktivitet
Kartlägga processer i förbättrings-, effektiviserings- och utvecklingssyfte.
Förvaltningen nominerar bidrag till förnyelsepriset

Avser mål: 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet
Utgå från resultat i medarbetarenkät, uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete samt idéer från medarbetardialog
och genomföra nödvändiga aktiviteter för att stärka tilliten i organisationen.

Avser mål: 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet
Följa förvaltningens Kompetensförsörjningsplan 2020-2024.

Avser mål: 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Aktivitet
Genomföra förvaltningsgemensam trivselaktivitet för alla medarbetare.
Genomföra hälsoinspirerande aktiviteter.

Avser mål: 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden
Aktivitet
Utveckla den ekonomiska styrningen genom att varje avdelning har en handlingsplan som tydligt visar att budgeten
hålls vid årets slut
Fortsatt fokus på Intern kontroll
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5

Uppföljning

Förvaltningens uppföljning av verksamhetsplanen görs i huvudsak i delårsrapport 2 samt
i årsbokslutet. Under 2020 kommer förvaltningen att fortsätta att genomföra
”ledningens genomgång” för att genom det strukturerade arbetssättet besluta om
åtgärder utifrån enkätresultat och andra uppföljningar. En uppföljning av
verksamheternas arbete mot målen och beslutade aktiviteter görs också vid dessa
genomgångar. Resultatet från ledningens genomgång tas bl a tillvara i arbetet med
kommande års verksamhetsplan.
Den årliga, av tekniska nämnden, beslutade internkontrollplanen följer upp
förvaltningens valda kontrollområden.
5.1

Indikatorer för löpande nämndinformation

Den löpande nämndinformationen genomförs vid varje nämndmöte under
förvaltningschefen stående punkt ”Förvaltningschefens information”.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3401
29 oktober 2019

Patric Ramberg

Tekniska nämnden

Hävt anslutningsstopp Ardre
Förslag till beslut

Tekniska Nämnden beslutar om att häva tidigare fattat beslut om stopp för
anslutningar till det allmänna ledningssystemet inom verksamhetsområden för vatten.
Det område där beslutet hävs är i socknarna Stånga, Lye, Garda, Alskog och Ardre. I
övriga socknar med anslutningsstopp gäller fortsatt stopp för anslutning till
vattenledningssytemet till dess vattenförsörjningen säkrats.

Sammanfattning

Vattensituationen på södra Gotland har varit ansträngd under ett flertal år. 2016
nåddes en nivå som gjorde att tekniska nämnden med stöd i Vattentjänstlagens 17§
sade nej till ansökningar om anslutning av fastigheter inom ett verksamhetsområde
söder om Tofta. Anslutningsstoppet skulle gälla till dess att södra Gotlands
bräckvattenverk i Kvarnåkershamn var driftsatt och försörjningen av dricksvatten
var tryggad (§ 229 2016-11-16).
Somrarna 2016, 2017, 2018 och 2019 har kännetecknats av vattenbrist och endast
klarades av med annonskampanj, en rad restriktioner såsom bevattningsförbud på
hela Gotland och delvis trycksänkningar samt en vilja hos både Gotlänningar och
hitresta att bidra till att situationen klarades av. Vattenbristen klarades av till en
kostnad av att nivåerna i våra vattentäkter inte kunnat återhämta sig.
Teknikförvaltningen ser en påtaglig risk för att vattenbristen fortsätter även
sommaren 2020 och åren därefter.
Bedömning

Under juni månad 2019 driftsattes södra Gotlands bräckvattenverk och verket
försörjer numera ledningsnätet med dricksvatten från Kvarnåkershamn till
Nisseviken och från Kvarnåkershamn till Hemse och Burgsvik via Alva.
Tekniska nämnden beslutade 2019-08-28 (§ 180) att häva anslutningsstoppet i
Sproge, Silte, Hablingbo, Havdhem, Näs, Grötlingbo, Fide, Öja, Vamlingbo, Hamra,
Eke, Alva, Hemse, Rone, och Burs på södra Gotland.
Teknikförvaltningen föreslår nu att Tekniska nämnden beslutar att från 1 december
fortsätta att häva tidigare fattat beslut om stopp för anslutningar till det allmänna
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ledningssystemet inom verksamhetsområden för vatten. Det aktuella området där
anslutning inom verksamhetsområde föreslås få göras är Stånga, Lye, Garda, Alskog
och Ardre socken.
Verksamhetsområdena i Stånga, Lye, Garda och Alskog är begränsade.
Barn- och genusperspektiv- Påverkas inte av detta ärende
Landsbygdsperspektiv- Positivt för landsbygden och kunna få exploatera.
Ekonomisk konsekvensanalys- Positivt för Region Gotland och få möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse datum 2019-10-29
TN § 229 2016-11-16
TN § 180 2019-08-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2840
29 oktober 2019

Magnus Nypelius

Tekniska nämnden

Riktlinjer för ersättningar för enskilda VA-anläggningar
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta riktlinjer för ersättning för onyttigblivna
anläggningar inom Region Gotland.

Sammanfattning

Vid genomförandet av ”Vatten- och avloppsplan för Gotland 2018-2030” som
antogs av Tekniska Nämnden 2018-11-21 kan det uppkomma krav från
fastighetsägare på ersättning för avloppsanläggningar som då blir onyttiga.
I vissa fall har fastighetsägarna följt anvisningar från Miljö- och hälsoskyddskontoret
och gjort ganska stora investeringar på sin avloppsanläggning. Enligt Lagen om
allmänna vattentjänster ska VA-huvudmannen ersätta fastighetsägare i vissa fall.
De tidigare besluten gällande ersättning för onyttig anläggning, TN § 131 2004-05-26
och TN § 312 2013-12-17, frångår praxis i Sverige och är onödigt komplicerade.
Praxis i Sverige är att använda 10 år med rak avskrivningstid för onyttiga
anläggningar. När det gäller den gällande uträkningen för schablonavdrag tas inte
hänsyn till vilken typ av anläggning som blivit onyttig. Schablonavdraget varierar med
åldern på anläggningen vilket är onödigt komplicerat och otydligt för kund.
Svenskt Vatten anger i sina publikationer att ersättning för onyttigblivna anläggningar
ska utbetalas restriktivt och då endast slutna anläggningar. Svenskt vatten hänvisar till
gällande rättspraxis(se VÖD dom DTVa 29/86, MÖD dom 2004-1108, M 1172-04).
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas för primitiva(öppna)
anläggningar. Som särskilda skäl kan t.ex. bristande information till boende inom ett
specifikt område om att en utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen är nära
förestående.
Bedömning

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående följande:
Ersättning för onyttig anläggning utbetalas enligt bifogat förslag Riktlinjer för
ersättningar för onyttigblivna enskilda VA-anläggningar inom Region Gotland.
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I de fall där kvitton saknas måste en schablonersättning fastställas.
Schablonersättning fastställes enligt tabell
Slamavskiljare/2-eller 3-kammarbrunn 30 000 kr ersätts endast om särskilda
med Infiltration för bad,disk,tvättvatten skäl föreligger
Slamavskiljare /3-kammarbrunn med
40 000 kr ersätts endast om särskilda
Infiltration för bad,disk,tvätt,wc-vatten skäl föreligger
Sluten tank mindre än 6m3
16 000 kr
Sluten tank 6m3 eller större
22 000 kr
1-kammarbrunnar
Ersätts ej
Minireningsverk
Utifrån kvitton ersätts endast om
särskilda skäl föreligger
Barn- och genusperspektiv – Beslutet berör enskilda fastighetsägare där enskilda
avloppsanläggningar blivit onyttig
Landsbygdsperspektiv – Beslutet

rör endast enskilda anläggningar inom
verksamhetsområde för kommunalt VA
Ekonomisk konsekvensanalys – Kostnadsminskning

för Region Gotland

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Bilaga Riktlinjer för ersättningar för onyttigblivna enskilda VA-anläggningar inom
Region Gotland

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Riktlinjer för ersättningar för
onyttigblivna enskilda VAanläggningar inom Region
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1. Inledning

Region Gotland planerar att kontinuerligt bygga ut sitt va-nät inom regionen och inrättar då
även nya verksamhetsområden för VA. Inom flera av de planerade verksamhetsområdena för VA
finns idag enskilda va-anläggningar som innehas av samfällighetsföreningar och enskilda
fastighetsägare.
Dessa riktlinjer syftar till att få en enhetlig grund för beslut om de ekonomiska ersättningar som
ägare av enskilda anläggningar kan vara berättigade till i samband med utbyggnad av kommunalt
VA och inrättande av VA-verksamhetsområde i omvandlingsområden.
Genom detta arbete säkerställer regionen att alla som är berättigade till ekonomisk ersättning
för enskilda VA-anläggningar får en enhetlig juridisk och ekonomisk bedömning.

2. Relation till andra styrdokument

Dokumentet har koppling till VA-utbyggnadsplanen, som är en del av VA-planen.

3. Syfte

I samband med utbyggnad av vatten och avlopp i befintlig bebyggelse uppkommer frågor kring
hur befintliga vatten och avloppsanläggningar hanteras.
Riktlinjerna syftar till att skapa ett regelverk som är ett grundläggande ställningstagande kring den
ekonomiska och rättsliga hanteringen av dessa anläggningar.

4. Mål och viljeinriktning

Befintliga anläggningar som på olika sätt berörs av planerad utbyggnad av vatten och
avloppsledningar ska hanteras på enhetliga sätt och ersättningsfrågor hanteras på ett rättssäkert
sätt utifrån lagstiftning och rättspraxis.

5. Lagstiftning

Ersättning för inlösen av en enskild va-anläggning och för ersättning av onyttig enskild
anläggning regleras i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Tillämpliga bestämmelser
är 39 och 40 §§. I paragraferna stadgas följande:
”39 § Om det för en fastighet inom en allmän va-anläggnings verksamhetsområde finns en
enskild anläggning som kan användas i den allmänna va-anläggningen, är den som äger den
enskilda anläggningen skyldig att, om huvudmannen begär det, mot skälig ersättning låta den
enskilda anläggningen ingå i den allmänna va-anläggningen.”
D.v.s. § 39 hanterar i huvudsak inlösen
”40 § Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en
allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens
ägare.”
D.v.s. 40 § hanterar i huvudsak ersättning av onyttiggjord anläggning
2

I båda fallen d.v.s. tillämpning av 39 och 40 §§ görs en bedömning utifrån det aktuella ärendet.
I 39 § talas det om ”skälig ersättning”. Det innebär att huvudmannen (kommunens VA-kollektiv)
gör en bedömning utifrån ålder, skicka och ekonomisk avskrivningstid. Genomgående gäller att
rättspraxis är restriktiv i både fall avseende inlösen och ersättning för onyttig anläggning.
Vid ersättning enligt § 40 ersätts endast slutna anläggningar om inga särskilda skäl föreligger. Som
särskilda skäl kan t.ex. bristande information till boende inom ett specifikt område om att en
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen är nära förestående.
Ålder fastställs efter det att anläggningen godkänts eller att anläggning har anmält som utbyggd
enligt tillstånd och är klar.
D.v.s. enskilda anläggningar måste ha ett miljöbalkstillstånd och ha ett slutintyg.
Anläggning utan tillstånd ersätts ej.
Varje separat anläggning kommer att hanteras var för sig utifrån dess specifika förutsättningar
men sammantaget gäller att ersättningar tillämpas restriktivt och i enlighet med dessa riktlinjer.
Regionen kommer inte att tillåta enskilda spillvattenlösningar inom beslutade VAverksamhetsområden.

6. Grundprinciper för beräkning av ersättning
Huvudregel: (bruksvärdesprincipen)
Ersättningen beräknas restriktivt utifrån följande: Nyanskaffningsvärdet för anläggningen efter
avdrag från art, ålder och skick (maxersättning)
• Fastigheten måste ingå i verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning,
fastställt av regionfullmäktige
• Anläggningens nyanskaffningsvärde fastställs med exempelvis kvitto eller ett
schablonvärde som regionen tar fram.
• Anläggningens ålder fastställs från ibruktagandet enligt slutförandeintyg.
• Åldersavdrag görs med 10 % per år (Vid större ledningsnät kan ev. längre avskrivningstid
användas dock maximalt 30 år.)
• Om anläggningen är i sämre skick kan ytterligare avdrag göras
• Är anläggningen av provisorisk karaktär kan ytterligare avdrag göras
• Ingen ersättning betalas ut för primitiva(öppna) anläggningar.
• Ersättning kan maximalt uppgå till spillvattendelen av regionens anslutningsavgift enligt
gällande VA-taxa.
Undantag:
• Ingen ersättning betalas ut om den enskilda anläggningen är av temporär karaktär och/eller
fastighetsägaren fått information om att utbyggnad ska ske inom snar framtid (t.ex. när
tidsbegränsade tillstånd meddelats i avvaktan på utbyggnad)
• Ingen ersättning betalas ut om anläggningen saknar giltigt tillstånd från Miljö- och
byggnadsnämnden.
• Ingen ersättning betalas ut om anläggningen ägs av annan som inte kan ställa krav enligt
vattentjänstlagen.
• Ersättning för primitiv(öppen) anläggning kan betalas ut om särskilda skäl föreligger.
• Måste vara frågan om en anordning för avlopp, ingen ersättning betalas ut för t.ex.
multrumsanläggning

7. Levandegöra

Styrdokumentet kommer att redovisas på regionens hemsida och användas i samråden
med ägare av anläggningar som blir aktuella för inlösen eller ersättning av onyttigbliven
anläggning.
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8. Uppföljning

Beslut om ersättning som hanterats enligt dessa riktlinjer diarieförs hos Region Gotland.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/2016
4 november 2019

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

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



Tekniska nämnden beslutar att upphandlingen skall upphandla trafik
motsvarande trafikförsörjningsprogrammet dvs. ca 6 milj. km/år.



Tekniska nämnden beslutar om stegvis genomförande av utbudsökningen enligt
förslaget om 4 steg mot slutmålet.



Tekniska nämnden godkänner informationen om samordning mellan allmän
kollektivtrafik och skolskjutsar.

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 Region Gotland redan från start är tydliga med vilken
trafikomfattning som förväntas av den anbudsgivare som svarar på förfrågan. Det är
även viktigt att regionen redan från start, genom beskrivningen av trafikmängden,
attraherar operatörer som är lämpliga för uppdraget. Likaså är det nödvändigt att
regionen kan beskriva tidsaspekten i hur den beskrivna trafikmängden skall nås. Skall
trafikökningen nås i ett stort steg eller ökas stegvis för att slutmålet ska nås. Region
Gotland måste således vara tydliga med vilket slutmålet är och hur regionen tänker
sig komma dit. På detta sätt säkerställer regionen i möjligaste mån att en leverantör
med rätt förutsättningar lämnar anbud på uppdraget.
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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 exempel (A, B och C) på 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 scenarierna 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 trafikförsörjningsprogrammet. De övriga scenarierna är bantade
versioner som inte uppfyller trafikförsörjningsprogrammets mål och vision i sin
helhet. Om tekniska nämnden beslutar enligt scenario B kan behov uppstå av att
revidera trafikförsörjningsprogrammet. Väljer nämnden scenario C skall det nu
gällande trafikförsörjningsprogrammet revideras så att den motsvarar den trafik man
ämnar bedriva. Teknikförvaltningen bedömer 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.
Angående tidsaspekten för införandet av utbudsökningen hänvisas till bilagan
”Utbudskoncept för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland från året
2023 och framåt” där det beskrivs ett exempel för en utbudsökning i fyra steg.
Det är av stor vikt att utbudsökningen åtföljs av ökande intäkter, dvs ett ökande
resande och att varje steg nogsamt följs upp innan näste steg tas. Medel bör avsättas
för att stimulera ett ökande resande med kollektivtrafiken.
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 en
större frihet genom att till exempel underlätta möjligheten att ta sig till och från sina
fritidsaktiviteter.
Landsbygdsperspektiv

För att Gotland skall kunna ha en 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 Region Gotland skiljer sig mellan de olika
scenarierna 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.
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Scenario

Utbud
(miljoner tidtabellskilometer per år)

Trafikeringskostnad
(miljoner kronor per år)

A

5,56 – 6,54

178 – 209

B

4,19 – 4,79

134 – 153

C

3,43 – 3,96

110 – 127

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.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-04
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland, beslut RF § 95 från 2019-02-25
Bilaga ”Utbudskoncept för den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland från
året 2023 och framåt” till tjänsteskrivelsen TN 2019/2016
Bilaga ”Samlad bild över samordningen mellan skolskjutsar och allmän
kollektivtrafik” till tjänsteskrivelsen TN 2019/2016
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Bilaga till tjänsteskrivelsen TN 2019/2016

TKF/Kollektivtrafikenheten, 2019-11-04

Samlad bild över samordningen mellan
skolskjutsar och allmän kollektivtrafik
Bakgrund
Vid tekniska nämndens sammanträde 2019-10-24 under beslut TN § 209, fick förvaltningen ärendet
återremitterat med önskan om bland annat att åskådliggöra en samlad bild med skolskjutsar.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att samordning mellan den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken och skolskjutsarna skall ske när så är möjligt med hänsyn till skollagens krav och
behoven hos kollektivtrafikens resenärer. Vid de tillfällen den allmänna kollektivtrafiken kan
tillgodose behoven för skolskjutsar skall man hänvisa elever till den allmänna trafiken.
Enligt beslut i BUN så gäller följande:

Att upphandlingen i största mån säkerställer att BUN:s verksamheter i första hand kan utnyttja
den linjelagda trafiken och att skolskjutsar som komplement minimeras.
 Att i den mån skolskjutsarna öppnas för allmänheten måste i första hand säkerhetskraven för
eleverna tillgodoses som att bältade platser måste finnas för skoleleverna.


De som avser att resa med den allmänna linjelagda kollektivtrafiken bör erbjudas möjlighet att nyttja
skolskjutsen när den passar in och i mån av plats. Dock är förutsättningen att resenären själva håller
reda på tider och linjesträckningar för skolskjutsarna.
Att använda samma fordonstyp för både den allmänna kollektivtrafiken och skolskjutsarna är att
föredra för att kunna nå maximal flexibilitet i trafiksystemet och samnyttjande av resurser.
Effekten av samordning handlar i första hand om gemensamma fordons- och personalresurser. När
det är möjligt skall en överflyttning av elever till den allmänna linjelagda kollektivtrafiken ske i takt
med att den allmänna linjelagda kollektivtrafiken byggs ut så att man kan minimera de behov som
finns inom skolskjutsar.
En samordning kan endas uppnås när de olika aktörerna ständigt uppdaterar varandra och är flexibla
nog att kunna omvärdera den planering som gäller vid varje tillfälle.

Nuläge
Fordon
Idag bedrivs både allmän och särskild kollektivtrafik (skolskjutsar) separat där olika fordonstyper
används för att ombesörja trafiken. Här pratar vi om att inom skolskjutsar används bland annat
turistbussar och mindre personbilar (taxi), vilka inte används i den allmänna kollektivtrafiken.

Tidtabell
Förutsättningarna för de olika verksamheternas tidtabell skiljer sig åt markant. Allmän kollektivtrafik
har fastslagna tidtabeller som presenteras i god tid innan de blir giltiga och ändras mellan sommar-
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och vintertidtabell. Här tittar man även på vilka sträckor som har största trafikbehovet och
därigenom ombesörjer de behov som finns hos allmänheten.
Skolskjutsarnas tidtabell är mer dynamisk och utgår från de enskilda behov som finns för varje elev
vid varje enskilt tillfälle. De så kallade skolskjutsrutterna styrs av elevernas adress, skolornas
belägenhet och scheman samt de fastslagna terminstiderna. Detta medför att tiderna är föremål för
snabba förändringar, där både linjesträckningen och avgångs-/ankomsttid kan ändras på kort varsel.
Även de fordon som används vid det enskilda tillfälle kan skifta efter de behov som gäller för tillfället.
Skolskjutsrutterna är uppbyggda enligt principen att första rutten går till de mindre låg- och
mellanstadieskolorna och den andra till högstadieskolorna. Detta innebär att skolskjutsarna är
belagda mellan ca 07:00 – 09:00 samt 13:00 – 16:30 varje skoldag. All övrig tid är de flesta bussarna
disponibla för annan trafik med undantag för resor mellan skolorna som t ex idrott, slöjd etc.

Trafikplanering
De båda trafikslagen har olika planeringssystem där respektive system är specialiserad på respektive
uppgift. Här tar skolskjutssystemet in information om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken och
har det som underlag för planering för skolskjutsar.

Typ av trafik
Den allmänna linjelagda trafiken kännetecknas av att den i första hand trafikerar de sträckor där
underlaget och behoven är störst samt att man måste ta sig till en hållplats för att kunna komma
med i bussen. Här finns inga krav på maximalt avstånd mellan bostad och hållplats.
Skolskjutsarna är trafik där elever plockas upp nära hemmet och därigenom fullföljer kraven på
maximalt avstånd mellan hemmet och hållplatsen. Trafiken är mer individanpassad och tar mer
hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.

Samordning
Vilken samordning är då möjlig mellan de två olika trafikslagen?

Fordon
Det är fullt möjligt att köra både skolskjutsar och allmän linjelagd kollektivtrafik med samma typ av
fordon förutsatt att man har bilbälten för samtliga passagerare i bussen. Detta kan uppnås genom att
samma krav ställs på fordon från båda håll, vilket görs i de avtal som idag tecknas med trafikoperatör.

Tidtabell
Att ha en samordnad och samlad tidtabell som innefattar de båda trafikslagen ter sig inte görlig med
hänsyn till de väldigt olika förutsättningarna som gäller för trafikslagen. En framtida utveckling till
enbart digitala tidtabeller är en förutsättning att kunna presentera skolskjutsens tider för resenärer
särskilt med tanke på att både linjesträckningen och tider kan ändras från en dag till annan.

Upptagningsområde
Upptagningsområden skiljer sig markant mellan de olika trafikslagen på grund av olika
förutsättningar för trafiken och de behov respektive trafikslag är avsedda att tillgodose.

Tillgänglighet
Under förutsättningen att den allmänna linjelagda kollektivtrafiken ombesörjer samma
linjesträckning och passande tider, kan elever åka med den allmänna trafiken till och från skolan. Vid
sådana tillfällen gäller de regler som i övrigt gäller inom den allmänna linjelagda kollektivtrafiken tex
kan stående passagerare förekomma på turen.
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Vi kan erbjuda de resenärer som reser med allmän linjelagd kollektivtrafik att ta plats i
skolskjutsbussen i mån av plats, när den passar resenärens behov. Här får man betrakta detta som en
möjlighet som förutsätter att resenären är medveten om existensen av trafiken både när det gäller
linjesträckning och tider för skolskjutsar.
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Utbudskoncept för den allmänna
linjelagda kollektivtrafiken på Gotland
från året 2023 och framåt
Inledning
Mål i trafikförsörjningsprogrammet med syftning till utbudet
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
detaljerat 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.
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Det åsyftade trafikavtalet skall gälla linjelagd trafik, varför den anropsstyrda trafiken inte är
medtagen här.

Jämförelse med andra län
I nuläget är Gotland det län där det satsas allra minst på kollektivtrafik, se Figur 1. Riksgenomsnittet
är 2,3 gånger så hög som som på Gotland.

Figur 1. Trafikeringskostnad (kr per invånare) för kollektivtrafik med buss år 2018

Diagrammet visar endast den specifika kostnaden för busstrafik, spårtrafiken är inte medtagen här.
Kostnaden för busstrafiken på Gotland skulle därför i princip få vara högre än i riksgenomsnittet, för
att Gotlands busstrafik även måste tillgodose den trafik som vanligtvis genomförs med spårtrafik i de
andra länen.

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.
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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 även 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 en större del av
resenärerna till och från Slite (beroende på vilket utbud som finns på kompletteringslinjen längs väg
147) 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 2. Några linjer som finns i dagsläget (24, 27, 32 och 62) är inte medtagna här, dels för att
5
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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 2. 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.
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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 den årliga trafikeringskostnaden, vilken
beror på den ungefärliga kilometerkostnaden under avtalsperioden 2020-2023 (genomsnittsvärde för
all trafik: 32 kr/km). Det bör därför beaktas att den framtida kostnaden kan bli högre.
Tabell 7. Summering av tidtabellskilometer enligt variantkombination och scenario

Variantkombination

Scenario

Utbud (miljoner tidtabellskilometer per år)
Stomlinjer*
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

Kostnad
Miljoner kr
per år
60
178
134
110
196
145
120
209
153
127

Stegvis genomförande av utbudsökningen
En omedelbar ökning av utbudet till den slutgiltiga omfattningen redan vid avtalsperiodens början är
inte lämpligt. Det är knappast försvarbart från ekonomisk synvinkel och inte heller meningsfullt sett
ur planeringens perspektiv, eftersom det inte skulle lämna kvar något spelrum för en ytterligare
utbudsökning.
En stegvis utökning kan i princip ske på tre olika sätt, som Figur 3 visar. I de första två varianterna
utökas utbudet stadigt (i praktiken vid varje tidtabellskifte); i den första varianten sker ökningen varje
gång med samma värde, medan den andra varianten visar en tilltagande ökning över tid. Den tredje
varianten innebär att utbudet utökas vid några få tillfällen och lämnas oförändrad däremellan.
Utbudskilometer

Utbudskilometer

Utbudskilometer

Tid

Tid

Tid

Figur 3. Principiella varianter för ett stegvist införande av kollektivtrafikutbudet enligt trafikförsörjningsprogrammet
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De första två varianterna har betydande nackdelar:



Ändringen vid varje steg är liten, som gör det svårt för allmänheten att se förbättringen.
Utbudet måste anpassas vid varje tidtabellskifte, vilket leder till att ändringstakten är hög.
Det kan uppfattas som otryggt av resenärerna, samtidigt försvåras uppföljningen och
planeringen blir mer komplicerad.

Det rekommenderas att välja den tredje varianten, eftersom den har fördelar både för resenären och
planeraren:


Ökningen vid varje steg är förhållandevis stor, vilket ger kännbara förbättringar för resenären
och gör det även enklare att kommunicera ändringarna till allmänheten.
Tidsrummen ändringarna emellan gör det möjligt att uppfölja och utvärdera effekterna av
utbudsökningen, som oftast visar sig en längre tid efter ökningen. Det underlättar
planeringen av följande ökningssteg.



Ett exempel för en sådan stegvis implementering visas i Figur 4.

Miljoner tidtabellskilometer per år

Utbud i den linjelagda kollektivtrafiken
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Trafikeringskostnad av den linjelagda kollektivtrafiken
200

Miljoner kronor per år

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Figur 4. Exempel för en stegvis utbudsökning
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Det ovan nämnda exemplet baserar på variantkombinationen N 2 + S 2 och följande tankar samt
antaganden:







Utbudsökningen föreslås bli genomförd i fyra steg, med det första steget redan i år 2021 och
därmed under avtalsperioden 2020-2023. Det tidiga första steget skall visa för allmänheten
att kollektivtrafiken faktiskt utvecklas.
Det andra steget borde tas när den långa avtalsperioden 2023 och framåt börjar.
De återstående två stegen borde tas med några års mellanrum.
Den genomsnittliga trafikeringskostnaden per kilometer antogs vara 23 kr för år 2019, 27 kr
för år 2020 och 32 kr för resten av perioden.
Ingen indexhöjning av kostnaden har medtagits.

Kraven på trafikens utförande (främst angående drivmedel) är betydligt högre än under det
nuvarande avtalet, vilket kommer att leda till ökade kostnader. Därför finns det en kostnadshöjning
under år 2020, trots att utbudets omfattning planeras förbli oförändrad.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/580
11 oktober 2019

Försörjningschef Rolf Andersson
Skolskjutskoordinator Elinor Löfgren

Barn- och utbildningsnämnden

Upphandling av skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik
2023.
Förslag till beslut

Att nedan angivna målgrupper och prioriteringar är nämndens begäran på
upphandlingen av skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik 2023.
 Att upphandlingen i största mån säkerställer att nämndens verksamheter i första
hand kan utnyttja den linjelagda trafiken och att skolskjutsar som komplement
minimeras.
 Att i den mån skolskjutsarna öppnas för allmänheten måste i första hand
säkerhetskraven för eleverna tillgodoses som att bältade platser måste finnas för
skoleleverna.


Sammanfattning

Inför den planerade upphandlingen har barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
tekniska nämnden (TN) anmodats att fastställa utbud av skolskjutsar och allmän
linjelagd kollektivtrafik. I utbudsbehovet ingår att ange prioriterade målgrupper och
transportbehov.
Nedanstående gruppers behov måste tillgodoses för att nämnden skall kunna
uppfylla de krav som skollagen anger.
Målgrupper för skolskjutsar:

Elever i grundskolan. Förskoleklass till årskurs 9. Ca 1800 elever har rätt till
skolskjuts.
Gäller endast elever som uppfyller följande kriterier:
 Skollagen 10 kap, 31§
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27
§§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även
anordna skolskjuts i dessa fall.
 Lokala regler fastställda av Barn- och utbildningsnämnden.
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o Bostad – skola: Förskoleklass – årskurs 3 >2 km
o Bostad – skola: Årskurs 4 – årskurs 9 >3 km
o Max restid 60 min, i undantag mer, strävan max 45 minuter.
Målgrupper för alternativa lösningar:





Elever på särskolan, gymnasiesärskolan
Elever med särskilda behov.
Elever med växelvis boende.

Målgrupper för allmän kollektivtrafik:



Elever i gymnasieskolorna
o Enligt lag 1991:110 om kommunernas skyldighet att svara för vissa
elevresor:
För elever i gymnasieskolan finns det inte någon rätt till skolskjuts. Elevens
hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan
bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer.
o Elever har rätt till inackorderingstillägg på 1550 kr/månad om:


Avstånd bostad – hållplats> 3 km



Resan till skolan måste påbörjas före 06:35



Resan från skolan måste påbörjas efter 17:00



 Vårterminen 2019 har 120 elever inackorderingsbidrag
(186 000 kr/mån)
Studenter i vuxenutbildning (Komvux, Folkhögskolan, Universitetet)



Barn och vårdnadshavare i förskolan



Elever och vårdnadshavare på Fritids

Målgrupper för skolskjuts eller allmän kollektivtrafik:





Utflykter som arrangeras av skolorna
Kulturresor från grundskola till Visby
Resor mellan skolorna, schemalagda timmar som utförs på annan skola som
t. ex. idrott, simning, hemkunskap mm.

Dagens restider

Restiden i fordon till respektive från skolan skall vara högst 60 min. Restiden skall endast i
undantagsfall överstiga 60 minuter. Väntetid före hemfärd från skolan kan vara upp till 60
minuter. Skolan ansvarar för tillsynen.
HT 2019 har:
7 elever F-6 har en restid över 60 minuter i ena riktningen.
Ingen elev F-6 har en restid över 60 minuter i båda riktningarna.
60 elever F-6 har en restid över 45 minuter i ena riktningen.
18 elever F-6 har en restid över 45 minuter i båda riktningarna.
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Volymer och budget

Ca 1600 elever har efter ansökan blivit beviljade skolskjuts enligt de samlade
myndighetsbesluten för läsåret 2018/2019.
För läsåret 2019/2020 har elektronisk ansökan om skolskjuts införts och det
påverkar volymen beslut samt en del linjedragningar.
Kostnader för skolskjuts 2016-2018
Skolskjuts

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Huvudskjutsar

36 084

32 976

33 068



Orsaken till den stora skillnaden mellan 2017-2018 är att indexkorgen blev
kraftigt uppräknad.

Trafiken 2019 omfattar ca 1,1 miljoner km/år (inkl. fram och tillbakakörning med
tom buss) eller 0,99 miljoner km (exkl. fram och tillbakakörning).
Kan jämföras med 1,5 miljoner km (exkl. fram och tillbakakörning) före 2012.
Prognosen för de närmaste åren:
Elevprognoserna enligt Statisticon AB visar en ökning inom alla delar av Gotland. (se
nedan). Trots att elevantalet ökar förväntas en stor del av ökningen att ske i Visby
och de andra huvudorterna vilket gör att behovet av skolskjutsar antas vara konstant.
De bussar som idag används är bara i undantagsfall fulla varför en ökning ofta kan
ske utan kostnad.
Utökade timplaner har de senaste åren gjort att antalet rutter utökats och att tiderna
har förändrats. Dessutom ökar transporterna mellan skolorna. Under avtalsperioden
emotses fler förändringar och utökningar av timplanerna i olika ämnen.
För avtalsperioden juni 2023 till juni 2033, är det rimligt att tro att den lokalisering av
skolor som finns idag kan komma att förändras och det förändrade behovet kommer
att klarläggas de närmaste åren. Behovet av skjutsar blir större med färre skolenheter.
Faktorer som påverkar kostnaderna: Flexibilitet mellan taxi och buss-avtalen,
införandet av e-tjänst för att endast erbjuda skjuts efter ansökan, samutnyttjande
mellan linjetrafiken och skolskjutsar fr o m sommaren 2020.
Faktorer som är kostnadsdrivande: Indexkorgen (bränsle, miljö, fordon, löner), andel
växelvis boende.
Översyn av lokala riktlinjer

Inför trafikstart 2023 önskar förvaltningen göra en översyn av de lokala riktlinjerna.
Punkter som då bör redovisas:


Jämförelse med riket



Hänsyn till förändrad och förbättrad infrastruktur som cykelbanor,
vägtunnlar etc.



Riktlinjer för väntetider och restider



Ekonomiska konsekvenser



Förslag till förändrade riktlinjer
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Översyn av trafiksäkerhetsklassning

Inför trafikstart 2023 önskar förvaltningen göra en översyn av
trafiksäkerhetsklassningen (gröna, gula, röda vägar).
Prognos

Elevprognos enligt Statisticon AB.
2018

Prognos
2023

Prognos Prognos
2025
2028

Antal elever F-9
Gotland

6419

6810
(+6%)

6812
(+6%)

6846
(+7%)

Andel 28 % => antal med rätt
till skolskjuts

1779

1907

1907

1917

Antal elever F-9 Norra Gotland,
Fårösund+Slite

836

875
(+5%)

872
(+4%)

875
(+5%)

Antal elever F-9 Södra Gotland
Hemse+Klinte

1154

1248
(+8%)

1267
(+10%)

1284
(+11%)

Antal elever F-9 Roma

808

870
(+8%)

865
(+7%)

877
(+9%)

Antal elever F-9 Visby

3593

3795
(+6%)

3785
(+5%)

3784
(+5%)

Antal km (uppräknat med 50%
av elevökningen)

1 059 000

1 090 000

1 090 000

1 096 000

Kostnadsprognos MSEK enligt
2018 års utfall och avtal.
Ej hänsyn till indexuppräkning

36,084

37,2

37,2

37,4

Beslutsunderlag



Förstudien inför upphandling trafik 2023 RS 2019/565



Regionalt trafikförsörjningsprogram RS 2018/204



Strategi för serviceutbud RS 2012/439



Gällande avtal om skolskjutsar, transportörer(taxi) och beställningscentral.



Gällande avtal om systemstöd för skolskjutsplanering och linjetrafik.



Gällande avtal om biljett och informationssystem

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

BUN § 121

BUN § 121

Upphandling av skolskjuts och allmän
linjelagd kollektivtrafik 2023

BUN 2019/580
BUN au §82

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Att nedan angivna målgrupper och prioriteringar är nämndens begäran på
upphandlingen av skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik 2023.
 Att upphandlingen i största mån säkerställer att nämndens verksamheter i första
hand kan utnyttja den linjelagda trafiken och att skolskjutsar som komplement
minimeras.
 Att i den mån skolskjutsarna öppnas för allmänheten måste i första hand
säkerhetskraven för eleverna tillgodoses som att bältade platser måste finnas för
skoleleverna.


Inför den planerade upphandlingen har barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
tekniska nämnden (TN) anmodats att fastställa utbud av skolskjutsar och allmän
linjelagd kollektivtrafik. I utbudsbehovet ingår att ange prioriterade målgrupper och
transportbehov.
Nedanstående gruppers behov måste tillgodoses för att nämnden skall kunna
uppfylla de krav som skollagen anger:
Målgrupper för skolskjutsar:



Elever i grundskolan. Förskoleklass till årskurs 9. Ca 1800 elever har rätt till
skolskjuts.

Målgrupper för alternativa lösningar:

Elever på särskolan, gymnasiesärskolan
 Elever med särskilda behov.
 Elever med växelvis boende.


Målgrupper för allmän kollektivtrafik:

Elever i gymnasieskolorna
 Studenter i vuxenutbildning (inklusive folkhögskolan och universitetet)
 Barn och vårdnadshavare i förskolan
 Elever och vårdnadshavare på fritids


Målgrupper för skolskjuts eller allmän kollektivtrafik:

Utflykter som arrangeras av skolorna
 Kulturresor från grundskola till Visby
 Resor mellan skolorna, schemalagda timmar som utförs på annan skola som till
exempel idrott, simning och hemkunskap.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

BUN § 121

Volymer och budget

Ca 1600 elever har efter ansökan blivit beviljade skolskjuts enligt de samlade
myndighetsbesluten för läsåret 2018/2019.
För läsåret 2019/2020 har elektronisk ansökan om skolskjuts införts och det
påverkar volymen beslut samt en del linjedragningar.
Kostnader för skolskjuts 2016-2018

Skolskjuts
Utfall 2018 Utfall 2017
Utfall 2016
Huvudskjutsar
36 084
32 976
33 068
 Orsaken till den stora skillnaden mellan 2017-2018 är att indexkorgen blev
kraftigt uppräknad.
Trafiken 2019 omfattar ca 1,1 miljoner km/år (inkl. fram- och tillbakakörning med
tom buss) eller 0,99 miljoner km (exkl. fram- och tillbakakörning).
Kan jämföras med 1,5 miljoner km (exkl. fram- och tillbakakörning) före 2012.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet lämnades ärendet efter diskussion för att återkomma till nämndens
sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att de angivna målgrupperna och
prioriteringarna är nämndens begäran på upphandlingen av skolskjuts och allmän
linjelagd kollektivtrafik 2023 och att upphandlingen, i största mån, säkerställer att
nämndens verksamheter kan utnyttja den linjelagda trafiken och att skolskjutsar som
komplement minimeras samt att, i den mån skolskjutsarna öppnas för allmänheten,
måste i första hand säkerhetskraven för eleverna tillgodoses som att bältade platser
måste finnas för skoleleverna.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-11
Förstudie inför upphandling trafik 2023 RS 2019/565
Regionalt trafikförsörjningsprogram RS 2018/204
Strategi för serviceutbud RS 2012/439
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3329
30 oktober 2019

Maria Muskos

Tekniska nämnden

Kriterier markupplåtelse offentlig plats Almedalsveckan
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
1. Fastställa kriterier för markupplåtelse på offentlig plats för Almedalsveckans
genomförande, se bilaga.
2. Öppettiden för allmänheten hos arrangörer med markplats ändras till kl 1017.
3. Serviceområden för Mat och Uppställning inrättas i området ut mot Holmen
4. Ett partitorg skapas för partierna i huvudarrangörsgruppen.

Sammanfattning

I enligt med beslut i TN 2017/1081 ska vid ändring av kriterierna för markupplåtelse
lyftas i TN under hösten.
Utifrån de synpunkter som kommit Almedalsveckan och offentlig plats till del,
föreslås kriteriet som anger när evenemanget ska vara öppet och tillgängligt för alla
ändras till kl 10-17, inte som nu fram till kl 18.
En del i utvecklandet av den offentliga ytan handlar om att möjliggöra för fler
matserveringar. Detta har lett till förslaget att inrätta ett serviceområde med
benämningen ”Mat” som ska ligga söder om talarplatsen/rondellen vid Holmen.
Serviceleverantörer, såsom framförallt leverantörer av tält, el och ljud/ljus har lämnat
önskemål om att få hyra mark i anslutning till området för uppläggningsplats, istället
för att, som nu köra in material med fordon i Almedalsområdet. Vilket har bidragit
till förslaget att upprätta ett serviceområde ”Uppställning” som ska ligga väster om
talarplatsen/rondellen vid Holmen.
Den politiska synligheten behöver stärkas, något som arrangörer, deltagare och
politiken är överens om. Ett förslag att göra politiken mer synlig är att skapa ett
partitorg under Almedalsveckan. Förutom markplats ingår då även enklare valstugor.
Teknikförvaltningen önskar följande förändring:
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Öppettiden för allmänheten hos arrangörer med markplats ändras till
kl 10-17.



Serviceområden för Mat och Uppställning inrättas i området ut mot Holmen



Ett partitorg skapas för partierna i huvudarrangörsgruppen.

Ärendebeskrivning

Kriterier för markupplåtelse - öppettider
I nuvarande kriterier för markupplåtelse står det att evenemanget ska vara öppet
mellan kl 10-18. För alla som har markupplåtelse innebär det att evenemanget ska
bemannas under öppettiden. I nuläget finns det ingen uppföljning eller konsekvens
om arrangören inte följer dessa angivelser. Arrangörer som vill bemanna sin
markplats efter kl 17 kan göra det.
Avslutningssöndagen är dessa kriterier inte ett krav eftersom det avslutande talet
oftast hålls runt lunch, tidig eftermiddag.
Serviceområde Mat
Området för foodtrucks har under de senaste åren funnits vid hamnkontoret. Platsen
har upplevts som avsides och önskemål har inkommit om en närmare placering till
Almedalsområdet.
Förslaget är att skapa ett serviceområde ”Mat”, väster om småbåtshamnens
servicefastigheter, se bilaga. Undantag från gällande kriterier för markupplåtelse
under Almedalsveckan behöver göras för att markplats ska kunna beviljas.
Region Gotland ansvarar för ett tiotal sittplatser med bord, inramning, sopsortering
samt städning i samband med ordinarie städning av offentlig plats. Matleverantörer
står för sin sopsortering och elanslutning utifrån de krav som finns.
I serviceområde ”Mat” kan både foodtrucks, bodar och vagnar ansöka om
markupplåtelse. Taxan som tas ut för markupplåtelsen följer Taxan för upplåtelse av
offentlig plats, för försäljningsmoduler av typ gatukök är avgiften är 1 578 kr per dag.
Indexjustering kommer att ske inför 2020 års taxa. Den maxyta som kan användas
per serviceställe uppgår till 15 kvm.
Förbud mot trafik med motordrivna fordon gäller för Serviceområde ”Mat” mellan
kl 09-21 under Almedalsveckan. Även förbud att stanna eller parkera gäller i det
anvisade området. Foodtrucks kan söka dispens mot förbudet att stanna eller parkera
med villkor att fordonet ska göras icke körbart med rattlås.
Mattält berörs inte av ovanstående och ansökningsförfarandet som tidigare år gäller
utifrån gällande förutsättningar.
Serviceområde Uppställning
Under de senaste åren har önskemål kommit från tältleverantörer om att få tillgång
till ett område för den utrustning de använder under Almedalsveckan. En
uppställningsplats inne i området gör att antal transporter in och ut ur området
minskas. Motsvarande önskemål har kommit från andra serviceleverantörer
exempelvis elleverantörer.
Förslaget är att skapa ett Serviceområde ”Uppställning”, sydväst om regionens egna
förråd vid Holmen, se bilaga. Leverantörer kan där ansöka om markupplåtelse för
material som de behöver under Almedalsveckan. Undantag från gällande kriterier för
markupplåtelse under Almedalsveckan behöver göras för att markplats ska kunna
beviljas.
2 (5)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3329

Då uppställningsplatserna ska anpassas i miljön, kommer villkor att ställas på hur
avgränsning ser ut, att platsen är säker för övriga besökare samt att ytan ser snygg
och proper ut. Vid tillstånd ansvarar sökanden för kostnader såsom avgränsning,
bevakning och låsmöjligheter.
Storlek på ytan för markupplåtelsen kommer att regleras efter antal inkomna
ansökningar. Avgiften som tas ut för markupplåtelsen följer Taxan för upplåtelse av
offentlig plats, övriga kommersiella upplåtelser: 105 kr/kvm/dag. Indexjustering
kommer att ske inför 2020 års taxa.
Förbud mot trafik med motordrivna fordon gäller för Serviceområde ”Uppställning”
mellan kl 09-21 under Almedalsveckan. Dispens från stannaförbudet kommer inte att
beviljas och därför kommer inga motorfordon tillåtas parkera i det anvisade området.
Partitorg – markupplåtelse
Förslaget att skapa ett partitorg för partierna som ingår i huvudarrangörsgruppen har
mottagits positivt. Frågan har också varit uppe dels i styrgruppen som en
informationspunkt, dels vid möte med partirepresentanter på riksnivå.
Idén kommer från Region Gotland, Almedalsveckan önskan är att under det/de
första åren erbjuda platsen utan kostnad för partierna inklusive enklare
ljudanläggning.
Tanken är att detta partitorg ska vara bemannat mellan kl 10-17 i enlighet med
kriterierna för markupplåtelse. Avslutningssöndagen är dessa kriterier inte ett krav
eftersom det avslutande talet oftast hålls runt lunch, tidig eftermiddag.
Alla partier deltar samtidigt på partitorget och det kan vara olika delar inom partierna,
sidoorganisationerna som exempelvis ungdomsförbund, kvinnoförbund, seniorer,
som bemannar platsen. Alla partier har en egen valstuga som ställs upp utan kostnad
på plats som beslutas i samråd med mark och stadsmiljö, Almedalsveckan och
Tillståndsenheten, Polismyndigheten.
Ansökningsförfarandet går till på samma sätt som för valstugemodellen på
Östercentrum inför val. Enligt § 5 , Taxa för upplåtelse för offentligplats tas ingen
avgift för markanvändningen av partierna.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att öppettiden för arrangörer med markplats under
Almedalsveckan kan ändras till kl 10-17. Almedalsveckans arrangörer ska under
öppettiderna bemanna markplatsen och genom att förkorta öppettiden med en
timme underlättar det för arrangörerna att planera sin bemanning. Ändringen av
öppettiderna gäller den tid som arrangörerna måste ha öppet och arrangörer som vill
bemanna sin markplats efter kl 17 kan göra det.
Teknikförvaltningen bedömer att Serviceområden för ”Mat” och ”Uppställning” kan
inrättas under Almedalsveckan i området ut mot Holmen. Genom att införa
Serviceområde ”Mat” har arrangörer och besökare under Almedalsveckan större
tillgång till matserveringar i området kring Almedalen. Önskemål om fler
serveringsställen har under lång tid efterfrågats av allmänheten och detta har inte
varit möjligt att införa på grund av gällande kriterier.
Serviceområdet ”Uppställning” ger serviceleverantörer möjlighet att inom
Almedalsveckans område förvara material som används under veckan. Genom att
markupplåtelse ges för serviceleverantörer kan antal transporter i området minskas
under veckan.
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Teknikförvaltningen bedömer att ett partitorg kan skapas för partierna i
huvudarrangörsgruppen. Partitorget ska vara bemannat mellan kl 10-17 i enlighet
med kriterierna för markupplåtelse. Avslutningssöndagen är dessa kriterier inte ett
krav eftersom det avslutande talet oftast hålls runt lunch, tidig eftermiddag.
Alla partier deltar samtidigt på partitorget och olika delar inom partierna kan delta
såsom sidoorganisationer, exempelvis ungdomsförbund, kvinnoförbund och
seniorer. Alla partier har en egen valstuga som ställs upp utan kostnad på plats som
beslutas i samråd med mark och stadsmiljö, Almedalsveckan och Tillståndsenheten,
Polismyndigheten.

Barn- och genusperspektiv - beslutet

Almedalsveckan.
Landsbygdsperspektiv -

underlättar för besökare och deltagare under

beslutet rör endast området kring Almedalen i Visby.

Ekonomisk konsekvensanalys - beslutet

innebär ökade intäkter för Region Gotland.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-30
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Bilaga

Kriterier för att använda offentlig markplats under
Almedalsveckan

Krav på evenemang


Evenemangets syfte är att föra dialog och debatt kring aktuella samhällsfrågor.



Evenemanget ska vara kostnadsfritt och öppet för alla klockan 10:00-17:00.



Evenemang som säljer/lanserar en vara eller tjänst eller enbart visar upp en
verksamhet uppfyller inte kriterierna.

Krav på arrangör


Arrangören ansvarar för att evenemanget är förenligt med svensk lagstiftning



Arrangören ansvarar själv för eventuell el- och internetförsörjning till den upplåtna
platsen.



Riktlinjer för högsta ljudnivå medföljer i polistillståndet



Sökande följer de bygg- och demonteringstider som Region Gotland fastställt.
Huvudregeln är att monter som uppförts på den upplåtna platsen får vara max 3,5
meter hög från marken till monterns takfot. Zeppelinare och liknande i luftrummet
kräver särskilt tillstånd från Swedavia.



Inga fordon får ställas på platsen.



Taxa för markupplåtelse tillämpas enligt beslut i regionfullmäktige.



Upplåtelse eller uthyrning i andra hand är inte tillåtet.
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Stefan Hellström

Tekniska nämnden

Nyttjanderättsavtal Korsbygården
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal
mellan Region Gotland och Bygdegårdsföreningen Korsbygården.

Sammanfattning

Bygdegårdsföreningen Korsbygården har köpt Korsbygården på fastigheten Lärbro
Skolgården 2:2 av Region Gotland med tillträde 2019-11-01. Fastigheten som nyligen
styckats av saknar egen parkeringsplats. Därför har detta avtal upprättats för att
föreningen ska kunna använda skolans parkeringsplats när den inte används av
skolan. Ersättning för nyttjanderätten är 500 kronor per år som höjs med 2 %
årligen. Avtalet löper på 25 år och förlängs med 10 år i sänder om det inte sägs upp.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att upprättat avtal ska godkännas eftersom det är en
förutsättning för bygdegårdsföreningens ska kunna bedriva verksamhet i den
fastighet de köpt.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet
Landsbygdsperspektiv – Ärendet

påverkar de som nyttjar Korsbygården.

avser endast tomterna Lärbro Skolgården 2:1-2:2.

Ekonomisk konsekvensanalys – Avtalet

innebär en intäkt för Region Gotland.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Avtal
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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NYTTJANDERÄTTSAVTAL
Fastighetsägare
Region Gotland (org. nr. 212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad Regionen
Nyttjanderättsinnehavare
Bygdegårdsföreningen Korsbygården (org. nr. 834001-7295), 624 52 LÄRBRO, nedan kallad
Föreningen
Mellan parterna tecknas följande avtal om nyttjanderätt.
§1 Bakgrund
Upplåtelsen sker i samband med Föreningens friköp av fastigheten Gotland Lärbro
Skolgården 2:2 för fortsatt verksamhet av samma typ som man tidigare haft
§2 Nyttjanderättens omfattning och ändamål
Nyttjanderättsområdet utgörs av Regionens parkeringsplats inom fastigheten Gotland Lärbro
Skolgården 2:1 och framgår av blåmarkerad yta på kartbilaga till detta avtal. Områdets area är
ca 1000 kvm. Servitut 09-LÄR-1007.1 går genom området och utgör del av områdets totala
area. Se karta 1 och 2.
Området får endast användas av Föreningen för parkeringsändamål och då i första hand
utanför Regionens verksamhetstid. I mån av plats kan föreningen även parkera på området
under Regionens verksamhetstid. Regionens verksamhetstid kommer skyltas men avser vid
avtalets tecknande måndag till fredag 07:00-17:00.
Området får även användas av Föreningen för evenemangsändamål, dock endast utanför
Regionens verksamhetstid om inget annat finns överenskommet för det enskilda tillfället.
§3 Nyttjanderättstid
Nyttjanderättstiden utgör 25 år räknat från föreningens tillträdesdag för köp av fastigheten
Gotland Lärbro Skolgården 2:2.
§4 Uppsägning
Uppsägning eller begäran om villkorsändring av avtalet ska ske 12 månader före
nyttjanderättstidens utgång. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet med 10 år.
§5 Avgift
Ersättning för nyttjanderätten utgör 500 kronor för varje år och skall efter debitering från
kommunen betalas i förskott senast den 31 mars varje år. För varje följande kalenderår skall
ersättningen räknas upp med 2 %.
§6 Nyttjanderättsområdets skick
Området har upplåtits i befintligt skick. Föreningen är skyldig att hålla området i vårdat skick
under nyttjandetid.
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Föreningen är ansvarig för eventuella föroreningar på området som föreningens verksamhet
orsakar.
Föreningen är skyldig att följa hälsoskydds- och miljölagstiftning. Föreningen svarar för
kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt denna lagstiftning
gällande den verksamhet föreningen bedriver.
§7 Inskrivningsförbud
Detta avtal får ej inskrivas utan Regionens medgivande.
§8 Upplåtande i andra hand
Föreningen får inte utan Regionens skriftliga samtycke upplåta nyttjanderätt till någon del av
området eller sätta in någon annan i sitt ställe.
§9 Överlåtelse
Föreningen äger inte, utan Regionens skriftliga medgivande, rätt att överlåta nyttjanderätten
eller del av denna till ny rättighetsinnehavare.
§10 Övrigt
Regionen snöröjer inte parkeringen utanför egen verksamhetstid. Genom detta avtal upphör
nyttjanderättsavtal tecknat 2019-10-24 att gälla.
§11 Tvister
Tvister med anledning av det genom detta kontrakt uppkomna nyttjandeförhållande ska i den
utsträckning som 8 kap 28 § JB medger avgöras enligt svensk lag.
_________________________________________________________________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Visby den / 2019
För Region Gotland:

Lärbro den / 2019
För Bygdegårdsföreningen
Korsbygården

…………………………

……………………………

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3148
9 oktober 2019

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Avtal minnesplats
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna att Fredsbaskrarna Gotland Sveriges
Veteranförbund (SVF) donerar ett ”monument”/minnesplats i form av en
sittmöjlighet till Palissaderna.

Sammanfattning

Fredsbaskrarna Gotland/Sveriges veteranförbund har önskemål om att donera ett
monument/minnesplats med syfte att minnas och hedra de som har tjänstgjort för
Sverige och stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter i andra länder.
Bedömning

Gåvan kommer att vara utformad för utsedd plats i Palissaderna, se bilagd
karta, så att den kan användas av allmänheten som besöker platsen. En
formgivare kommer att formge gåvan och den ska vara utformad som en
sittmöjlighet som passar in i miljön. Information för platsen ska tas fram och
bekostas av givaren.
Fredsbaskrarna Sveriges veteranförbund förbinder sig till att minnesplatsen
upplåts till allmänheten med förutsättning att den vid leverans är anpassad för
dessa ändamål.
Ekonomisk konsekvensanalys

Alla kostnader som orsakas av gåvan ska ingå i givarens åtagande. Givaren
åtar sig att sköta drift, underhåll och reparationer för all framtid. En eventuell
framtida utrangering och återställning av platsen om det skulle bli aktuellt,
ansvarar givaren för. Således står Fredsbaskrarna Sveriges veteranförbund för
alla kostnader som är kopplat till projektet.
Landsbygdsperspektiv

Fredsbaskrarna Sveriges veteranförbund har önskemål om att minnesplatsen
ska vara placerad centralt i Visby vilket gör att projektet inte är aktuellt på
landsbygden.
Barn- och genusperspektiv
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Ur barn- och genusperspektiv är alla välkomna till platsen och information
ska finnas för att möjliggöra en utbildande funktion om förbundets arbete för
alla. Minnesplatsen ska vara utformad så att till exempel skol- och
förskoleverksamheter kan använda den som samlingsplats eller liknande.
Beslutsunderlag

Avtal med tillhörande kartbilaga mellan Fredsbaskrarna Sveriges veteranförbund och
Regionen finns med som beslutsunderlag.
Tjänsteskrivelse 2019-10-09

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Gåvoavtal
Härmed överlåter Fredsbaskrarna Gotland Sveriges Veteranförbund
(SVF), Peter Enström, Sjudarevägen 12H, 621 53 Visby, såsom gåva
till Region Gotland (org.nr. 212000-0803), Visborgsallén, 621 81 Visby,
ett monument för att hedra svenska veteraner.
Syftet med gåvan är att upplåta en plats för att minnas de som
tjänstgjort för Sverige och stått upp för demokrati och mänskliga
rättigheter i andra länder. Gåvan kommer att vara utformad för utsedd
plats i Palissaderna så att den kan användas av allmänheten som
besöker platsen. En formgivare kommer att formge gåvan och den ska
vara utformad som en sittmöjlighet som passar in i miljön. Information
för platsen ska tas fram och bekostas av givaren.
Gåvotagaren förbinder sig till att minnesplatsen upplåts till allmänheten
med förutsättning att den vid leverans är anpassad för dessa ändamål.
Alla kostnader som orsakas av gåvan ska ingå i givarens åtagande.
Givaren åtar sig att sköta drift, underhåll och reparationer för all framtid.
En eventuell framtida utrangering och återställning av platsen om det
skulle bli aktuellt, ansvarar givaren för.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna
tagit var sitt.
Visby den

/

2019

Visby den

/

2019

För Fredsbaskrarna Gotland

För Region Gotland

-------------------------------------Joakim Martell
Ordförande
Gotland

-------------------------------------Karl-Johan Boberg
Ordf. tekniska nämnden

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/516
5 november 2019

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Inhyrning av kontorslokal
Förslag till beslut

•

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

Sammanfattning

Tekniska nämnden tog 2019-03-19 beslut att godkänna hyresavtalet med
Stenvalvet 241 Visby Infanteristerna AB, avseende inhyrning av kontorsarbetsplatser i Visby Infanteristen 3 med planerad inflyttning 2019-11-01. På
grund av förseningar i bygget, flyttas inflyttningen fram en månad till 2019-12-01,
för att reglera detta måste ett tilläggsavtal tecknas som reglerar den nya avtalstiden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen(SBF) har behov av fler kontorsarbetsplatser för
sin bygglovsenhet. Fastighetsförvaltningsavdelning(FFA) har fått i uppdrag hitta
att lämpliga lokaler för deras behov. Region Gotland hyr idag lokaler på
fastigheten Visby Skenet 1(även kallat hus 124) av fastighetsbolaget Stenvalvet 241
Visby Infanteristerna AB. Idag står dessa lokaler tomma då tidigare
hyresgäster/verksamheter flyttat till andra lokaler inom Region Gotland.
Hyresavtalet löper ut 2024-04-30. Denna lokal skulle kunna anpassas för SBF:s
behov men för att kunna fungerar som kontorsarbetsplatser behöver det göras
omfattande anpassningar i byggnaden, bl.a. förändrad ventilation samt
ombyggnationer. Då anpassningen ändå inte skulle bli optimal och dessutom
kostsam har FFA sökt andra alternativ. En förhandling påbörjades med
fastighetsbolaget Stenvalvet 241 Visby Infanteristerna AB om att tidigare flytta ut
ur lokalen Skenet 1 för att möjliggöra alternativa lokaler. Förutsättningen att lämna
Skenet 1 i förtid var att byta lokal inom fastighetsägarens bestånd. Det alternativ
som förhandlades fram var ett hyresavtal på Visby Infanteristen 3. En lokal som
tidigare har diskuterats men ej varit aktuell då Region Gotland inte ska utöka
lokalytorna. Detta byte innebär dock en minskning med Region Gotlands inhyrda
yta på 300 m². Avtalstiden är på 10 år med en förlängning om 3 år. Årshyran för
lokalen blir 1 648 000 kr/år. Tillkommer gör media, fastighetsskatt mm. med ca
300 000 kr/år. Planerat tillträde 2019-11-01.
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Ärendebeskrivning

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

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

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

på ca 1 948 000 kr.

har godkänt årshyra

Beslutsunderlag

Tilläggsavtal Visby Infanteristerna AB
Tjänsteskrivelse 2019-11-05

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3 (3)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3236
24 oktober 2019

Mark- och stadsmiljöenheten

Tekniska nämnden

Yttrande avseende granskningshandling beträffande förslag
till detaljplan för Visby Pilhagen 1:2 och del av Visby Pilhagen
1:3, Region Gotland
Förslag till beslut

Teknikförvaltningen anser att följande sakfråga ska beaktas i samband med
upprättandet av berörd detaljplan.
- Det befintliga läget inom planområdet för mast ska tas bort eftersom endast en
mast får finns inom planområdet, dvs detaljplanen ska endast ange det slutliga läget.
Tekniska nämnden beslutar att godkänna och överlämna yttrandet till miljö- och
byggnämnden.

Ärendet samt syftet med detaljplanen

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

Pilhagen

Jungmansgatan

Visbyleden
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Tidigare ställningstaganden för planområdet

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

I planförslaget har angetts två lägen för mast. Det framgår av planhandlingarna att
endast en mast får uppföras. Av det skälet ska endast ett läge för mast anges i
detaljplanen eftersom detaljplanen ska ange/spegla hur genomförandet slutligen ska
bli. Även om den befintliga masten under tiden före dess flytt är planstridig får det
inte anses som något skäl för att i detaljplanen ange/innehålla två lägen. Syftet med
att ange det nya läget är ju att masten ska flyttas dit och det är det som detaljplanen
ska ange, dvs plangenomförandet syftar bl. a till att masten ska flyttats till det läge
som masten ska ha enligt planförslaget. Det säkerställer dessutom att masten
kommer att flyttas för att dess placering inte ska förbli planstridig.
I övrigt har hänsyn tagits till samtliga tidigare anförda synpunkter i yttrandet
avseende samrådet, berörande planförslaget.
Beslutsunderlag

Remisskrivelse med tillhörande planhandlingar från samhällsbyggnadsförvaltningen
inkommen 2019-10-10.
Tjänsteskrivelse 2019-10-24

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden

2 (2)

2019-04-15

Axel Fogelberg
Gotlands Elnät AB
Box 1095
621 21 Visby

Flyghinderanalys gällande Uppförande av telemast på region Gotland - Visby
Pilhagen 1:2
Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med
resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna
flyghinderanalys: Visby.
Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en
sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller.

Dokumentnummer
D-2019-162059
Ärendenummer
Ä-2019-009666
Ert datum
2019-04-08
Handläggare
Per-Ola Kårbro
011-19 25 22T
011-19 25 75F
per-ola.karbro@lfv.se

Analysen består av två delar;
Del 1:

Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3.

Del 2:

Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och
utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande
områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att
få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare.
Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser

Mer information om flyghinderanalyser hittar du på
www.lfv.se/flyghinderanalys
Intern LFV info: 707915-01-01
1

Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk
civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude.
2

CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)

3

Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att

föra talan och överklaga beslut och domar

LFV
GSF
601 79 Norrköping
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F
lfv@lfv.se
www.lfv.se
Org nr. 202100-0795

Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk
Beteckning

Pilhagen 1:2

RT90 2.5
gon V (X)

RT90 2.5
gon V (Y)

SWEREF
99 TM (X)
6390289,2

SWEREF
Markens
Bygg99 TM (Y) höjd (möh) höjd (m
ö mark)
697361,4
57,2
42

Totalhöjd
(möh)
99,2

Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att
analysresultatet förändras).
Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan.
Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in
före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast
fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen
bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten.
Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se
Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas.

LFV
GSF
601 79 Norrköping
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F
lfv@lfv.se
www.lfv.se
Org nr. 202100-0795

Del 1 – LFV remiss-svar
- LFV är sakägare
CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV
tjänster, anläggningar och utrustningar)
Innanför
skyddsavstånd
Ja
Nej
Kommentar
VOR
X
DME
X
NDB
X
Radaranläggning
X
Visby MSSR. Ingen bedömd påverkan.
Radioanläggning
X
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)

LFV:s yttrande:
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering.
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER
- Berörd flygplats är sakägare
LUFTRUM
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan.

TMA (Terminalområde)
CTR (Kontrollzon)*
TIA (Trafikinformationsområde)
TIZ (Trafikzon)

Inom
området
Ja
Nej
X
X

Kommentar
Inom Visby TMA a.
Inom Visby.

X
X

*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf
Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846). CTR utformas för att skydda trafiken
under start- och landningsfasen. I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.

Karta: Planerad etableringsposition/område (pilen) med omkringliggande luftrum.

LFV
GSF
601 79 Norrköping
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F
lfv@lfv.se
www.lfv.se
Org nr. 202100-0795

CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168)
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret påverkar en yta höjdmässigt, markeras
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan.

Inom
ytan
Ja
Nej

Anm.

Utan
anm.

Anm.

Kommentar

MSA/TAA

X

Inom Visby. Ingen påverkan.

Vektoreringshöjd

X

Visby CTR. Ingen påverkan.

Holding

X

Visby. Ingen påverkan.

Racetrack, Baseturn

X

Visby. Ingen påverkan.

Intermediate segment

Utan
anm.

X

Final segment

Inom finalytan RWY 03. Ingen
påverkan.

X

ILS

X

Circling

X

Missed approach

X

RNP

X

Visby Cat C/D. Ingen påverkan.
Inom missed approach RWY 21. Ingen
påverkan.
Inom finalytan RNP RWY 03 samt
missed app. RNP RWY 21. Ingen
påverkan.
Inom yta för konventionell och RNAV
SID RWY 21. Ingen påverkan.

SID
STAR

Turn initiation area RWY 21. Ingen
påverkan.

Omnidirectional departure

CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12)
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret påverkar en utrustning, markeras detta
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan.

Innanför
skyddsavstånd
Ja
Nej
VOR

X

DME

X

NDB/Locator

X

ILS

X

Radioanläggning

X

Kommentar
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Markrörelseradar

X

FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE OMRÅDEN (enl. ICAO Annex 14)
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret påverkar en yta höjdmässigt, markeras
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan.

Inom
ytan
Ja
Nej
Övergångsytan

X

Horisontella ytan

X

Koniska ytan

X

Utan
anm.

Anm.

Kommentar

Start- stigytan

X

Visby RWY 21. Ingen påverkan.

Inflygningsytan

X

Visby RWY 03. Ingen påverkan.

Med vänliga hälsningar

Per-Ola Kårbro
För Petra Sjögren
Gruppchef, Flygplatstjänster

Kopia till berörda flygplatser via epost:
Visby
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens
omfattning
Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt
4
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten .
När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s
5
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör någon civil flygplats.
6
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare och lämnar då sin syn på etableringen av
hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan.

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNSutrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på
militära inflygningsprocedurer.
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning
med kommentar.
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.

Analysens giltighetstid
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i
hindrets närhet.
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande.

4

Näringsdepartementets förordning (2010:184)
Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen.
MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude.
5

6

Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan,
överklaga beslut och domar

LFV
GSF
601 79 Norrköping
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F
lfv@lfv.se
www.lfv.se
Org nr. 202100-0795

Visby 2019-08-05

19065

Pilhagen 1:3, Visby
Region Gotland
Projekterings-PM
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Handläggare: Daniel Werkelin

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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Pilhagen 1:3, Visby
Region Gotland
Projekterings-PM
Geoteknik
Region Gotland, TKF

1

Objekt

På uppdrag av Region Gotland, TKF, har AB PentaCon utfört en markteknisk
undersökning inom rubricerad fastighet. Undersökningen har omfattat en översiktlig
geoteknisk undersökning och en översiktlig miljöteknisk markundersökning i samband
med detaljplanearbete och överlåtelse av rubricerad fastighet till GEAB. Inom
fastigheten planeras det att byggas mastkonstruktioner och transformatorstation.
Del av detaljplaneområdet, Pilhagen 1:2, är redan ianspråktaget för bl.a. en
transformatorstation och omfattas inte av denna marktekniska undersökning.
Resultatet från fältarbetet finns presenterat i en separat rapport ”Markteknisk
undersökningsrapport (MUR)”, dat. 2019-08-05.
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2

Ändamål

Ändamålet med den geotekniska undersökningen är att ge ett geotekniskt underlag
inför marköverlåtelsen, med preliminära dimensioneringsparametrar enligt geoteknisk
kategori 2, GK 2. Det miljötekniska underlaget skall översiktligt kartlägga eventuellt
befintliga föroreningar, inom berört område, i mark och vatten.

3

Underlag för Projekterings-PM

Som underlag för detta projekterings-PM har använts;
• Detaljplan för Visby Pilhagen 1:2, Granskningshandling – Region Gotland,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, dat 2018-12-19.

4

Styrande dokument

Föreskrift
BFR Rapport R 130:1985
AMA Anläggning 17
BFS 2015:6, EKS 10
Eurokod 7 – SS-EN 1997–1

Titel
Schaktbarhetsklassificering

Tabell 1 - Sammanställning av tillämpade handlingar

5

Planerad/föreslagen konstruktion

Detaljplanen skall medge byggnation av ny mast om drygt 40 meters höjd och
teknikbyggnad om drygt 5 meters höjd. Inga laster har funnits som underlag till denna
översiktliga geotekniska undersökning.
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6

Markförhållanden

6.1

Topografi

Undersökningsområdet ligger strax väster om Visbyleden (väg 148), öster om Pilhagen
och väster om Terra Nova. Området är i huvudsak gräsbevuxet med mindre inslag av
träd.

Bild 1 – Plan över det aktuella området med Jungmansgatan i väster och norr samt Väg 148,
Visbyleden i öster. (© Hitta.se)

Undersökningsområdet är relativt plant. Den naturliga marknivån varierar mellan
ca +57,5 meter i öster till ca +56,8 meter i väster inom undersökningsområdet. Inom
detaljplaneområdet, inom Pilhagen 1:2 (se bilagd planritning G 101), finns en befintlig
transformatorstation. Väster om anläggningen finns en befintlig, fristående,
teknikmast.
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7

Geotekniska förhållanden

Jorden inom området bedöms generellt bestå av (från markytan räknat) ca 0,1–0,2
meter mulljord på fast, naturligt lagrad, sand eller grusig sand. Troligtvis underlagras
sanden av ett moränlager på kalkstensberget. Bergnivån bedöms, med ledning av
SGU:s kartunderlag, ligga ca 10–20 meter under markytan.
Vatten har konstaterats mellan ca 1,7–1,8 meter under markytan. Detta vatten bedöms
vara mark- eller infiltrationsvatten som strömmar på den tätare moränen eller på
kalkstensberget. Vid den tidigare undersökningen, i april 2007, konstaterades en
vattenyta ca 1 meter under markytan.
Grundvattennivån bedöms med ledning av SGU:s geohydrologiska karta (kartblad 3,
specialkarta 2 i serie Ah från SGU, dat 1982) ligga ca 20 meter under markytan.
Sanden tillhör generellt de icke tjällyftande jordarterna.

7.1

Grundläggning

Grundläggning bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt sätt, t.ex. med
hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i naturlig mark på
frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig mull- och fyllningsjord tas bort innan
grundläggning.
Lösningar för avledning av det ytliga markvattnet bör ägnas särskild omsorg vid
projekteringen. Grundläggning med källare bedöms inte vara möjlig utan att mekaniskt
pumpa bort vatten. Nytillförd fyllning för grundläggningen utförs lämpligen med
materialtyp 2, grovkornig jord, enligt tabell CE/1 i AMA Anläggning 17. Packning
utförs lämpligen i lager enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA Anläggning 17.
7.2

Geoteknisk kategori och säkerhetsklass

Nya geokonstruktioner skall dimensioneras och utformas i säkerhetsklass 2 (SK2) och
geoteknisk kategori 2 (GK2).
Dimensioneringen av grundläggning utförs enligt Eurokod med tillhörande EKS.
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7.3

Grundvatten

Uppmätta vattennivåer finns redovisade i respektive borrhålssektion på bilagd ritning
G 102. Vattnet bedöms vara ett ytligt grundvatten, ett- mark eller perkolationsvatten i
friktionsmaterialet över moränen eller kalkstensberget. Grundvattennivåerna är
årstidsbundna och är beroende på nederbörd och avdunstning
7.4

Schakter

Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella markförstärkningsåtgärder.
Sandjorden kan förutsättas tillhöra schaktbarhetsklass 2 (Byggforskningsrådet –
Rapport R 130:1985). Temporära schakter för ledningar eller dylikt kan, ovan
grundvatten, ske med branta schaktslänter. Schakter skall hållas läns.
För information om schaktning se Arbetsmiljöverkets publikation, Schakta säkert.
7.5

Sättningar och stabilitet

Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående, med
ovanstående förutsättningar, utföras utan risk för skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller
föreligger risk för stabilitetstekniska problem.
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7.6

Sammanställning av härledda egenskaper

Nedanstående preliminära dimensioneringsparametrar är sammanställda från utförda
provgropsundersökningar och tidigare utförda viktsonderingar i området.
Karakteristiska värden, enligt nedan, har valts med ledning av Plattgrundläggning
(SGI, Svensk Byggtjänst 1993) och förutsätter att grundläggning sker på naturligt
lagrad sand eller på nytillförd fyllningsjord efter urschaktning.

Material

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

Sand (1–2 m u my)

Tunghet
γ (γ´)
(kN/m³)
18 (10)

φ=33°

Ε k =25 MPa

Sand (>2 m u my)

18 (10)

φ=36°

Ε k =25 MPa

Tillförd packad
22 (12)
φ=34°
fyllningsjord,
materialtyp 2 1
Tabell 2 - Sammanställning av preliminära karakteristiska värden.

Ε k =30 MPa

Partialkoefficienter för jordparametrar väljs i enlighet med SS-EN 1997–1:2005 och
bilaga A;
Jordparameter
Friktionsvinkel

2

Tunghet

Symbol

Värde

γϕ ´

1,25

γγ

1,0

Tabell 3 - Partialkoefficienter för jordparametrar ( γ Μ ).

7.7

Övrigt

Ändamålet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att ge ett underlag för
detaljplanen inom det aktuella området samt underlag för projektering av nya
geokonstruktioner i Geoteknisk Kategori 2, GK 2. Med hänsyn till avståndet mellan
undersökningspunkterna kan vissa avvikelser från ovanstående beskrivningar och
rekommendationer förekomma.
Denna rapport är baserad på en översiktlig undersökning och behandlar de generella
förutsättningarna för planerade byggrätter inom området.
I detaljprojekteringsskedet skall denna geotekniska rapport inarbetas i projektet och
vid behov kompletteras efter bedömning av geotekniskt sakkunnig.

1
2

Tabell CE/1 i AMA Anläggning 13
Denna koefficient tillämpas på tan φ
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8

Miljötekniska förhållanden

8.1

Tidigare och nuvarande verksamhet inom området

Inom det aktuella detaljplaneområdet finns en transformatorstation. En mängd
ledningsdragningar finns i mark kring den aktuella anläggningen. Framförallt i
sträckning nordost-sydväst i förhållande till transformatoranläggningen.
Innan stationen byggdes var det aktuella området åkermark med gräns till skogsmark.
8.2

Förväntade föroreningar

Förväntade föroreningar som eventuellt kan förekomma i jord i anslutning till det
aktuella området, är i första hand PCB-föroreningar.
Övriga tänkbara föroreningar kan t.ex. vara PAH:er.
8.3

Naturvårdsverkets generella riktvärden

Naturvårdsverket har upprättat generella riktvärden för förorenad mark. Nu gällande,
reviderade, riktvärden utkom i skrift under juni 2016 (NV rapport 5976).
Riktvärdena är framtagna för två olika markanvändningar:
De generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) är framtagna utgående
från att området skall nyttjas till exempelvis bostäder eller likande, där människor
stadigvarande vistas under en livstid. Yt- och grundvatten skyddas.
De generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM) avser övrig
mark där människor inte vistas stadigvarande, exempelvis arbetsplatser, yt- och
grundvatten skyddas på visst avstånd från aktuellt område.
8.3.1

Markanvändning för aktuellt område

De generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM) bedöms
generellt kunna användas inom det aktuella undersökningsområdet som
jämförelsenivå.
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8.4

Fältundersökningar

Fältundersökningarna har utförts i enlighet med riktlinjerna i SGF:s fälthandbok,
Miljötekniska markundersökningar 1:2004 samt NV:s rapport 4311, Vägledning för
miljötekniska markundersökningar, del 2: Fältarbete.
8.5

Urval av jord- och vattenprover för laboratorieanalyser

Provurval har utförts efter okulär kontroll (färg, struktur och innehåll) samt med
hänsyn till uppmätta metallhalter med XRF.
8.6

Laboratorieanalyser av jord

Samtliga laboratorieanalyser har utförts av ALS Scandinavia AB (SWEDAC 1087).
För upplysningar angående analyser, detektionsnivåer och enskilda parametrar
hänvisas till www.alsglobal.se .
Fullständiga analysrapporter finns som bilaga i ”Markteknisk undersökningsrapport
(MUR)”.
8.6.1

Resultat av utförda analyser avseende PAH i jord

I nedanstående tabeller redovisas laboratorieresultat för analys av PAH:er i jord.
Fullständiga analysrapporter finns som bilaga i ”Markteknisk undersökningsrapport
(MUR)”.
Ämne/
Djup
PAH - L
PAH -M
PAH - H

KM

MKM

3
3,5
1

15
20
10

1:1
0.1–0,1
<0.15
<0,25
<0,25

4:5
1.7–2.2
<0.15
<0,25
<0,25

Tabell 4 - Redovisning avseende laboratorieanalyser av PAH:er i jord (mg/kgTS).

Inget av de analyserade jordproverna uppvisar nivåer över rapporteringsgränsen för
respektive PAH-fraktion.
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8.6.2

Resultat av utförda analyser avseende PCB

I nedanstående tabeller redovisas laboratorieresultat för analys av PCB-7.
Fullständiga analysrapporter finns som bilaga i ”Markteknisk undersökningsrapport
(MUR)”.
Ämne/
Djup
PCB-7

KM

MKM

0,008

0,2

5:5
1.7–2.2
<0,007

Tabell 5 - Redovisning avseende laboratorieanalyser av PAH:er i jord (mg/kgTS).

Det analyserade jordprovet uppvisar ingen halt avseende PCB-7 över
rapporteringsgränsen.
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8.7

Laboratorieanalyser av vatten

Laboratorieanalys har utförts av ALS Scandinavia AB (SWEDAC 1087).
För upplysningar angående analyser, detektionsnivåer och enskilda parametrar
hänvisas till www.alsglobal.se. Fullständiga analysrapporter finns som bilaga i
”Markteknisk undersökningsrapport (MUR)”.
8.7.1

Resultat av utförda analyser avseende grundämnen i vatten

Laboratorieresultat av det analyserade vattenprovet med avseende på grundämnen
redovisas i nedanstående tabell och jämförs med SGU:s framtagna tillståndsklassning
för grundvatten.
Tillståndsklasserna löper från klass 1–5 eller från mycket låg halt till mycket hög halt.
Enh.

Klassindelning enligt bedömningsgrunder

PG-3

Ca
Fe

mg/l
mg/l

1
<10
<0,1

2
10–20
0,1–0,2

3
20–60
0,2–0,5

4
60–100
0,5–1

5
≥100
≥1

151
0,0347

K
Mg
Na
Al

mg/l
mg/l
mg/l
µg/l

<3
<2
<5
<10

3–6
2–5
5–10
10–50

6–12
5–10
10–50
50–100

12–50
10–30
50–100
100–500

≥50
≥30
≥100
≥500

3,07
5,79
8,02
20,3

As
Cd
Cr
Cu

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<1
<0,1
<0,5
<20

1–2
0,1–0,5
0,5–5
20–200

1,27
0,0101
7,28
3,45

µg/l

<0,005

≥1

>0,002

Mn

µg/l

<50

0,005–
0,01
50–100

5–10
1–5
10–50
1000–
2000
0,05–1

≥ 10
≥5
≥50
≥2000

Hg

300–400

≥400

46,6

Ni
Pb
Zn

µg/l
µg/l
µg/l

<0,5
<0,5
<5

0,5–2
0,5–1
5–10

2–5
0,5–1
5–10
200–
1000
0,01–
0,05
100–
300
2–10
1–2
10–100

10–20
2–10
100–1000

≥20
≥ 10
≥1000

0,926
0,228
0,681

Tabell 6 – Klassindelning av respektive uppmätt halt i vatten i enlighet med Bedömningsgrunder för
grundvatten (SGU-rapport 2013:01).

Den förhöjda halten av kalcium bedöms vara en naturlig förhöjning p.g.a. den
kalkstensrika berggrunden på Gotland. Även övriga värden bedöms vara inom
naturliga variationer avseende mark- eller grundvatten på ön.
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8.7.2

Resultat av utförd analys avseende PCB i vatten

Ingen PCB-förorening har konstaterats över rapporteringsgränsen för respektive PCBfraktion.
8.8

Sammanfattning av resultat

Utförda XRF-mätningar på samtliga upptagna jordprover visar inte på några halter av
metaller över de generella riktvärdena och känslig markanvändning.
Inget av de analyserade jordproverna uppvisar nivåer över rapporteringsgränsen för
respektive PAH- eller PCB-fraktion.
Uppmätta halter av grundämnen i vatten bedöms vara inom naturliga variationer
avseende mark- eller grundvatten på ön. Ingen PCB-förorening har konstaterats över
rapporteringsgränsen för respektive PCB-fraktion i vatten.

9

Underlag till detaljplanearbete

9.1

Allmänt

Följande synpunkter kan ges som underlag till detaljplanearbetet avseende det aktuella
området;
Ytlig grundläggning bedöms kunna utföras enligt konventionella metoder med hel
kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor, lämpligtvis direkt på sandjord
eller på nytillförd fyllningsjord. Det förutsätts att befintlig mull- och eventuell
fyllningsjord tas bort innan grundläggning.
I samband med detaljprojektering av nybyggnader inom området erfordras eventuellt
en kompletterande geoteknisk utredning. Detta eventuella behov skall i
detaljprojekteringsskedet klargöras av geoteknisk sakkunnig.
Ingen sanering bedöms vara aktuell inom det aktuella undersökningsområdet och
Pilhagen 1:3 med hänsyn till erhållna resultat.

Visby 5 augusti 2019
AB PentaCon

Daniel Werkelin
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Bilagor:
Dokument

Datum

XRF-mätningar
Laboratorieundersökningar, vatten
Laboratorieundersökningar, jord

1 sid.
3 sid
4 sid

SGF och BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar

18 sid.

Ritning G 101
Ritning G 102

Plan
Sektion A-A och B-B

2019-07-08
2019-07-16
2019-07-23

2019-08-05
2019-08-05
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Visby 2019-08-05

19065

Pilhagen 1:3, Visby
Region Gotland
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Geoteknik och Miljögeoteknik
Region Gotland, TKF

1

Objekt

På uppdrag av Region Gotland, TKF, har AB PentaCon utfört en markteknisk
undersökning inom rubricerad fastighet. Undersökningen har omfattat en översiktlig
geoteknisk undersökning och en översiktlig miljöteknisk markundersökning i samband
med detaljplanearbete och överlåtelse av rubricerad fastighet till GEAB. Inom
fastigheten planeras det att byggas mastkonstruktioner och transformatorstation.
Del av detaljplaneområdet, Pilhagen 1:2, är redan ianspråktaget för bl.a. en
transformatorstation och omfattas inte av denna marktekniska undersökning.
Bedömning och utvärderingar finns presenterat i ett separat projekterings-PM,
dat. 2019-08-05.
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2

Ändamål

Ändamålet med den geotekniska undersökningen är att ge ett geotekniskt underlag
inför marköverlåtelsen, med preliminära dimensioneringsparametrar enligt geoteknisk
kategori 2, GK 2. Det miljötekniska underlaget skall översiktligt kartlägga eventuellt
befintliga föroreningar, inom berört område, i mark och vatten.

3

Underlag för undersökningen

Som underlag för planering av undersökningarna har använts;
• Detaljplan för Visby Pilhagen 1:2, Granskningshandling – Region Gotland,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, dat 2018-12-19.

4

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1 - Planering och redovisning

Undersökningsmetod
Fältplanering
Fältutförande

Beteckningssystem

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997–2
SS-EN-ISO 22475–1
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013 samt SS-EN-ISO 22475–1.
SGF/BGF beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 - Fältundersökningar

Undersökningsmetod
Provgropsgrävning.

Standard eller annat styrande dokument
ISO 22475–1:2006, Geoteknisk
fälthandbok SGF Rapport 1:2013
EN ISO 22475–1

Tabell 3 – Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod
Öppna system

Standard eller annat styrande dokument
EN ISO 22475–1
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5

Geoteknisk kategori

Undersökningarna är, tillsammans med tidigare utförd geoteknisk undersökning,
utförda i enlighet med geoteknisk kategori 2 (GK2).

6

Arkivmaterial

Som underlag för geoteknisk information och utförda undersökningar har använts
geologiska och geohydrologiska kartor, huvudsakligen från SGU samt rapport från
tidigare utförd geoteknisk undersökning för teknikmast (PentaCon, dat. 2007-05-03,
arb.nr: 07045).
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7

Befintliga förhållanden

7.1

Topografi

Undersökningsområdet ligger strax väster om Visbyleden (väg 148), öster om Pilhagen
och väster om Terra Nova. Området är i huvudsak gräsbevuxet med mindre inslag av
träd.

Bild 1 – Plan över det aktuella området med Jungmansgatan i väster och norr samt Väg 148,
Visbyleden i öster. (© Hitta.se)

Undersökningsområdet är relativt plant. Den naturliga marknivån varierar mellan
ca +57,5 meter i öster till ca +56,8 meter i väster inom undersökningsområdet. Inom
detaljplaneområdet, inom Pilhagen 1:2 (se bilagd planritning G 101), finns en befintlig
transformatorstation. Väster om anläggningen finns en befintlig, fristående,
teknikmast.
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7.2

Ytbeskaffenhet

Jorden inom området bedöms generellt bestå av (från markytan räknat) ca 0,1–0,2
meter mulljord på fast, naturligt lagrad, sand eller grusig sand. Troligtvis underlagras
sanden av ett moränlager på kalkstensberget. Bergnivån bedöms, med ledning av
SGU:s kartunderlag, ligga ca 10–20 meter under markytan.
Vatten har konstaterats mellan ca 1,7–1,8 meter under markytan. Detta vatten bedöms
vara mark- eller infiltrationsvatten som strömmar på den tätare moränen eller på
kalkstensberget. Vid den tidigare undersökningen, i april 2007, konstaterades en
vattenyta ca 1 meter under markytan.
Grundvattennivån bedöms med ledning av SGU:s geohydrologiska karta (kartblad 3,
specialkarta 2 i serie Ah från SGU, dat 1982) ligga ca 20 meter under markytan.
Sanden tillhör generellt de icke tjällyftande jordarterna.
7.3

Befintliga konstruktioner

Underlag för ledningsanvisning finns arkiverat hos AB PentaCon.

8

Positionering

Inmätning av undersökningspunkter har utförts med nätverks-RTK GPS av Gustav
Jonsson från AB PentaCon. Koordinatsystemet är SWEREF 99 1845 med höjdsystem
RH2000. Mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.
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9

Geotekniska fältundersökningar

9.1

Utförda fältförsök

Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För
förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till det bilagda utdraget ur SGF
och BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar eller SGF:s hemsida
(www.sgf.net - Svenska Geotekniska Föreningen).
Metod
Provgropsgrävning

Antal
4

Styrande dokument
ISO 22475–1:2006, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013.

Redovisning av erhållet resultat görs på bilagda ritningar G 101 - G 102.
9.2

Utförda provtagningar

Provtagning har utförts som störd provtagning. Okulär jordartsbedömning av upptagna
jordprover i fält enligt SGF:s klassificeringssystem.
Observation av eventuellt förekommande fri vattenyta i de öppna borrhålen alternativt
i provgroparna har utförts som en indikation på grundvattenytans läge vid
undersökningstillfället.
9.3

Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes under juli 2019.
9.4

Fältingenjörer

Fältingenjörer har varit Gustav Jonsson från AB PentaCon.
9.5

Provhantering

Jordprover har benämnts okulärt på plats.
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10

Geotekniska laboratorieundersökningar

10.1

Utförda undersökningar

Inga laboratorieundersökningar har utförts inom ramen för det utförda arbetet. Okulär
bedömning av jordprover har utförts på plats.

11

Hydrogeologiska undersökningar

11.1

Utförda undersökningar

Observation av eventuellt förekommande fri vattenyta i de öppna borrhålen har utförts
som en indikation på grundvattenytans läge vid undersökningstillfället.
Vattenyta redovisas i borrhålssektioner i bilagd ritning G 102.

11 (12)

12

Miljötekniska undersökningar

12.1

Utförda undersökningar

Samtliga jordprover har analyserats med XRF (se bilaga).
Tre jordprover har valts ut för laboratorieanalys med ledning av utförda XRFmätningar samt med ledning av okulär bedömning av jorden.
Ett vattenprov har valts ut för analys av metaller och PCB.
12.1.1

Provtagningsmetoder och provtagningsdjup

Den miljötekniska jordprovtagningen har i tillämpliga delar genomförts i enlighet med
rekommendationerna i SGF Rapport 2:2013 – Fälthandbok, Undersökningar av
förorenade områden.
12.1.2

Laboratorieanalyser

Samtliga laboratorieanalyser har utförts av ALS Scandinavia AB (SWEDAC 1087)
eller på något av deras anslutna laboratorier i Europa. Nedanstående analysmetoder har
använts (Förteckning av analyspaket enligt bilaga).
Prov nr (punkt nr)
PG-3

Medium
Vatten

Prov 1:1
Prov 3:5
Prov 4:1

Jord
Jord
Jord

Analyspaket
V-2 (metaller) och OV-2A (Bestämning
av polyklorerade bifenyler PCB, 7st).
OJ-1 (PAH 16 enligt EPA)
OJ-2A (Polyklorerade bifenyler, PCB7)
OJ-1 (PAH 16 enligt EPA)

Tabell 4 - Val av analyspaket för respektive provtagning

12.2

Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes under juli 2019.
12.3

Fältingenjörer

Fältingenjörer har varit Gustav Jonsson, AB PentaCon.
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13

Övrigt

Ändamålet med den geotekniska undersökningen är att ge ett geotekniskt underlag
inför marköverlåtelsen, med preliminära dimensioneringsparametrar enligt geoteknisk
kategori 2, GK 2. Det miljötekniska underlaget skall översiktligt kartlägga eventuellt
befintliga föroreningar, inom berört område, i mark och vatten.
Denna rapport är baserad på en översiktlig undersökning och behandlar de generella
förutsättningarna för de aktuella byggrätterna inom området.
I detaljprojekteringsskedet skall denna geotekniska rapport inarbetas i projektet och
vid behov eventuellt kompletteras efter bedömning av geotekniskt sakkunnig.

Visby 5 augusti 2019
AB PentaCon

Daniel Werkelin

19065 - Pilhagen 1:3 Visby
XRF-Mätningar
Prov Nr.
KM
MKM
1:1

Jordart Djup (m) Read. No

muSa

0-0,1

1:2

Sa

0,1-0,6

1:3

Sa

0,6-1,1

1:4

Sa

1,1-1,6

1:5

Sa

1,6-2,1

2:1

muSa

0-0,2

2:2

Sa

0,2-0,7

2:3

Sa

0,7-1,2

2:4

Sa

1,2-1,7

2:5

Sa

1,7-2,2

3:1

Mu

0-0,2

3:2

Sa

0,2-0,7

3:3

Sa

0,7-1,2

3:4

Sa

1,2-1,7

3:5

Sa

1,7-2,2

4:1

Mu

0-0,2

4:2

Sa

0,2-0,7

4:3

Sa

0,7-1,2

4:4

Sa

1,2-1,7

4:5

Sa

1,7-2,2

Time

Type Duration Units

Pb

Pb Error

As

As Error

Hg

Hg Error

Zn

3,08
4,31
4,27
4,54
4,15
4,32
3,81
4,37
4,2
4,53

10
25
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

Zn Error

Cu

3,44
3,29
3
3,28
3,01
3,16
2,92
3,13
3,17
3,41

0,25
2,5
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

Cu Error

Ni

5,39
5,95
5,96
6,04
6,24
6,18
6,15
6,06
6,13
7,22

250
500
29,79
10,96
11,78
< LOD
16,96
< LOD
16,05
< LOD
18,5
< LOD

Ni Error

Co

Co Error

5,08
4,55
4,65
6,23
5,04
6,55
5
6,32
5,11
7,45

80
200
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
13,71
< LOD
< LOD
< LOD

11,31
11,42
12,62
11,74
13,2
12,11
8,93
12,49
13,33
14,85

40
120
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

21,99
23,23
24,17
24,06
24,98
25,14
24,97
25,35
25,35
29,25

15
35
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

37,81
40,12
33,8
37,61
25,45
38,16
40,1
37,99
36,96
43,14

729
730
731
732
733
734
735
736
737
738

2019-07-08 13:01
2019-07-08 13:03
2019-07-08 13:04
2019-07-08 13:05
2019-07-08 13:07
2019-07-08 13:08
2019-07-08 13:09
2019-07-08 13:10
2019-07-08 13:12
2019-07-08 13:13

Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil

60
60,45
60,23
60,66
60,25
60,39
60,47
60,32
60,01
60,12

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

50
400
4,71
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

739
740
741
742
743
744
745
746
747
748

2019-07-08 13:15
2019-07-08 13:16
2019-07-08 13:18
2019-07-08 13:19
2019-07-08 13:20
2019-07-08 13:21
2019-07-08 13:23
2019-07-08 13:24
2019-07-08 13:25
2019-07-08 13:26

Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil

60,25
60,21
60,2
60,44
60,36
60,17
60,27
60,13
60,32
60,22

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

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

4,69
4,69
4,53
4,85
4,21
5,11
3,81
4,22
4,61
4,48

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

3,49
3,48
3,41
3,63
3,11
3,66
2,85
3,08
3,46
3,21

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

5,79
5,88
6,43
7,39
5,83
7,16
6,62
5,96
7,44
7,13

19,93
11,61
< LOD
12,2
8,26
13,3
20,15
< LOD
18,91
< LOD

4,95
4,63
6,93
5,59
4,42
5,39
5,34
6,4
5,82
7,23

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

12,25
11,98
13,5
15,66
11,53
14,99
13,39
12,46
15,63
14,91

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

23,04
23,96
26,64
29,47
24,55
28,58
25,89
24,28
30,06
28,74

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

38,52
43,15
57,55
57,36
38,11
51,69
33,85
37,45
41,94
44,79

749
750
751
752
753
754
755
756
757
758

2019-07-08 13:28
2019-07-08 13:29
2019-07-08 13:30
2019-07-08 13:31
2019-07-08 13:33
2019-07-08 13:34
2019-07-08 13:35
2019-07-08 13:37
2019-07-08 13:38
2019-07-08 13:39

Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil

60,07
60
60,29
60,32
60,25
60
60,2
60,4
60,24
60,06

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

5,08
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD

3,3
4,66
4,24
4,02
4,33
4,34
4,3
4,33
4,58
4,4

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

3,54
3,45
3,34
3,17
3,16
3,08
3,02
3,24
3,38
3,26

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

6,1
5,88
6,37
6,43
5,95
6,08
6,04
6,89
7,52
6,37

31,32
17,42
19,51
< LOD
17,03
6,93
16,5
< LOD
16,5
10,02

5,61
5
5,25
6,73
4,83
4,61
4,83
7,4
5,7
4,79

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

12,74
12,16
13,14
12,19
12,58
13,38
12,21
14,4
15,82
12,87

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

24,54
24,05
26,05
25,11
24,2
25,73
24,34
28,21
29,59
26,48

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

34,35
57,81
51,27
45,38
36,74
38,31
28,98
38,37
25,57
38,98

759
760
761
762
763
764
765
766
767
768

2019-07-08 13:41
2019-07-08 13:42
2019-07-08 13:44
2019-07-08 13:45
2019-07-08 13:46
2019-07-08 13:47
2019-07-08 13:49
2019-07-08 13:50
2019-07-08 13:51
2019-07-08 13:52

Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil

60,08
60,36
60,18
60,13
60,1
60,24
60,21
60,43
60,48
60,08

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

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

4,61
5,17
3,99
4,55
4,24
4,52
4,14
4,35
4,05
5,56

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

3,41
3,89
2,92
3,32
3,2
3,28
3,11
3,2
3,01
4

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

5,87
7,56
6,03
6,97
6,22
7,14
6,7
6,68
6,23
9,16

44,26
< LOD
16,82
< LOD
14,08
8,04
15,8
9,09
< LOD
< LOD

5,91
7,96
4,89
7,47
4,96
5,18
5,27
4,99
6,92
9,6

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

12,21
15,64
12,32
14,07
13,15
15,34
14,22
13,68
12,74
20,31

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

24,03
29,74
24,1
27,56
25,59
29,12
26,81
27,51
25,6
37,22

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

43,54
49,55
31,95
41,96
36,89
43,17
38,48
51,84
45,85
57,77

sid 1 (1)

Rapport

T1924306

Sida 1 (3)

1QAYCQC3AUN

Ankomstdatum 2019-07-10
Utfärdad
2019-07-16

AB PentaCon
Daniel Werkelin
Södertorg 10
621 57 Visby
Sweden

Projekt
Bestnr

Pilhagen 1:3 Visby
19065

Analys av vatten
Er beteckning

PG-3

Provtagare
Provtagningsdatum

Gustav Jonsson
2019-07-03

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

O11163219
Resultat
151
0.0347
3.07
5.79
8.02
3.71
20.3
1.27
97.8
0.0101
0.172
7.28
3.45
<0.002
46.6
0.682
0.926
6.13
0.228
187
0.681
0.420

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7

<0.00110
<0.00110
<0.000750
<0.00110
<0.00120
<0.00110
<0.000950
<0.00365

Osäkerhet (±)
12
0.0028
0.22
0.37
0.58
0.23
3.8
0.23
11.9
0.0019
0.036
1.34
0.63
2.9
0.130
0.189
1.22
0.042
19
0.180
0.080

Enhet
mg/l
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
μg/l
μg/l

Metod
1
1
1
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
R
H
H
R
H
H
H
H
F
R
H
H
H
H
R
H
H

Sign
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

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

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Metod
Paket V-2.
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 ej surgöras.
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2.
Rev 2015-07-24
2

Paket OV-2A.
Bestämning av polyklorerade bifenyler PCB (7st).
Mätning utförs med GC-MS.
Rev 2019-06-19

ERJA

Godkännare
Erika Jansson

ERKU

Erika Knutsson

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
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.

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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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 2019-07-10
Utfärdad
2019-07-23

AB PentaCon
Daniel Werkelin
Södertorg 10
621 57 Visby
Sweden

Projekt
Bestnr

19065 - Pilhagen 1:3 Visby
19065 - Pilhagen 1:3 Visby

Analys av fast prov
Er beteckning

Prov 1:1

Provtagare
Provtagningsdatum

Gustav Johansson
2019-07-03

Labnummer
O11163208
Parameter
TS_105°C
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
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

Resultat
86.6
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.1
<0.05
<1.3
<0.2
<0.5
<0.15
<0.25
<0.25

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
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
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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
O
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

Sign
SONE
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
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Er beteckning

Prov 3:5

Provtagare
Provtagningsdatum

Gustav Johansson
2019-07-03

Labnummer
Parameter
TS_105°C
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 153
PCB 138
PCB 180
*
PCB, summa 7

O11163209

Er beteckning

Prov 4:1

Provtagare
Provtagningsdatum

Gustav Johansson
2019-07-03

Resultat
82.3
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.007

Labnummer
O11163210
Parameter
TS_105°C
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
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

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

Resultat
88.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.1
<0.05
<1.3
<0.2
<0.5
<0.15
<0.25
<0.25

Metod
1
3
3
3
3
3
3
3
3

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
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
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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
O
J
J
J
J
J
J
J
N

Sign
SONE
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU
MASU

Utf
O
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
D
N
N
N
N
N

Sign
SONE
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW
MISW

T1924301

Rapport
Sida 3 (4)

1QWHWSKSR7I

* 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 OJ-1
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 utg. 1 mod. och intern instruktion TKI38.
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
Enskilda PAH: ±27-37%
Rev 2017-02-27

3

Paket OJ-2A.
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN 16167:2018 + AC2019 mod och intern instruktion TKI70.
Mätosäkerhet k=2
Enskilda PCB: ±26-32%
Rev 2019-05-02

MASU

Godkännare
Mats Sundelin

MISW

Miryam Swartling

SONE

Sofia Neij

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).

J

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

Sondering
Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel
sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller
slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd)
Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord
(t ex vikt- och trycksondering)
CPT-sondering
Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex
hejarsondering)

Tillägg för djup- och bergbestämning
Sondering avslutad utan att stopp erhållits
Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt
förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare
Sondering till förmodat berg
Sondering mindre än 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax
Kärnborrning minst 3 m i förmodat berg
Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge
redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges.
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Redovisning i plan

Provtagning
Störd provtagning
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)
Ostörd provtagning
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kärnprovtagare)
Provgrop. Större provgrop redovisas skalenligt.
Ytlig provtagning i berg/knackprov.
Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med
bokstavsförkortningar enligt följande:
T = annan teknisk analys
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys
C = kemisk analys
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Redovisning i plan

Hydrogelogiska undersökningar
Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål
Grundvattennivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system
Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system
Avslutad observation
Portrycksmätning
Provpumpning eller infiltrationsförsök
Vattenförlustmätning i berg
Brunn (grävd, sprängd eller borrad)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

11

Redovisning i plan

Miljötekniska markundersökningar
Fältanalys
Laboratorieanalys

Undersökta/analyserade medier/prover anges med tilläggsbeteckningar under den
trekantiga symbolen enligt nedan. Jordart på provtagningsnivån kan anges till vänster
om symbolen.
Tilläggsbeteckningar:
G

Gas

L

Vätska (vanligen vatten)

S

Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckningar över den trekantiga symbolen:
Rn

Radonmätning
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Redovisning i sektion

Beteckningar i sonderingsstapel
I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande.

Fritt vatten (kod 81)

Grusig jord (kod 39)

Fyllningsjord (kod 30)

Stenig jord och blockjord
(kod 40)

Torv (kod 83)

Friktionsjord, allmänt
(kod 32, kod 33-35, 37)

Torrskorpelera (kod 31)

Moränjordar, exkl lermorän
(kod 84)

Lera och kohesionsjord
(kod 37)

Genomborrat block eller
sten (kod 41)
Lermorän (kod 85)

Siltjord (kod 82)
Bergyta (kod 94)
Sandjord (kod 38)
Sondering i berg
|X|

|X| (icke bedömd jordart)
(kod 36)
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Sondering i berg avslutad
(kod 95)

15

Redovisning i sektion

Avslutning av sondering
Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol.
Sonderingen avslutad
utan att stopp erhållits
(kod 90)

Block eller berg (kod
93)

Sonden kan ej
neddrivas
ytterligare enligt för
metoden normalt
förfarande (kod 91)

Stopp mot förmodat
berg
(kod 94)

Jord-bergsondering.
Stopp mot sten eller
block (kod 92)
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Sondering i förmodat
berg (kod 95). Vid 3 m
eller längre borrlängd i
berg redovisas undre
plansymbol annars
övre
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Redovisning i sektion

Viktsondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=01)

Neddrivningsmotståndet registreras som belastning i kN utan eller med samtidig
vridning.
Motståndet vid självsjunkning anges med belastning i kN för markerade intervall. Vid
vridning av sonden avsätts antal halvvarv (hv/0,2 m) vid intervallets undre gräns.
Skrafferat intervall och "sl" anger att sonden drivits ned med slag.
Tecken till vänster om stapeln anger stopp mot lokala hinder, nederst sten, block eller
berg, överst annat hinder (t ex virke). Sonderingsförsök har utförts till angivna nivåer.
Bedömda jordarter i samband med sonderingen kan anges i borrstapeln.

N4335
Vim +2.0
RÖTTER

Vim använd metod
+2,0 utgångsnivå för sondering
N4335 hålets identitet (samma som i
plan)
0,50 belastning i kN
63
exempel på de fall då antalet halvvarv ej
ryms inom angiven skala.

1.00
0.75

0.50

0.75
1.00
63

N4335

Plansymbol i exemplet:
sl

+2.0

10 20 30 40 50
hv/0.20m
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Redovisning i sektion

Slagsondering med registrering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=10)

Motstånd anges som tid för neddrivning per djupintervall
(sek/0,2 m) och redovisas i stapeldiagram.
Jordarter, bedömda i samband med sondering, kan anges i
borrstapeln.
Siffrorna till höger om diagram för neddrivningsmotståndet
anger antal sek/0,2 m neddrivning i de fall de överskrider
angiven skala.
80/5 innebär att 80 sekunder erfordrats för att driva sonden 5
cm (innan stopp erhållits).
Maskintyp och stångdiameter bör anges.

N6220

Plansymbol i exemplet:
+5.1

Slagsondering utan registrering
Grundsymbol i plan:

23

(kod HM=11)

Slb +7.5
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Redovisning i sektion

Provtagning av jord

Störd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34)
Ostörd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 25, 28, 29, 30)

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln.
Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med
förkortning till vänster om redovisningsstapel. xx anger förlorat prov.
I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk),
vattenkvoter (naturlig wN, flytgräns wL) och skrymdensitet (ρ). Förkonsolideringstryck
(σ'c) och kompressionsmodul ML, bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRSförsök.
Skr
Kv(StI)
K
Let
Le

0

f kPa (oreducerad)
10
20
30

40

Vattenkvot w %
40
60
80

Förkonsolidering ( c)
20
40
60
80

1.0 1.5 2.0
Skrymdensitet t/m3

0 1000 2000 3000
ML(kPa)

CRS Le

CRS Le

CRS siLe
Sa

0
20
40
Sensitivitet S t

60

80

XX

Skjuvhållfasthet ( f ) enligt:
Konförsök

Naturlig vattenkvot

Sensitivitet (St ) enligt:
Konförsök

Vattenkvot (w) och densitet ( )

Konflytgräns
Skrymdensitet

Plansymbol i exemplet:
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Redovisning i sektion

Provtagning i provgrop

Grundsymbol i plan:
(kod HM=34)
Om möjligt detaljredovisas provgropen enligt verkligt utförande.

Pg1
10.2

Pg1

+

+

9.8 Btg

+

9.4 F

Btg 0.4 m
W +9.10
1992-02-25

Kallstensmur
Let

+10.2

w + 9.1

Skala 1:50

Skala 1:100

Pg1
Plansymbol i exemplet:

+10.2
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Redovisning i sektion

Hydrogeologiska undersökningar
Grundvattenrör och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas
med verklig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rörspets, filtereller portrycksmätares nivå anges . Ovanför observationsröret anges observationsperiod .
Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett
horisontellt streck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta
observationsnivåerna redovisas enligt:
GW
W
Rö
Rf
Pp

grundvattenyta eller nivå
andra vattennivåer och portryck
öppet rör
filterspets
portryckmätare

Uppmäts inget vatten i röret anges ”torrt”, alternativt ”< nivå ”

18GW

1993-03-15
1993-04-24

Pp

+9.3
W+8.7
1993-03-15

+3.77 W≤+7.1
1993-04-27
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Redovisning i sektion

Miljötekniska markundersökningar
Plansymboler:

Allmänt
Miljötekniska markundersökningar anges med en likbent triangel på provnivån, fylld för
laboratorieanalys och ofylld för fältanalys, kompletterad med en förklarande förkortning.
Mätvärden anges i intilliggande diagram eller i bilagda protokoll.
Miljötekniskt undersökta/analyserade medier/prover anges med bokstavsförkortning
under symbolen enligt följande:
G
L
S

Gas
Vätska (vanligen vatten)
Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckning för analyserat ämne/ämnesgrupp anges ovan symbolen, t ex:
Rn

Radon

Erhållna analysresultat kan redovisas i anslutning till redovisning av provtagning.
Analysresultat redovisas med valfri symbol, fylld för laboratorieanalys och ofylld för
fältanalys. Olika skalor kan användas inom samma diagram. Analysmetod för redovisad
analysparameter anges. Även analysmetoder för övriga, ej redovisade, analysresultat kan
anges.

2
Skr

Jord (S)
50

Sti +9.3

100

mg/kg

150 TS

FS
S

Sa S
S

Pb

Övriga analyser : IR

Beteckningar:
Jord (S)
mg/kg TS
TS
torrsubstans,
Altern. Vv våtvikt
Porluft (G) ppm (Bq/m3)
Vatten (L) µg/l (mg/l)
Pb
Bly
XRF
röntgenfluorecensdetektor
IR
infraröd
spektrofotometri

Plansymbol i exemplet:
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Bilaga 1 Förkortningar

Bilaga 1

Förkortningar
Sondering
CPT
Hf
Jb-1, Jb-2, Jb-3
Slb
Sti
Tr
TrP
TrS
Vi
Vim

Cone Penetration Test
hejarsondering (t ex HfA)
jord-bergsondering
slagsondering
sticksondering
trycksondering
portrycksondering
spetstrycksondering
viktsondering
viktsondering, maskinell vridning

Provning in situ
DMT
Kb
PMT
Pp
Vb

dilatometerförsök
kärnborrning
pressometerförsök
portryckmätning
vingförsök

Provtagare
Fo
folieprovtagare
Grundvattenprovtagning i öppet rör:
Ba
- hämtare
Gl
- gas lyft (blåsning, mammutpump m fl)
Ml
- mekanisk (centrifugal, bladder m fl)
Sl
- sugpump
Hsa
hollowstem auger
Js
jalusiprovtagare
K
kannprovtagare
Kr
kärnprovtagare
Kv
kolvprovtagare
Ps
provtagningsspets
Sgs el Plp
porluftprovtagning
cSgs
kontinuerlig porluftprovtagning
Skr
skruvprovtagare
Sp
spadprovtagare
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Bilaga 1 Förkortningar

Analysmetoder
AAS
DT
FID
GC
HPLC
ICP
IR
MS
PID
TK
XRF

atomabsorbtions-spektrofotometri
detector tubes
flamjonisationsdetektor
gaskromatografi
vätskekromatografi
Induktiv kopplad plasma-spektrometri
infraröd-spektrofotometri
masspektrometri
fotojonisationsdetektor
övriga testkits för fältbruk
röntgenfluorescensdetektor

Speciella metoder
γ
γs
EL
EM
GM
GPR
Ikl
MG
Pg
Pu
Rf
Rö
SE
Vfm

total gammastrålning
total gammastrålning vid mätning med gammaspektrometer
elektrisk
elektromagnetisk
gravimetrisk
georadar
inklinometermätning
magnetisk
provgrop
provpumpning
rör med filter
öppet rör, foderrör
seismisk
vattenförlustmätning (falling- resp constant head eller brunnförsök )

Mineral och sprickfyllnad
an
co
ep
fe
fs
ga
gf

andalusit
cordierit
epidot
järn
flusspat
granat
grafit

ho
jo
ka
kfsp
kl
kv
ky

hornblände
jord
kalcit
kalifältspat
klorit
kvarts
kyanit

le
of
ore
plag
si
su
ta

lera
ofylld
malmmineral
plagioklas
sillimanit
sulfider
talk

Gångbergarter
A
Ap
B
Db

Amfibolit
Aplit
Breccia
Diabas

Gö
M
P
Pf

Grönsten
Mylonit
Pegmatit
Porfyr
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg och jord
Huvudord

Tilläggsord

B
Bl
Br

berg
blockjord
rösberg

Dy
Cs

dy
Misstänkt förorenad jord
enligt rutinbedömning i fält
fyllning
gyttja
kontakt, gyttja överst, lera
underst
grus
jord
lera
morän
block- och stenmorän
stenmorän
grusmorän
sandmorän
siltmorän
lermorän (moränlera)
mulljord (mylla, matjord)
sand
silt
skaljord
skalgrus
skalsand
stenjord
sulfidjord
sulfidlera
sulfidsilt
torv
lågförmultnad torv (tidigare
benämnd filttorv)
mellantorv
högförmultnad torv (tidigare
benämnd dytorv)
växtdelar (trärester)

F
Gy
Gy/Le
Gr
J
Le
Mn
BlMn
StMn
GrMn
SaMn
SiMn
LeMn
Mu
Sa
Si
Sk
Skgr
Sksa
St
Su
SuLe
SuSi
T
Tl
Tm
Th
Vx
t

(efter huvudord) torrskorpa,
t ex Let och Sit = torrskorpa
av lera resp silt

Skikt/lager

bl

blockig

dy
cs

dyig
lokalt förkommande
föroreningar

dy
cs

dyskikt
föroreningar finns som
tunnare skikt

gy
()

gy
()

gyttjeskikt
tunnare skikt

gr

gyttjig
något, t ex(sa)= något
sandig
grusig

gr

grusskikt

le

lerig

le

lerskikt

mu
sa
si
sk

mullhaltig
sandig
siltig
med skal

mu
sa
si
sk

mullskikt
sandskikt
siltskikt
skalskikt

st
su

stenig
sulfidjordshaltig

st
su

stenskikt
sulfidjordsskikt

t

torvskikt

vx

växtdelskikt

vx

med växtdelar

v

varvig, t ex vLe = varvig
lera (beteckningen varvig
bör förbehållas glaciala
avlagringar)

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre.
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg- och jordparametrar
ED
Epm
σ´c
σ´k
fT
ID
τfu
τRV
τv
KD
ML
p0
p0m
p1
pl
pl*
qT
St
Stv
u
w
WL
wN
wp
VO
Vf

dilatometermodul (DMT)
pressometermodul (PMT (Menard))
förkonsolideringstryck (effektivt)
karakteristisk spänning (effektiv)
mantelmotstånd (areakorrigerat (CPT))
materialindex
odränderad skjuvhållfasthet
horisontal skjuvhållfasthet efter omrörning (från Vb)
okorrigerad skjuvhållfasthet (från Vb)
horisontellt spänningsindex (DMT)
kompressionsmodul
kontakttryck (DMT)
gränstryck (PMT)
expansionstryck (DMT)
gränstryck (PMT)
nettogränstryck (PMT)
spetsmotstånd (areakorrigerat (CPT))
sensitivitet
sensitivitet (från Vb)
portryck
vattenkvot
flytgräns
naturlig vattenkvot
plasticitetsgräns
initiell volym (PMT)
krypvolym (PMT)

Sammanfattande förkortningar
Fr
Ko
O
P
X

friktionsjord
oorganisk kohesionsjord
organisk jord
oorganisk eller organisk kohesionsjord
Beteckningen används när man ej kan skilja på dessa jordar.
används när jordart ej bestämts eller jord ej bedömts

Fr, Ko och O används när man genom neddrivningsmotstånd eller hörselintryck (eller av närliggande
provtagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som sammanfattande beteckning vid provtagning.
Anmärkning:
Jord
jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade)
Jordart
klassificerad jord (enligt olika indelningssätt)
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Bilaga 1 Förkortningar

Övriga förkortningar
A
fb
GW
MkA, MkB, MkC
My
Ro
Sb
W

analys (speciell)
förborrning
grundvattennivå
inmätningsklass A, B och C enl. HMK-BA2
markyta
rotationsborrning (tidigare Rt)
sänkhammarborrning
fri vattenyta, portrycksnivå
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Förslag till detaljplan för

Visby Pilhagen 1:2
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Flyghinderanalys
Geoteknisk & Miljögeoteknisk utredning

Granskningshandling
Ärendenr: MBN 2019/1727 (BN 2017/734)
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-12-19,
reviderad 2019-10-10

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
MBN 2019/1727 (BN 2017/734)
Visby Pilhagen 1:2
2018-12-19, rev 2019-10-10
____________________________________________________________________________________________

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

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
• Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och
länsstyrelsens granskningsyttrande
• Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse
• Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den
10 juni 2017, § 130.
Detaljplanens bakgrundskarta utgörs av ett urval av grundkartans information
i syfte att uppnå en hög läsbarhet. Grundkartan är upprättad 2017-12-14 och
uppdaterad 2019-09-12 (koordinatsystem SWEREF 991845, höjdsystem RH
2000). Planförslaget är upprättat med planbestämmelser enligt Boverkets
nationella standard.
Planens syfte och
huvuddrag

Planförslaget syftar till att ge Gotlands Elnät AB (GEAB) möjligheter att
utveckla och framtidssäkra det befintliga transformatorstationsområdet på
fastigheten Visby Pilhagen 1:2, beläget mellan Terra Nova, Pilhagen och Gråbo,
alldeles intill länsväg 148 – Visbyleden. Planförslaget ger fastighetsägaren
möjlighet att ytmässigt utöka transformatoranläggningen i syfte att försörja
befintliga och planerade bostäder i södra Visby och Visborgsområdet.
Transformatorstationen är ett säkerhetsklassat objekt och skyddas enligt
Säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Det befintliga transformatorstationsområdet är planlagt som
transformatorstation. Omgivande markytor utgörs av fastigheten Visby
Pilhagen 1:3 som ägs av Region Gotland. Fastigheten är planlagd som allmän
platsmark med användningen ledningsgata eller park eller plantering (med
gångväg). Planändringen syftar till att upphäva det allmänna parkändamålet
på en mindre del av fastigheten Visby Pilhagen 1:3 till förmån för kvartersmark
på Pilhagen 1:2 genom teknisk anläggning. Anläggningen ska primärt angöras
från Jungmansgatans huvudled, NV om planområdet. Angöringsområdet får
inte inhägnas eller förses med markbeläggning av sådan art att infiltration av
dagvatten förhindras. Befintlig anslutning från norr får fortsatt endast nyttjas
vid större anläggningsarbeten, vilket regleras i exploateringsavtal. De
markåtgärder som tidigare genomförts på allmän parkmark, bland annat
anläggande av parkeringsplatser, återställs. Efter att planen vunnit laga kraft
kan det tillkommande transformatorområdet förvärvas och införlivas i Visby
Pilhagen 1:2, Region Gotland. Parkmark samt gång- och cykelväg inom
planområdet ska fortsatt vara med allmänt huvudmannaskap.
Planförslaget medger att ytor NV och V om befintlig anläggning tas i anspråk
för såväl nära förestående, som framtida utbyggnad, i takt med att planerad
bostadsbebyggelse på Visborgsområdet uppförs enligt intentionerna i
Strukturplan Visborg – direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom
Visborgsområdet 2016-2025 (godkänd RF 2016-04-25 §61). Ett utökat
planområde kommer medföra att befintlig mast om 36 meters höjd avsedd för
telekommunikation måste flyttas. Masten är idag uppförd på allmän platsmark
utanför planområdet. Det nya läget för masten ska vara inom fastigheten
Visby Pilhagen 1:2. Placeringen i relation till övriga tekniska anläggningar
medger att den nya masten kan uppföras till en höjd om 42 meter. Det nya
läget blir aktuellt först efterhand att anläggningen byggs ut.
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Anläggningens ytmässiga utökande och mastens nya läge medför att det
visuella intrycket från anläggningen förstärks. De träd som måste tas ner i
samband med utbyggnad ska därför återplanteras på parkmark utanför
planområdet med avsikt att dämpa anläggningens visuella påverkan. Åtgärden
säkras i exploateringsavtal.
Planens genomförande innebär att ca 4000 m2 mark planlagd för park eller
parkering (med gångväg) tas i anspråk. Region Gotlands bedömning är att
planområdet inte innehar höga naturvärden. I eller i anslutning till området
har dock två rödlistade fjärilsarter observerats (enligt Artportalen) som kan
påverkas negativt av planens genomförande. För att kompensera för intrång i
fjärilarnas habitat ska en naturfrämjande åtgärd genomföras på prickade ytor
som inte får bebyggas i anslutning till fastighetsgräns och där anläggningens
driftsäkerhet inte äventyras. Åtgärden säkras i exploateringsavtal.
Bedömning av miljöpåverkan

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

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samrådsskedet haft för avsikt att besvara
Länsstyrelsens synpunkter från behovsbedömningen.
Inför granskning kvarstår, enligt Länsstyrelsens samrådsyttrande, att utveckla
och förtydliga; beskrivningar rörande områdets markförutsättningar; dess
infiltrationsmöjligheter samt den föreslagna åtgärdens eventuella påverkan på
vattenskyddsområdet.
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PLANDATA
Lägesbestämning

Området är beläget mellan Terra Nova och Pilhagen/Gråbo i södra Visby.
Arealer

Det befintliga planområdet för Visby Pilhagen 1:2 omfattar ca 1600 m2. Det
nya planområdet som helhet beräknas uppgå till ca 6617 m2. Efter
fastighetsreglering från Visby Pilhagen 1:3 beräknas fastigheten Visby Pilhagen
1:2 uppgå till ca 5598 m2. Resterande 1019 m2 inom planområdet kvarstår i
regional ägo.
Fördelning av arealer/ändamål samt kvartersmark/allmän platsmark
Bruttoareal/antar
Ändamål
Yta
lgh/tomter
Kvartersmark
E – tekniska anläggningar
Allmänna platser med
allmänt huvudmannaskap
GÅNG1 – Gång- & Cykelväg
PARK – park

Markägoförhållanden

Ca 5598 m2
Ca 254 m2
Ca 765 m2

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

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämte 4 kap 1
§ MB vilket innebär inskränkningar i markutnyttjande. Åtgärder får inte
innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas och
därmed begränsar främst det rörliga friluftslivet.

Översiktliga planer

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

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

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Naturmiljö
De delar av området som innefattas av transformatorstationens föreslagna
utbyggnad består i dagsläget av gräsbeklädd mark med sly samt enstaka tallar,
PARK - parkmark asp och björk, planlagt för parkändamål. En del träd som omger området
kommer sannolikt behöva tas ned när planområdet exploateras fullt ut. Övriga
markytor i planområdets öppna närhet domineras av ormbunkar och olika
typer av opportunistiska växter som ungbjörk och ene. Den befintliga
trädvegetationen skapar ett visst insynsskydd från Jungmansgatan och
Visbyleden. Markförutsättningarna består av sandjord med ett tunt lager
matjord.

Mark och vegetation

-

I planområdets omland löper kraftledningsgatan som angör anläggningen. Där
finns ett stig-system vilket nyttjas av närboende för rekreation samt som
genväg som mellan Terra Nova-rondellen och Gråbo-området. Ledningsgatan
röjs av GEAB utifrån behov vilket medför omväxlande vegetation som följer
växtsuccessionen. Växtligheten utanför stigen är tät och något
ogenomtränglig. Ledningsgatan har relativt nyligen (2015) gallrats från
högväxande träd som hotat att falla ner på kraftledningarna vilket medfört att
anläggningen delvis synliggjorts från Visbyledens södergående trafik.
Terrängen inom området, bortsett från den träd- och buskbeklädda bullervall
som löper längs Visbyleden, är förhållandevis flack och utan lågpunkter där
vatten riskerar bli stående vid häftiga skyfall. Infiltrationen inom området
bedöms som mycket god. Mellan Visbyleden och anläggningen finns ett
mindre vattenfyllt dike. Diket bedöms inte omfattas av det generella
biotopskyddet för vattendrag och småvatten i jordbruksmark.

Transformatorstationen (i övre vänster hörn) och ledningsgatan. Vy från öst 2016-07-22

__________________________________________________________________________________
7 (24)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
MBN 2019/1727 (BN 2017/734)
Visby Pilhagen 1:2
2018-12-19, rev 2019-10-10
____________________________________________________________________________________________

Ekologi

Inom fastigheten Pilhagen 1:3, strax utanför planområdet har mindre blåvinge
och ängsnätfjäril observerats. Båda fjärilsarterna är rödlistade och bedöms
enligt Artdatabanken som NT - nära hotade med sjunkande bestånd. Arterna
förekommer på torrängar på sandmark, alvarmarker och på störd mark vid
vägar, bangårdar, grustäkter och havsstränder. De hotade fjärilsarternas
habitat är deras värdväxter getväppling (Anthyllis vulneraria) och axveronika
(Veronica spicata) samt gulkämpar (Plantago maritima) och svartkämpar
(Plantago lanceolata). Dessa arter växer i varma solexponerade och
vindskyddade lägen, fria från
beskuggande träd. De föredrar
nakna sand-, grus- eller bergytor
eller av kortväxt gräs- och
örtvegetation. Gärna i sluttning
mot söder eller väster.
Larvkolonier påträffas oftast på
samma fläckar år efter år.
Blomrika marker överlag gynnar
fjärilar som organismgrupp och
även många andra insekter.
Blåvinge och getväppling

Gulkämpar

Svartkämpar

På ytor inom planområdet, där det inte förefaller någon risk för anläggningens
driftsäkerhet t.ex. prickade ytor i anslutning till fastighetsgräns, ska riktade
åtgärder för att främja lokal biodiversitet utföras. En lämplig åtgärd kan vara
sådd av blommande ängsväxter genom att hö från vägkantsslåtter, änge eller
annat blomrikt ställe i närområdet sprids ut för att fröa av sig. Åtgärden görs
som kompensation för det ingrepp i naturmiljön som anläggningens ytmässiga
utökning innebär. Innan genomförande av naturkompenserande åtgärder ska
samråd med regionekolog ske.
Geotekniska
förhållanden

Markförutsättningarna inom området generellt bestå av ca 0,1-0,2 meter
mulljord på fast, naturligt lagrad, sand eller grusig sand. Troligtvis underlagras
sanden av ett moränlager på kalkstensberget. Bergnivån bedöms, med ledning
av Sveriges Geologiska Undersökningars (SGU) kartunderlag, ligga ca 10-20
meter under markytan. Sand tillhör generellt de icke tjällyftande jordarterna.
Vatten har konstaterats mellan ca 1,7–1,8 meter under markytan. Detta vatten
bedöms vara mark- eller infiltrationsvatten som strömmar i öst-västlig riktning
på den tätare moränen eller på kalkstensberget. Marknivån varierar mellan ca
+57,5 meter i öster till ca +56,8 meter i väster. Vid tidigare undersökning
utförd i april 2007, konstaterades en vattenyta ca 1 meter under markytan.
Grundvattennivån bedöms med ledning av SGU:s geohydrologiska karta ligga
ca 20 meter under markytan.
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Grundläggning
Ytlig grundläggning bedöms kunna utföras enligt konventionella metoder med
hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor, lämpligtvis direkt
på sandjord eller på nytillförd fyllningsjord. Det förutsätts att befintlig mulloch eventuell fyllningsjord tas bort innan grundläggning.
I samband med detaljprojektering av nybyggnader inom området erfordras
eventuellt en kompletterande geoteknisk utredning. Detta eventuella behov
skall i detaljprojekteringsskedet klargöras av geoteknisk sakkunnig.
Fastighetens läge inom sekundärt vattenskyddsområde medför krav om
anmälan för större schaktarbeten. Vad som utgör större schaktningsarbeten är
inte på förhand definierat. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete
eller anläggning ska därför alltid samrådas med Region Gotlands miljö- och
hälsoskyddsenhet innan genomförande. Markarbeten på platsen ska ske med
allmän uppmärksamhet på eventuella föroreningar. En förorening på
fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön medför att Miljö- och Byggnämnden ska underrättas enligt kap 10 § 11
Miljöbalken.
Med hänsyn till utförd markteknisk undersökning bedöms det inte föreligga
några behov av marksanerande åtgärder inom planområdet.
Fornlämningar

Planområdet innehåller inga på förhand från kända fornlämningar. I samband
med uppförande av det angränsande Terra Nova-området ca 110 m sydost
påträffades under 1980-talet lämningar från en boplats sten-, brons-,
järnålder. Utbredningen av boplatsen är osäker och inte helt avgränsad varför
särskild uppmärksamhet erfordras i samband med markarbeten inom
planområdet.
Generellt gäller att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten
ska arbete omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med
Kulturmiljölagen (1988:950).

Vy från väster 2018-08-20
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Bebyggelseområden
Planområdet

Nuläge

Den befintliga transformatorstationen på Visby Pilhagen 1:2 har idag ställverk,
ställverkshus och transformatorbås med splitter- och bullerskydd.
Anläggningen försörjer stora delar av södra Visby med elektricitet.
Transformatorstationen är ett säkerhetsklassat objekt och skyddas enligt
Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Utbyggnaden av transformatorstationen
utgår från olika om- och utbyggnadsscenarier där det framtida behovet av
elförsörjning avgör hur planområdet slutligen disponeras. Den exakta
utformningen av anläggningen fastställs därför i samband med fortsatt
projektering i takt med att södra Visby förtätas och Visborgsområdet byggs ut

Förändringar i framtiden

Anläggningen kommer sannolikt byggas ut stegvis med nya ställverkshus och
transformatorer allt eftersom Visborgsområdet växer fram. Vid en full
utbyggnad av anläggningsområdet medför detta att den befintliga
telekommunikationsmasten, uppförd 2005, som ägs och förvaltas av en privat
mobiloperatör kommer behöva flyttas med hänsyn till säkerhetsrisker.
Mastens nya läge och höjd har prövats mot rådande inflygningsområde (MSA)
och ett nytt läge föreslås inom planområdets nya avgränsning ca 25-30 meter
västerut från dagens placering.
-

E – Tekniska
anläggningar

Vilka tekniska anläggningar som kan rymmas inom fastigheten specificeras ej.
Området ska i närtid rymma såväl telekommunikation och elteknik. Det kan
också i framtiden uppstå nya tekniska behov som, så länge övriga
säkerhetsaspekter uppfylls, därmed också kan rymmas inom anläggningen.
Användning bör uppfylla allmänna intressen, bygglovspliktiga åtgärder prövas
från fall till fall.

Angöring
Anläggningen kan idag angöras
från två håll. I befintlig plan
anges att primär angöring ske
ifrån NO på allmän gata.
Anläggningen kan också
angöras från NV via ett
tidsbestämt servitut. Servitutet
är en tillfällig lösning i väntan
på att angöring över gatumark
ska genomföras fullt ut, vilket
aldrig skett. Sedan planens
Primär angöringsväg 2018-08-20
antagande 1982 har nya
bostadsområden anlagts söder om anläggningen, vilka förbinds via gång- &
- GÅNG1 – Gångcykelväg och -tunnel som löper i direkt anslutning till planområdet. Den
& cykelväg
befintliga gång- & cykelvägen NO om anläggningen binder samman södra
Terra Nova med övriga Visby. Gång- och cykelvägen trafikeras av både
skolungdomar och övriga varför en anslutning över gatumark inte längre
bedöms aktuell och trafiksäker. Ny primär angöring föreslås istället bli
angöringen i NV. Angöringen från NO kan fortsatt ske endast vid större
anläggningsarbeten, vilket regleras i exploateringsavtal. Genomförande av den
nya planen medför att det tidsbestämda servitutet dödas. Angöringsområdet
blir del i den tekniska anläggningen. Området får inte inhägnas, utgöra
parkering eller förses med en markbeläggning som förhindrar infiltration.
__________________________________________________________________________________
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Byggnaders utformning och markens anordning
På fastigheten finns idag ett ställverkshus tillsammans med övriga el-tekniska
anläggningar samt transformatorgropar och buller- & splitterskydd. Befintliga
utformningsbestämmelser föreslås fortsatt gälla för hela anläggningen.
– Högsta totalhöjd är angivet värde i meter.
– Största takvinkel är angivet värde i grader.
Tillkommande bestämmelser
Området kompletteras med nya bestämmelser om; mark som ej får bebyggas;
högsta totalhöjd (avser område för master); byggnaders utformning och
omfattning; störningsbegränsningar samt markbeläggning.
– Marken får ej förses med byggnad. Inom prickad mark får inga
byggnader uppföras. Andra anläggningar som exempelvis parkeringsplatser,
murar eller staket får uppföras på marken. På prickade ytor där det inte
förefaller någon risk för anläggningens driftsäkerhet kan riktade åtgärder för
lokal biodiversitet utföras. En sådan åtgärd kan vara sådd av lämpliga
värdväxter till arter som missgynnas av anläggningens ytmässiga utökning (se
s.8 Ekologi).
e1 12,5 % - Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom
användningsområdet. Omräknat i kvadratmeter är den faktiska byggrätten ca
385 m2 varav ca 125 m2 är i anspråkstaget.
f1 – Byggnad får ej förses med fönster.
m1 – Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån
understiger 60 dB(A) 1 meter ifrån störningskällan.
Markbeläggning
Befintlig markbeläggning inom och vid angöring till anläggningen är i huvudsak
kalkstensmakadam som i huvudsak är genomsläppligt för dagvatten och
därmed förenligt med vattenskyddsområdets föreskrifter. Framför
ställverksbyggnader är gruset mer packat med högre bärighet. Beläggningen
medger dock fortfarande viss infiltration.
b1 – Endast 20 % av fastigheten får hårdgöras i syfte att bibehålla markens
infiltrationsegenskaper.
b2 – Marken får inte hårdgöras
Angöring
b3 – Området får ej inhägnas
n1 – Marken får inte användas för parkering
Markreservat för allmännyttiga ändamål
l1 – Markreservat för allmännyttig luftledning. Allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap.
l2 – Markreservat för allmännyttig luftledning. Kvartersmark med enskilt
huvudmannaskap.
__________________________________________________________________________________
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Mast för
telekommunikation

Ca 10 meter utanför det befintliga
transformatorsområdet på Visby Pilhagen 1:3
står en mast om 36 meters höjd, avsedd för
telekommunikation. I närtid kan masten
behållas i sitt befintliga läge men i takt med
att transformatorstationen byggs ut måste
masten flyttas. Detsamma gäller vid önskemål
om uppförande av en högre mast.
Säkerhetsföreskrifter för mast- och
stolparbeten (AFS 200:6) gäller.
Byggnadsverk får därför inte uppföras inom
mastens riskområde för nedfallande delar
som is och snö (2/3 av mastens höjd).
p1 – Byggnadsverk ska placeras på ett minsta avstånd om 2/3 av masts höjd.
Inom planområdet anges två separata lägen där mast kan uppföras med en
maximal byggnadshöjd om 36 meter respektive 42 meter. För befintlig mast
(36 meter) i relation till befintliga anläggningar är säkerhetsavståndet 23
meter. För läget där en högre ersättningsmast om 42 meter kan uppföras är
säkerhetsavståndet 28 meter.
a1 – Inom fastigheten får endast en (1) mast uppföras, undantagsvis under
tiden för uppförande av ersättningsmast får dubbla master finnas.
I samband planframtagande har en flyghinderanalys genomförts utifrån
mastens och anläggningens läge inom Visby flygplats MSA-område (Minimum
Sector Altitude). Analysen visar att några flygtekniska hinder för mastens
uppförande och föreslagna höjd inte föreligger.

Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

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

Offentlig och
kommersiell service

GEABs personal färdas vanligtvis med företagsbil men vid behov nås
anläggningen även med kollektivtrafik via busshållplats Jungmansgatan samt
Terra Nova-vägen. I Gråbo Centrum ca 800 meter norrut finns skola,
restaurang och dagligvaruhandel. Båda hållplatserna på respektive sida om
anläggningen bidrar till flödet längs den passerande gång- och cykelvägen.

Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse

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

Den befintliga ledningsgatan i planområdets omland nyttjas som
promenadstråk, för hundrastning och som genväg av kringboende i området.
Stigen går i dagsläget strax norr om den stängslade anläggningen och ansluter
till gång- och cykelbanan som förbinder Terra Nova med Gråbo/Pilhagen.
Ytorna för det föreslagna planområdet utgör ingen särskild plats för rekreation
utan det är området som helhet tillsammans stigen som torde utgöra dess
huvudsakliga friluftsvärde. Planarbetet har inte innefattat någon form av
sociotopkartering.
Åtgärden innebär ett ingrepp i det stig-system som finns inom området. Den
relativt långa utbyggnadstakten medför dock att nya stigdragningar runtom
kan uppkomma naturligt allt eftersom området tas i anspråk.

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

Ledningsgatan i anläggningens omland kommer fortsatt att vara
allemansrättsligt tillgänglig. Buskvegetationen återkommer relativt snabbt
efter underhållsgallring, varför denna periodvis kan vara svårforcerad utanför
den upptrampade stigen. I skogsområdet växer främst opportunistiska arter
som ormbunke, olika grästyper, tall, björk och asp.
Vattenområden

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

Dike öster om anläggningen. 2018-08-20
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Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom Visbys sekundära vattenskyddsområde. Grundvatten
försörjer de allra flesta av Visbys hushåll och måste därför enligt lag skyddas
mot skadliga ämnen som petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra
föroreningskällor. Några föroreningar inom det föreslagna planområdet som
bedöms kunna medföra skada på vattentäkten har enligt utförd geoteknisk
undersökning inte påträffats.
För vattenskyddsområdet gäller Vattenskyddsföreskrifter för Visbys
grundvattentäkter, antagna av Regionfullmäktige 2015-03-30. Föreskrifterna
innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som
omfattas av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare
och innehavare av särskild rätt till fastigheter i området. Föreskrifterna ställer
krav om anmälansplikt för bland annat större schaktningsarbeten, hantering
av brandfarliga ämnen och kemiska bekämpningsmedel.
För fastigheter inom sekundärt vattenskyddsområde kräver hantering av mer
än 250 liter petroleumprodukter en anmälan till Region Gotland.
Anmälan krävs för större schaktarbeten. Vad som utgör större
schaktningsarbeten är inte på förhand definierat. Schaktningsarbeten i
samband med ledningsarbete eller anläggning ska därför alltid samrådas med
Region Gotlands miljö- och hälsoskyddsenhet innan genomförande.
Markarbeten på platsen ska ske med allmän uppmärksamhet på eventuella
föroreningar.
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om
tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till
Räddningstjänsten, tel. 112, Miljö- och Byggnämnden samt vattentäktens
huvudman, Teknikförvaltningen Region Gotland.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

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

Kollektivtrafik

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

Parkering, angöring
och utfart

Parkering för anläggningens behov anordnas inom fastigheten.
Angöring till anläggningen sker idag primärt från infarten till kv Bogen 2 över
G/C-väg och i andra hand via befintligt tidsbestämt servitut från
Jungmansgatan.
Ett genomförande av den nya planen medför att det tidsbestämda servitutet
dödas och ersätts med angöring över ett område som ingår i
anläggningsområdet men som ej får inhägnas, hårdgöras eller användas för
parkering. Angöring måste fortsatt ske över befintlig gång- och cykelväg längs
med Jungmansgatan i NV (utanför planområdet). Denna gång- och cykelväg är
ej lika trafikerad samt utrustad med gång- och cykelbanor på båda sidor.
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För angöringsområdet i NV gäller:
b2 – Marken får inte hårdgöras
b3 – Området får ej inhägnas
n1 – Marken får inte användas för parkering
In-/utfart från NO, vilket måste ske över parkmark och gång- och cykelväg, får
fortsatt endast ske vid större anläggningsarbeten.
Länsväg 148 - Visbyleden
Planområdet omfattas av 45 och 47 §§ Väglagen (1971:948) angående minsta
avstånd mellan väg och anläggning. Enligt beslut av Länsstyrelsen 1972,
uppdaterat 2006, gäller lokala föreskrifter om ett avstånd om 20 meter mellan
anläggning och länsväg. Avståndet mellan ny fastighetsgräns och länsväg 148 –
Visbyleden är cirka 25 meter. Från faktisk byggrätt är avståndet ca 57 meter.
Väg för fordonstrafik är generellt inte tillåtet inom användningen park om det
inte har angetts som egenskapsbestämmelse eller finns tydligt beskrivet i
planens syfte. Den enda utfart över parkmark som motiveras i plansyftet är till
Jungmansgatan i NO, och då endast i samband med större
anläggningsarbeten. Tillgången regleras i exploateringsavtal.
Planavgränsningen tillåter därmed ingen utfart över parkmark till länsväg 148 Visbyleden. Väglagens (1971:478) 43 och 44 §§ medför också att väghållarens
(Trafikverket) tillstånd krävs för en sådan åtgärd eller andra åtgärder som kan
inverka på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift
eller brukande.

Störningar
Buller

Inom anläggningen gäller att:
m1 – buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån
understiger 60 dB(A) 1 meter från störningskällan. Uppförande av splitter- och
bullerskydd torde medföra att buller från anläggningen inte överskrider 40
dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid närmaste bostad.

Elektromagnetisk
strålning

Den elektriska spänningen från anläggningen och inkommande ledningar
genererar ett elektromagnetiskt fält. Långvarig exponering för
elektromagnetism kan vara skadligt och leda till kroniska sjukdomstillstånd.
Den genomsnittliga exponeringen för magnetfält i hemmet är vanligtvis låg.
Det genomsnittliga magnetfältet i bostäder uppgår till ungefär 0,1 µT
(mikrotesla).
Den elektromagnetiska strålningen från ställverket och tillhörande
installationer ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska
fält (AFS 2016:2) och inte överstiga Strålskyddsmyndighetens
rekommendationer i rapporten Magnetfält i bostäder 2012:69 och allmänna
råd SSMFS 2008:18. Gränsvärdet som ska klaras är 0,2 µT. Detta medför ett
minsta avstånd om 50 meter till närmaste bostad. Avståndet till närmaste
bostadshus uppgår idag till över 65 meter. Anläggningens utbyggnad och nya
disponering medför inte att detta avstånd minskar. Avståndet till närmaste
bostadshus understiger därmed gränsvärdet.

__________________________________________________________________________________
15 (24)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
MBN 2019/1727 (BN 2017/734)
Visby Pilhagen 1:2
2018-12-19, rev 2019-10-10
____________________________________________________________________________________________

Markföroreningar

Några markföroreningar som föranleder behov av sanering har utifrån den
geotekniska och miljötekniska undersökning som utförts inom ramen för
planarbetet ej påträffats.
Ställverket ska utformas så att transformatorerna står invallande i en helt tät
invallning som täcker hela volymen transformatorolja. Oljehanteringen medför
risk för läckage och markförorening. Arbeten på platsen ska ske med allmän
uppmärksamhet på eventuella föroreningar. En förorening på fastigheten som
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska Miljöoch Byggnadsnämnden underrättas enligt kap 10 § 11 Miljöbalken.
För fastigheter inom sekundärt vattenskyddsområde kräver hantering av mer
än 250 liter petroleumprodukter en anmälan till Region Gotland.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och
dagvatten

Anläggningen är inte ansluten till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
Region Gotland förordar lokalt omhändertagande av dagvatten.
Huvudprincipen är att varje fastighet/kvarter/område ska klara sin egen
fördröjning av dagvatten för att avlasta det allmänna ledningsnätet vilket
ställer krav på en dagvattenlösning som skyddar byggnader mot skadliga
översvämningar vid skyfall med minst 100 års återkomsttid.
Befintlig markbeläggning är kalkstensmakadam som är genomsläppligt för
dagvatten men som samtidigt medför litet behov av ogräsbekämpning.
Markförutsättningarna inom och utom planområdet bedöms därför lämpliga
för infiltration av dagvatten. Lokal fördröjning kan stärkas genom frösådd av
växter som ökar vattenupptaget. Planområdet har försetts med erforderliga
planbestämmelser utifrån detta syfte samt med reglering i exploateringsavtal.
Användning och spridning av kemiska bekämpningsmedel inom Visbys
sekundära vattenskyddsområde är tillståndspliktig enligt förordningen om
växtskyddsmedel (2006:1010) och förordningen om
Biocidprodukter (2000:338).

Uppvärmning

Byggnader avses värmas upp av luft-luft värmepump.

Tele

I anslutning till planområdet finns en befintlig mast för telekommunikation
som ingår i det övergripande IT-försörjningsnätet för Visby och Gotland.

Avfall

Anläggningen har inget behov av avfallshämtning.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs genom standardförfarande, vilket innebär att planen
efter planprocessens samråd- och granskningsskede ska antas av Miljö- och
byggnämnden i Region Gotland.
Den preliminära tidsplanen för planförslaget utgår ifrån:
Samråd
Januari/Februari 2019
Granskning
Oktober/November 2019
Antagande
December/Januari 2019/20

Ansvarsfördelning

Mark inom planområdet utgörs i huvudsak av kvartersmark. Inom fastigheten
Visby Pilhagen 1:2 är fastighetsägaren ansvarig för anläggande, för skötsel och
för underhåll av samtliga ytor. Exploatören ansvarar också för och bekostar all
fastighetsbildning, bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar,
ledningsrätter och servitut.
I samband med byggnation ska exploatören vid behov utföra erforderliga
geotekniska undersökningar samt övriga för exploateringen nödvändiga
undersökningar. Exploatören ansvarar också för eventuella arkeologiska
undersökningar, marksaneringsundersökningar och kostnader för
marksanering. Exploatören har hela kostnadsansvaret för hela exploateringen
och står därmed för alla kostnader inklusive kostnaderna för samtliga
regionala åtaganden, förutom det som reglerats i tidigare avtal.

Avtal
Plankostnadsavtal

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

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska ha upprättats mellan markinnehavaren och exploatören
innan antagande av detaljplanen. Exploateringsavtalet ska bl.a. reglera
villkoren för marköverlåtelse, angöring, servitut, ledningsrätt och
kompenserande ekologiska åtgärder m.m.

Överlåtelseavtal

Överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas mellan Region
Gotland och exploatören.

Markupplåtelse

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
Fastigheter som berörs av planarbetet är Visby Pilhagen 1:2 och 1:3.
gemensamhetsanläggning m m

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

Fastighetsplan

Inga fastighetsindelningsbestämmelser föreslås.

Rättigheter

Tele2:s mast står med ledningsrätt på Pilhagen 1:3 (09-VIS-824). Ny placering
av masten medför ombildning alternativt dödning av ledningsrätten.
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För Pilhagen 1:2 finns ett tillfälligt servitut för utfart (09-VIS-339) – avsett att
nyttjas tills utfart kan ske över planväg, dvs angöring ifrån befintlig gata i NO.
Servitutet ska dödas alternativt ombildas i och med att området kan angöras i
enlighet med detaljplan.
Inom anläggningsområdet bedöms det med föreslagen markanvändning inte
föreligga något behov av tillkommande ledningsrätt, med undantag av
luftburna ledningar.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

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

Inlösen, ersättning

Ersättningsfrågan för allmän platsmark har reglerats i avtal (se s. 18 - Avtal).

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

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

Tekniska utredningar

I samband med detaljplanearbetet har AB PentaCon, på uppdrag av TKF,
Region Gotland, utfört en markteknisk undersökning inom fastigheten Visby
Pilhagen 1:3 inför eventuell överlåtelse till GEAB. Undersökningen har
omfattat en översiktlig geoteknisk undersökning och en översiktlig
miljöteknisk markundersökning. Del av detaljplaneområdet, Pilhagen 1:2, är
redan ianspråktaget och har ej omfattats av undersökningen.

Vy från söder 2018-08-20
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjande. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur‐ och kulturvärden påtagligt
skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter.
Kulturmiljö

På Gotland finns ett rikt kulturarv i form av fornlämningar, byggnader och
kulturmiljöer. Många höga värden är också knutna till kulturlandskapet och
förändringar i detta kan påverka kulturvärden på ett negativt sätt.
Inom planområdet finns inga högre värden utifrån kulturmiljösynpunkt. I
samband med uppförande av det angränsande Terra Nova-området ca 110 m
sydost påträffades under 1980-talet lämningar från en boplats från sten-,
brons-, järnålder men det äldre kulturlagret är inte visuellt synligt i landskapet.
Transformatorstationen är idag synlig från länsväg 148. Området utökas i NV
riktning vilket kan förstärka synintrycket från Visbyleden. Särskilt för
södergående trafik. I områdets omgivningar finns inga kulturmiljöer som
bedöms vara särskilt känsliga för den förändrade landskapsbilden.
Anläggningen kommer med tid att döljas bakom en trädridå. Skötsel av
kraftledningsgatan medför dock att växtligheten vid behov kommer tas ned för
drift och säkerhet.

Naturmiljö

Inom fastigheten Visby Pilhagen 1:3 har två rödlistade fjärilsarter skådats.
Arterna mindre blåvinge och ängsnätfjäril bedöms enligt Artdatabanken som
NT - nära hotade med sjunkande bestånd. De är knutna till öppna gräsmarker
på tunna jordlager men påträffas också på störd mark vid vägar, bangårdar,
grustäkter och havsstränder. Gränssnittet mellan omgivande naturmiljö och
anläggningens kalkstensmakadamm bedöms som sådan störd mark som med
rätt förutsättningar kan utgöra iakttagna arters habitat.
Inom planområdet bedöms därför finnas förutsättningar att på outnyttjade
ytor inom planområdet rikta kompenserande naturfrämjande åtgärder. En
sådan åtgärd är att sprida hö från vägkantsslåtter eller annat blomrikt ställe i
närområdet som sedan får fröa av sig. Naturfrämjande åtgärder samråds med
regionekolog och/eller stadsträdgårdsmästare.

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

Förenta Nationernas Barnkonvention är närvarande under ett planarbete, då
de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionen
beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Anläggningsområdet ingår i en integrerad stadsstruktur. De omgivande
parkmarkerna medför tillgång till ett gent stig-system och lekytor i en relativt
vild naturmiljö. Omkringliggande kvarter medför ett större sammanhängande
nät av trafikseparerade gång & cykelvägar som erbjuder säkra kopplingar till
skola och service. Anläggningen säkerställer försörjning av el och
telekommunikation till en betydande del av södra Visby och är viktig för den
planerade utbyggnaden av Visborgsområdet.
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Jämställdhetsperspektivet
(KS § 257/2009)

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

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

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande
miljöpåverkan. Utifrån den miljögeotekniska undersökning som genomförts
bedöms inget behov av marksanering föreligga. Övriga identifierade
miljörisker har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har
behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning.

Klimatanpassning

Klimatförändringar medför att en högre medvetenhet krävs vid ingrepp i den
bebyggda miljön som t.ex. planläggning eller bygglov. Framför allt handlar
väder- och klimatrelaterade förändringar om höjda temperaturer och mer
vatten i form av ökad nederbörd vid enskilda tillfällen. De handlar också om en
ökad frekvens av extrema väderhändelser som värmeböljor och skyfall. Dessa
väderfenomen riskerar att få stor påverkan på livsbetingelser hos alla levande
arter och kommer medföra ekonomiska konsekvenser vid olämpliga
exploateringar.
Den klimatfaktor som främst bedöms påverka planområdet i framtiden är
ökad nederbörd. Nederbörden som faller över Sverige förväntas enligt
prognoser från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut under
det närmaste seklet öka med mellan 10-20 procent. Nederbörden kommer
sannolikt att visa stora variationer mellan olika år och olika decennier.
Nederbördsökningen blir som störst under vinterhalvåret. Under sommaren
kommer det i Sydsverige att regna totalt sett mindre mängd och inte så ofta,
men i gengäld kraftigare skurar. Extremnederbörden, uttryckt som mängden
nederbörd under ett dygn, förväntas öka. Avrinningen kommer att öka med 5-
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25 procent i Sverige, men med stora regionala skillnader 1. Lågpunktskartering
visar att gång- och cykeltunneln SO om planområdet utgör uppsamlingspunkt
vid höga vattenflöden.
Planområdet bedöms inte vara särskilt känsligt utifrån ett klimatperspektiv.
Infiltrationen är god och de geotekniska förutsättningarna sådana att någon
risk för stabilitetstekniska problem inte föreligger vid belastningar av marken
från t.ex. byggnader eller anläggningar. Kompenserande åtgärder rörande
biologisk mångfald och markens bibehållna infiltrationsmöjlighet föreslås ske
på prickad mark som inte får bebyggas och där anläggningens driftsäkerhet
inte äventyras. Främst utgör dessa ytor prickad mark i planområdets norra del.
Området som helhet bedöms ha låg sannolikhet att drabbas av
översvämningar, ras, skred och/eller erosion varför några särskilda
skyddsåtgärder inte bedöms erfordras. Vid projektering av byggnadsverk bör
dock lösningar för avledning av ytligt grundvatten ägnas särskild omsorg då
mark- eller infiltrationsvatten som strömmar på den tätare moränen eller
kalkstensberget konstaterats ca 1,7-1,8 meter under markytan. Detta bevakas
i tekniskt samråd.
Buller

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

Gaser

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

Elektromagnetiska fält

De inkommande kraftledningarna har en mycket hög spänning. Tillsammans
med transformatorstationen bildar de ett elektromagnetiskt fält. Anläggningen
är belägen mellan tre stycken större bostadsområden som alla förbinds genom
såväl bil och gång- & cykelvägar.
Ur allmän hälsosynpunkt kan långvarig exponering för elektromagnetisk
strålning medföra förhöjd sjukdomsrisk. Den genomsnittliga exponeringen för

1

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser#09_Gotland,precip_sumAnnual,ANN
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magnetfält i hemmet är vanligtvis låg. Det genomsnittliga magnetfältet i
bostäder uppgår till ungefär 0,1 µT (mikrotesla). Den elektromagnetiska
strålningen från ställverket och tillhörande installationen ska följa
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält (AFS 2016:2) och
inte överstiga Strålskyddsmyndighetens rekommendationer i rapporten
Magnetfält i bostäder 2012:69 och allmänna råd SSMFS 2008:18. Gränsvärdet
som ska klaras är 0,2 µT. Detta medför ett minsta avstånd om ca 50 meter till
närmaste bostad.
Allmänheten som passerar området gör det på Jungmansgatan och på
Visbyleden i bil eller längs gång- & cykelväg på ett avstånd om ca 10 – 75
meter. Avståndet till närmaste bostadshus uppgår till över 65 meter.
Avståndet till bostäder kommer inte påverkas av anläggningens utbyggnad.
Kvartersmarken inom planområdet kommer av säkerhetshänsyn vara inhägnat
med ett 2,2 meter högt stängsel för att hindra obehörigt tillträde. I anslutning
till transformatorstationen finns inga andra målpunkter förutom naturstigen
längs kraftledningsgatan, vilket medför att allmänheten endast tillfälligt vistas i
området och därmed begränsas från långvarig exponering av
elektromagnetiska fält.
Övrigt

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

Buller

-

Luft

-

Vatten

Planförslaget bedöms inte medföra någon påverkan på miljökvalitetsnormer.
Någon bullerutredning har utifrån anläggningens disponering och placering i
förhållande till omgivande bostadsbebyggelse inte bedömts relevant att
utföra. Planområdet har försetts med planbestämmelser i syfte att reglera
bullernivåer. Inom planområdet ska bulleralstrande anläggningar uppföras
med buller- och splitterskydd alternativt kommer uppföras i ställverkshus som
medför att buller inte får överskrida 60 dB på 1 meters avstånd. Uppförande
av splitter- och bullerskydd torde medföra att buller från anläggningen inte
överskrider 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid närmaste bostad.
Miljökvalitetsnorm för buller kommer därmed inte överskridas.
Anläggningen genererar inga utsläpp. Miljökvalitetsnorm för luft kommer
därmed ej överskridas.
Miljökvalitetsnorm för vatten kommer inte överskridas. Detaljplanen berör en
klassad vattenförekomst, grundvattentäkten Mellersta Gotland – Visby.
Grundvattentäkten utgör Visbys primära vattenförsörjning och planområdet
ingår i det sekundära vattenskyddsområdet. Enligt vattendatabasen VISS
(2018-12-06) bedöms den kvalitativa statusen som god. Rörande kemiska
föroreningar bedöms statusen som otillfredsställande på grund av förorenade
områden inom vattenskyddsområdet.
Infiltrationen inom planområdet är god och föroreningskällorna inom
planområdet få samt hanteras genom bestämmelser i planen. Utförd
geoteknisk undersökning, där även områdets geohydrologiska förutsättningar
studerats, visar att något behov av marksanerande åtgärder ej föreligger inom
det utvidgade planområdet. Vid projektering av byggnadsverk bör lösningar
för avledning av ytligt grundvatten ägnas särskild omsorg. Detta bevakas i
tekniskt samråd.
Transformatorerna är invallade i transformatorolja. För att inte medföra risk
för negativ påverkan på miljökvalitetsnormen vid ett eventuellt haveri är
transformatorerna placerade i täta, gjutna transformatorgropar som klarar av
att hålla hela mängden olja. Transformatorerna har en livslängd om ca 40 år
och byts kontinuerligt ut efter uttjänad rätt. Nyare ställverk använder vacuum
som isolermedium istället för olja.
Inga miljöfarliga verksamheter planeras i planförslaget.
En exploatering enligt planförslaget bedöms sammantaget inte innebära
någon ökad risk för negativ påverkan för grundvattnet, jämfört med nuläget.
Fastighetens läge inom sekundärt vattenskyddsområde medför krav om
anmälan för större schaktarbeten. Vad som utgör större schaktningsarbeten är
inte definierat. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete eller
anläggning ska därför alltid samrådas med Region Gotlands miljö- och
hälsoskyddsenhet innan genomförande. Markarbeten på platsen ska ske med
allmän uppmärksamhet på eventuella föroreningar. En förorening på
fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön medför att Miljö- och Byggnämnden ska underrättas enligt kap 10 § 11
Miljöbalken.
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Administrativa frågor
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän platsmark; park och gång- och
cykelväg.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år. Genomförandettiden räknas från det datum som
planens antagande vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot
berörda fastighetsägares vilja. Undantaget är om en ändring är nödvändig på
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla men
fastighetsägaren har inte längre rätt till ersättning av kommunen för den skada
som uppkommer för dem i det fall planen skulle ändras, ersättas eller
upphävas.

Medverkande
tjänstemän

Planbeskrivning och plankarta har författats av Christian Björkman, Fysisk
planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen Region Gotland.
Genomförandebeskrivning har författats av Per Seigerlund, Markingenjör,
Teknikförvaltningen Region Gotland.
I planarbetet har tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet
för Miljö- och Hälsoskydd medverkat och granskat frågor om miljöskydd.
Naturfrågor har hanterats av Regionekolog, Planenheten. Tekniska
förvaltningens enhet för Mark & Stadsmiljö har hanterat mark- och
genomföranderelaterade frågor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-10-10

Anders Rahnberg
Planchef

Christian Björkman
Fysisk Planerare
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ett urval av grundkartans information.

Koordinatsystem SWEREF99 18 45
Höjdsystem RH 2000

MBN 2019/1727 (BN 2017/734)

GRANSKNINGHANDLING

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-12-19 rev 2019-10-10

Beslutsdatum Instans
Antagande
xx-xx-xx
Laga kraft
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MBN

MBN 2019/1727

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Förslag till detaljplan för Visby Pilhagen 1:2, Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade §277 2018-12-19 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda
med ett planförslag daterat 2018-12-19.
Planförslaget har under tiden 2019-01-11 t.o.m. 2019-02-04 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet,
plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S01 – S11) finns i Samhällsbyggnadsförvaltningens diarie
samt i ärendepärm.
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
Plankarta
•

Planområdet har utökats och omfattar nu även allmän platsmark i form av park och gång- &

cykelväg nordöst om fastigheten Pilhagen 1:2.

•

Område E – tekniska anläggningar har utökats något (ca 600 m2) vilket innefattar angöring från
Jungmansgatan i NV samt ett nytt läge för en högre mast än dagens befintliga om 36 meter. Den
nya placeringen medger att en 42 meter hög mast kan uppföras.

•

Angöring från Jungmansgatan i NV har försetts med begränsningar i utnyttjande (prickmark som
inte får bebyggas, parkering får ej finnas, markbeläggning får ej förhindra infiltration samt förbud
mot inhägnad). Befintlig infart från NO på allmän gata utgår. Utfart över parkmark får endast
nyttjas vid större anläggningsarbeten. Rättigheten säkras i exploateringsavtal.

•

Prickade ytor som inte får bebyggas har utökats runt hela anläggningens avgränsning. Ytor som
inte får bebyggas omgärdar de tekniska anläggningarna med ett avstånd om 2-8 meter.

•

Bestämmelse om exploateringens omfattning har införts; e1 12,5% - Största byggnadsarea är
angivet värde i procent av fastighetsytan inom användningsområdet. Byggrätten motsvarar ca 385
m2 varav ca 125 m2 är i anspråkstaget.

•

Bestämmelse om placering rörande säkerhetsavstånd från mast för ny och befintlig bebyggelse
har förtydligats, p1.

•

Bestämmelse om byggnaders utformning rörande förbud mot fönster har införts; f1.

•

Markreservat för allmännyttig luftledning på allmän plats har införts; l1.

•

Administrativ bestämmelse rörande antal master inom kvartersmark har införts; a1.

•

Genomförandetiden har reducerats från 15 till 5 år i syfte att uppnå högre flexibilitet.

•

Planområdet har utökats med allmän platsmark Park och Gång- och cykelväg. Kommunalt
huvudmannaskap för allmän plats har införts.

•

2
Illustrationer avseende befinltig fastighetsgräns och befintliga byggnader/byggnadsverk har
införts.

•

Gällande servitut och ledningsrätter, fastighetsbeteckningar och gatunamn har införts.

Planbeskrivning
Mast
•

Planbeskrivningens syfte likväl specifika underrubriker och stycken i planbeskrivningen har
preciserats utifrån vart och hur en högre mast än dagens befintliga om 36 meter kan
inplaceras inom planområdet.

Angöring
•

Beskrivning och syfte har preciserats och utvecklats kring primär angöring över E – tekniska
anläggninar samt sekundär angöring över parkmark, som får ske endast vid större
anläggningsarbeten.

Naturkompenserade åtgärder

•

Samma stycken har även preciserats utifrån hur och vart naturkompenserande åtgärder kan
ske inom planområdet. I huvudsak föreslås så ske på prickad mark som inte får bebyggas och
där anläggningens driftsäkerhet inte äventyras. Främst utgör dessa ytor prickmark i
anläggningens norra delar.

Geoteknik
•

Planbeskrivningen har förtydligats rörande planområdets markgeotekniska förutsättningar
utifrån utförd geoteknisk undersökning

Infiltration & Miljökonsekvensnorm vatten
•

Utifrån miljögeoteknisk utredning har beskrivningar om områdets infiltrationsmöjligheter samt
åtgärdens eventuella påverkan på sekundärt vattenskyddsområde och miljökonsekvensnorm
vatten utvecklats och förtydligats.

Marksanering
•

Övrigt
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Beskrivningen har förtydligats utifrån att något marksaneringsbehov, behov av särskilda
skyddsåtgärder eller ökad risk för negativ påverkan för grundvattnet, jämfört med nuläget, ej
bedöms föreligga.

Arealförteckningen rörande markanvändning inom planområdet har justerats och preciserats.
Planbeskrivningen har förtydligats med skrivning om särskild hänsyn vid markarbeten inom
planområdet utifrån påträffade fornlämningar i områdets närhet.
Beskrivningar rörande markanvändning för allmän plats i form av Park och Gång- & cykelväg
har införts.
Planbeskrivningen har kompletterats med förteckning och beskrivningar över nya
planbestämmelser.
Planbeskrivningen har kompletterats med genomförd flyghinderanalys. Flyghinderanalyen
visar att några flygtekniska hinder ej föreligger för den nya mastens föreslagna läge och höjd.
Planens påverkan på befintliga stigsystem har förtydligats.
Åtgärder rörande dödande av befintliga servitut för angöring har förtydligats och ersatts med
planbestämmelser för område avsett för primär angöring.
Planbeskrivningen har kompletterats med information om 45 och 47 §§ Väglagen (1971:948)
angående minsta avstånd mellan väg och anläggning samt Väglagens (1971:478) 43 och 44
§§ rörande utfart till länsväg 148 – Visbyleden.
Tidsplanen har justerats.
Utöver redovisade justeringar har redaktionella justeringar genomförts.
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Sammanställning över inkomna yttranden

S01. Socialförvaltningen
S02. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
S03. Räddningstjänsten
S04. Länsstyrelsen
S05. Post & Telestyrelsen
S06. Luftfartsverket
S07. Trafikverket
S08. Lantmäteriet
S09. Swedavia
S10. Tekniska nämnden
S11. Gotlands Elnät AB (GEAB)
I nstans/
I nkom m ande datum

Inkommit
Sakägare
under
samrådstiden
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Synpunkter
som ej har
tillgodosetts

Synpunk ter/ Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar
Inget svar/ingen
erinran

Följande instanser/sakägare har valt att inte besvara samrådsremissen:
- Fortifikationsverket
- Posten Sverige AB
- Polismyndigheten
- Skanova
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Barn- och utbildningsnämnden
- Gotlands Naturskyddsförening
- Gotlands Ornitologiska förening
- Gotlands Botaniska förening

Socialförvaltningen,
2019-01-17 (1)

Socialförvaltningen har inga synpunkter

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen,
2019-02-01 (S2)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att frågan inte nämnvärt
berör förvaltningens verksamhet och väljer därför att inte besvara
remissen.

Räddningstjänsten,
2019-02-01 (S3)

Räddningstjänsten har inget att erinra på föreslagen detaljplan.

Länsstyrelsen,
2019-01-31 (S4)

Länsstyrelsen bedömer att aktuellt förslag är förenligt med
Länsstyrelsens prövninggrunder enligt 11 kap. 10 § PBL.
Riksintresse
Region Gotland skriver i samrådshandlingen (s. 5) att planområdet ingår
i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap. 6 §
Miljöbalken. Detta är dock felaktigt och bör utgå ur planbeskrivningen.
Planområdet är beläget inom MSA-område (Minimum Sector Altitude) för
Visby flygplats. Dessa områden och ytor garanterar hinderfrihet för
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flygtrafiken och medför att berörd flygplats ska tillfrågas som sakägare.
Därutöver behöver man ta hänsyn till elektromagnetisk störning vid
planering av nya anläggningar i närheten av flygplatser. Detta kan kräva
att en flyghinderanalys genomförs inom ramen för planarbetet.
Länsstyrelsen hänvisar i denna fråga till Swedavia och deras
samrådsyttrande.
Geoteknik
Av planhandlingen framgår att markförutsättningarna inom området
består av ett tunt lager matjord som följs av sandjord.
Markförutsättningarna talar därför för en hög genomsläpplighet för
dagvatten. Fastigheten ligger även inom Visbys sekundära
vattenskyddsområde. Region Gotlands ställningstagande att
markförutsättningarna inom och utom planområdet bedöms lämpliga för
infiltration av dagvatten behöver därför motiveras tydligare och beakta
risken för påverkan på vattentäkten som vattenskyddsområdet avser
skydda.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10§ PBL ska MKN följas vid planläggning. Länsstyrelsen ser
positivt på Region Gotlands resonemang avseende miljökvalitetsnmmer
för vatten men anser att detta bör utökas och tydligare kopplas till
områdets geotekniska förutsättningar, se ovan.
Rådgivning om allm änna intressen enligt 2 kap. P BL
Kulturmiljö
Länsstyrelsen vill dock påtala att en boplats med ca 130
boplatslämningar har undersökts och borttagits i samband med
uppförandet av Terra Nova-området på 1980-talet (RAÄ Visby 154) cirka
110 m sydost om planområdet. Då utbredningen av boplatsen är osäker
och inte helt avgränsad bör exploatörer vara observanta i samband med
markarbeten och avbryta arbetet omgående om fornlämning påträffas
och kontakta länsstyrelsen i enlighet med kulturmiljölagen (1988 :950).
Infrastruktur
Av planhandlingama framgår att anläggningen idag kan angöras från två
håll, dels från planlagd allmän gata i norr och dels genom servitutsväg
till befintlig mast i sydväst. Planhandlingen anger även att när
anläggningen byggs ut och telekommunikationsmasten flyttats krävs att
den sydvästra angöringsvägen flyttas och servitutet ändras. Trafikverket
anger i yttrande till Länsstyrelsen att man inte har någon erinran på
planen under förutsättning att utfart från planområdet inte tillåts direkt
till väg 148. Länsstyrelsen konstaterar att nu föreslagen planavgränsning
inte tillåter en reglering av utfartsförbud (planområdes gräns) men anser
att planhandlingen bör kompletteras med att utfart inte får anläggas mot
länsväg 148, Visbyleden. Kompletteringen bör även innehålla
information om väglagens (1971 :948) 43 och 44 §§.
Synpunk ter enligt annan lagstiftning
Länsstyrelsen noterar att området omfattas av 45 och 47 §§ väglagen
(1971 :948) angående avstånd mellan väg och anläggning. Enligt beslut
av Länsstyrelsen 1972, uppdaterat 2006, gäller ett avstånd om 20 meter
mellan anläggning och länsväg. Enligt Länsstyrelsens bedömning är
avståndet mellan föreslagen byggrätt och länsväg 148 cirka 25 meter,
varför tillstånd inte krävs från Länsstyrelsen.
Planbestämmelser
Länsstyrelsen noterar att planhandlingen saknar bestämmelser om
utnyttjandegrad som reglerar exploateringens största eller minsta
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omfattning. Länsstyrelsen tolkar in att även bebyggelse inlkluderas i
bestämmelsen "b1" men anser att detta bör tydliggöras och kopplas till
korrekt planbestämmelse, exempelvis "e1". Detta för att undvika
framtida tolkningssvårigheter vid bygglovsprövningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Riksintresse
Uppgiften att planområdet omfattas av riksintresse för det rörliga
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken har strukits ur
planbeskrivningen.
Swedavia har hörts i samrådsskedet (se yttrande S9). En
flyghinderanalys utifrån mastens framtida nya läge och höjd har inför
granskning utförts och införlivats i planbeskrivningen. Några flygtekniska
hinder för mastens uppförande och föreslagna höjd föreligger inte.
Geoteknik
Efter samråd har geoteknisk undersökning utförts, där även områdets
geohydrologiska förutsättningar studerats. Utredningen visar att något
behov av marksanerande åtgärder ej föreligger inom det utvidgade
planområdet.
Infiltrationen är god och de geotekniska förutsättningarna sådana att
någon risk för stabilitetstekniska problem inte föreligger vid belastningar
av marken från t.ex. byggnader eller anläggningar.
Området som helhet bedöms ha låg sannolikhet att drabbas av
översvämningar, ras, skred och/eller erosion varför några särskilda
skyddsåtgärder inte bedöms erfordras. Vid projektering av byggnadsverk
bör dock lösningar för avledning av ytligt grundvatten ägnas särskild
omsorg då mark- eller infiltrationsvatten som strömmar på den tätare
moränen eller kalkstensberget konstaterats ca 1,7-1,8 meter under
markytan. Detta bevakas i tekniskt samråd eller dyl. instans.
Grundvattennivån bedöms med ledning av SGU:s geohydrologiska karta
ligga ca 20 meter under markytan.
Planbeskrivningen har utvecklats och förtydligats utifrån resultatet i
avseende områdets markförutsättningar generellt, förutsättningar för
infiltration, eventuellt behov av marksanering, påverkan på
vattenskyddsområde samt miljökvalitetsnormer för vatten.
Kulturmiljö
Ett stycke i planbeskrivningen har lagts till avseende kulturmiljö och
behovet av särskild hänsyn och uppmärksamhet vid markarbeten.
Infrastruktur
Planhandlingen har kompletterats med information om väglagens (1971
:948) 43 och 44 §§ samt Väglagens (1971:478) 43 och 44 §§ rörande
utfart till länsväg 148 – Visbyleden,.
Planbestämmelser
Plankartan har korrigerats i avseende exploateringsgrad och
egenskapsbestämmelser.

P ost & Telestyrelsen,
2019-01-31 (S5)

PTS (Post & Telestyrelsen) har inte tillgång till detaljinformation om hur
operatörer och andra ledningsägare utformar sina nät utan hänvisar till
de operatörer och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område
att besvara remissen. I detta fall torde det vara lämpligt att kontakta
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Telia Company AB, Skanova, Tele2, Telenor, Tre, NET 1 samt Teracom.
Även kommunen bör ha en förteckning över vilka ledningsägare som blir
berörda.
PTS har inga ytterligare synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Berörda ledningsägare enligt upprättad fastighetsförteckning är hörda i
samrådet.
Utifrån Länsstyrelsen svarsyttrande, i egenskap av samordnande av de
statliga intressena, konstateras att befintlig anläggning inte utgör
riksintresse för teleanläggning.

Luftfartsverket,
2019-01-31 (S6)

LFV (Luftfartsverket) har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning
inget att erinra mot detaljplanen.
I sitt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till
och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan
riskera att bli påverkad varför berörda flygplatser alltid ska tillfrågas som
sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om
flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en
etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom
flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta
som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Berörd flygplats, Visby flygplats, har genom markägaren Swedavia hörts
i samrådsprocessen (se yttrande S09). Genomförd flyghinderanalys visar
att några flygtekniska hinder för ny masts föreslagna läge och höjd ej
föreligger.

Trafikverk et,
2019-01-31 (S7)

Trafikverket upplyser om att det runt instrumentflygplatser finns
höjdbegränsande ytor, bland annat MSA (Minimum Sector Altitude) där
särskilda krav ställs för uppförande av höga byggnadsverk.
Myndigheten informerarar om andra myndigheter som bevakar frågan,
bland annat Försvarsmakten som vill ha in alla remisser på byggnader
och övriga objekt som är över 45 m över marknivån inom tätort.
LFV (Luftfartsverket) är sakägare till CNS-utrustning och ska kontaktas
när byggnader och andra objekt planeras som är 20 meter eller högre
över marknivån. LFV står till tjänst med att utföra en flyghinderanalys
och även genomföra luftrumsutredningar.
Under förutsättning av att utfart från planområdet inte tillåts direkt till
väg 148 har Trafikverket i övrigt inget att erinra.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Berörd mast är i dagsläget 36 meter hög och påverkar därmed inte
Försvarets intressen avseende försvarets MSA-område.
Luftfartsverket har hörts i samrådsprocessen (se yttrande S6).
Genomförd flyghinderanalys visar att några flygtekniska hinder för ny
masts föreslagna läge och höjd om 42 meter ej föreligger.
Föreslagen planavgränsning tillåter i praktiken ingen utfart över
parkmark till länsväg 148 - Visbyleden. Väg för fordonstrafik är generellt
inte tillåtet inom användningen park om det inte har angetts som
egenskapsbestämmelse eller finns tydligt beskrivet i planens syfte vilket
inte är fallet. Väglagens (1971:478) 43 och 44 §§ medför också att
väghållarens tillstånd krävs för en sådan åtgärd eller andra åtgärder som
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kan inverka på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens
bestånd, drift eller brukande.

Lantm äteriet,
2019-02-01 (S8)

Lantmäteriet anger att fastighetsbeteckning för Visby Pilhagen 1:3
saknas vilket skapar svårigheter vid tolkning och försåelse av
plangenomförande. Texten för ledningsrätt 09-FBO-316.1 bör
tydliggöras. Vidare bör det av plankartan och teckenförklaringen framgå
vad som är befintlig fastighetsgräns så att det lättare går att förstå
marköverföringens omfattning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plankartan har korrigerats utfifrån Lantmäteriets synpunkter.

Sw edavia, 2019-02-19
(S09)

Swedavia kan inte yttra sig förrän GEAB presenterat en flyghinderanalys
utfirån mastens nya läge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

En av Luftfarsverket godkänd flyghinderanalys har genomförts utifrån
mastens och anläggningens läge inom Visby flygplats MSA-område
(Minimum Sector Altitude). Analysen visar att några flygtekniska hinder
för mastens uppförande och föreslagna höjd inte föreligger.

Tekniska näm nden,
2019-04-05 (S10)

- Planområdet ska utökas i norra delen för att ta bort befintlig angöring
som sker på gc-väg. Markanvändningen inom den utökade delen ändras
till park-/naturmark och gc-väg.
- Den nya angöringsvägen ska ingå planområdet, dock inte som allmän
platsmark med regionen som huvudman.
- Ange i planförslaget att de schaktarbeten som ska utföras kommer att
fordra anmälan för schaktarbeten eftersom att marken ligger inom
sekundärt vattenskyddsonuåde
- Redovisa i genomförandebeskrivningen de sk kompenserande
åtgärderna i och med att de är kopplade till genomförandet och
innehållet i det avtal som ska upprättas
- Ändra genomförandetiden till 5 år för att uppnå ökad flexibilitet.
- Ange i förslaget att alla fastighetsrättsliga åtgärder som berör
genomförandet med fördel bör göras i ett sammanhang i samband med
marken regleras över till Gotland Visby Pilhagen 1 :2.

SamhällsbyggnadsFörvaltningen

Planområdet har utökats i NO riktning och innefattar nu även parkmark
och gång- och cykelväg med allmänt huvudmannaskap. Angöring över
allmän gata föreslås inte längre kunna genomföras. Anläggningen ska
primärt angöras från Jungmansgatans huvudled, NV om planområdet.
Hela fastigheten 1:2 föreslås som E – teknisk anläggning inklusive
angöring. Själva angöringsområdet får inte bebyggas eller utgöra
parkering, får ej inhägnas eller förses med markbeläggning av sådan art
att infiltration av dagvatten förhindras. Befintlig anslutning från NO får
fortsatt endast nyttjas vid större anläggningsarbeten, vilket regleras i
exploateringsavtal. De markåtgärder som tidigare genomförts på allmän
parkmark, bland annat anläggande av parkeringsplatser, återställs.
Planbeskrivningen har förtydligats med att alla schaktarbeten inom
planområdet kräver anmälan utifrån vattenskyddsområdets
skyddsföreskrifter.
Genomförandebeskrivningen har förtydligats i avseende kompenserande
åtgärder som kan vara sådd av lämpliga värdväxter till hotade fjärilar
och/eller nyplantering av träd som tas ner i samband med
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anläggningens utbyggnad. Kompenserade åtgärder föreslås ske på
prickad mark som inte får bebyggas och där anläggningens driftsäkerhet
inte äventyras. Främst utgör dessa ytor prickmark nordnordväst om
tilltänkt ny transformatorbyggnad. Nyplantering av träd ska ske på
Pilhagen 1:3 och tjäna som visuell barriär.
Genomförandetiden har ändrats från 15 till 5 år.
Planbeskrivningen har förtydligats med att fastighetsrättsliga åtgärder
som berör genomförandet bör göras i ett sammanhang, i samband med
marken regleras över till Gotland Visby Pilhagen 1 :2.

Markägare/boende/föreningar
I nget svar/ ingen
erinran

Följande instanser/sakägare har hörts men valt att ej besvara
samrådsremissen:
- IP Only Networks AB
- Tele 2 Sverige AB
- Fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning samt
fastighetsägare till Uranet 9 och 10.

Gotlands Elnät AB,
2019-02-19 (S11)

Teleoperatören TRE är intresserad av att komma in i Tele2s mast.
Översänder ritning på möjlig plats, utökning av detaljplan. GEAB är dock
inte intresserad av att köpa marken. TRE vill att masten skall bli en
modul högre. Ny höjd 42 m. Normalt ställer GEAB krav på att masten
avståndet skall vara mastens längd plus 10m till luftledning.
I Pilhagen idag har avståndet varit kortare av någon anledning.
Med en ny placering sydväst om dagens detaljplan har GEAB inget emot
att masten blir högre. Däremot godkänner GEAB inte en högre mast på
dagens planerade detaljplan. GEAB har inget att erinra mot dagens 36m
mast på dagens planerade detaljplan. Jag har varit i kontakt med Tele2
och de kan tänka sig att få in TRE i en högre mast. De har inget emot
den nya placeringen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Den del av planområdet som utgörs av E – tekniska anläggningar har
utökats och innefattar ett nytt läge för en högre mast än den befintliga
om 36 meter. Den nya placeringen medför att en 42 meter hög mast
kan uppföras. Planen innehåller också bestämmelse om att inga
byggnader får uppföras inom ett säkerhetsavstånd som motsvarar en
yta om 2/3 av mastens längd.

Ej berörda
I samrådet har inga yttranden inkommit från parter som bedömts som
”ej berörda sakägare”.
Visby den 2019-10-10

Anders Rahnberg
Planchef

Christian Björkman
Fysisk planerare
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Plan

Ärendenr MBN 2019/1727 (BN 2017/734)
Handlingstyp Underrättelse GRANSKNING
Datum 7 oktober 2019

UNDERRÄTTELSE
Granskning av förslag till detaljplan för VISBY PILHAGEN 1:2, Region
Gotland
Planförslaget daterat 2018-12-19 som varit utsänt för samråd har efter
samrådstidens slut reviderats och ställs nu ut för granskning.
Planförslaget syftar till att ge GEAB möjligheter att utveckla och framtidssäkra
det befintliga transformatorsstationsområdet på fastigheten Visby Pilhagen 1:2,
beläget mellan Terra Nova, Pilhagen och Gråbo, alldeles intill länsväg 148 –
Visbyleden. Planförslaget ger fastighetsägaren möjlighet att ytmässigt utöka
transformatoranläggningen i syfte att försörja befintliga och planerade bostäder
i södra Visby och Visborgsområdet. Omgivande markytor utgörs av fastigheten
Visby Pilhagen 1:3, som ägs av Region Gotland. Transformatorstationen är ett
säkerhetsklassat objekt och skyddas enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Ett utökat planområde kommer medföra att befintlig mast om 36 meters höjd
avsedd för telekommunikation måste flyttas. Masten är idag uppförd på allmän
platsmark, utanför planområdet. Det nya läget för masten ska vara inom
fastigheten Visby Pilhagen 1:2. Placeringen i relation till övriga tekniska
anläggningar medger att den nya masten kan uppföras till en höjd om 42 meter.
Det nya läget blir aktuellt först efterhand att anläggningen byggs ut.
Planens genomförande innebär att ca 4000 m2 mark planlagd för park eller
parkering (med gångväg) tas i anspråk. Region Gotlands bedömning är att
planområdet inte innehar höga naturvärden. Planen har försetts med
planbestämmelser som syftar till att kompensera för förlust av ekologiska
värden och ej påverka områdets möjlighet till infiltration av grundvatten.
Planförslaget anses förenligt med fördjupad översiktsplan för Hela Visby 2025.
Planen hanteras med standardförfarande.
Efter samrådet har revideringar på plankarta och i planbeskrivning gjorts. I
korthet (fullständiga ställningstaganden se samrådsredogörelse):
Plankarta & planbeskrivning
•
•

•
•
•

Planområdet har utökats.
Plankartans område E – tekniska anläggningar har utökats. Området innefattar
angöring från Jungmansgatan i NV samt ett nytt läge för en högre mast än dagens
befintliga om 36 meter. Den nya placeringen medger att en 42 meter hög mast kan
uppföras.
Planbeskrivningen har utvecklat hur naturkompenserande åtgärder kan ske inom
planområdet. I huvudsak föreslås så ske på prickad mark som inte får bebyggas och
där anläggningens driftsäkerhet inte äventyras.
Plankartan har förtydligats rörande angöring från Jungmansgatan i NV. Området har
försetts med begränsningar i utnyttjande (prickmark som inte får bebyggas, parkering
får ej finnas, markbeläggning får ej förhindra infiltration samt förbud mot inhägnad).
Prickade ytor som inte får bebyggas har utökats runt hela anläggningens avgränsning.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Geoteknisk och miljögeoteknisk utredning har genomförts. Planbeskrivningen har
förtydligats utifrån resultatet.
Beskrivningar om områdets infiltrationsmöjligheter samt åtgärdens eventuella påverkan
på vattenskyddsområdet och miljökonsekvensnorm vatten har utvecklats. Något
marksaneringsbehov, behov av särskilda skyddsåtgärder eller ökad risk för negativ
påverkan för grundvattnet, jämfört med nuläget, ej bedöms föreligga.
Bestämmelse om exploateringens omfattning har införts; e1 12,5% - Största

byggnadsarea är angivet värde i procent av fastighetsytan inom användningsområdet.

Byggrätten motsvarar ca 385 m2 varav ca 125 m2 är i anspråkstaget.
Beskrivningar rörande markanvändning för allmän plats i form av Park och Gång- &
cykelväg har införts.
Bestämmelse om placering rörande säkerhetsavstånd från mast för ny och befintlig
bebyggelse har förtydligats, p1.
Bestämmelse om byggnaders utformning rörande förbud mot fönster har införts; f1.
Markreservat för allmännyttig luftledning på allmän plats har införts; l1.
Administrativ bestämmelse rörande antal master inom kvartersmark har införts; a1.
Genomförandetiden har reducerats från 15 till 5 år i syfte att uppnå högre flexibilitet.
Planområdet har utökats med allmän platsmark Park och Gång- och cykelväg.
Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats har införts.
Planbeskrivningen har kompletterats med genomförd flyghinderanalys.
Flyghinderanalyen visar att några flygtekniska hinder ej föreligger för den nya mastens
föreslagna läge och höjd.
Redaktionella justeringar har genomförts.

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 10 oktober 2019 t o m 27 oktober 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 27 oktober 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN
2019/1727 (BN 2017/734)).

Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat någon skriftlig
synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om
antagande av 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

Till planförslaget hör följande
handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Flyghinderanalys
Geoteknisk & Miljögeoteknisk utredning

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1653
14 oktober 2019

Susanna Collin

Tekniska nämnden

MBN Remiss – Upprättande av ändring av detaljplan – Visby
Telefonen 4 & 9
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden besvarar miljö-och byggnämndens remiss med följande
synpunkter:
Området med användningen allmän plats NATUR ändras till kvartersmark
som inte får bebyggas. Området ska inte få användas som parkering och ska
inte få hårdgöras. Området bör utgöra markreservat för
gemensamhetsanläggning.

Sammanfattning

Syftet med planändringen, i förhållande till tidigare detaljplan och
tilläggsbestämmelser antagna 2006 respektive 2013, är att nu även tillåta dagligvaruoch livsmedelshandel och att ta bort planbestämmelsen ”industri” inom fastigheten
Telefonen 4 (f d Flextronichuset). Planbestämmelserna har anpassats till Boverkets
nationella standard för planbestämmelser vilket medfört ändrade beteckningar på
plankartan.

Översiktskarta
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 2019/1653

Fastigheten Visby Telefonen 4 ägs av Gotland Investment AB och den intilliggande
fastigheten Visby Telefonen 9 av Visby Affärscentrum AB.
Den gällande detaljplanens genomförandefrågor har enligt planbeskrivningen redan
avtalats och i praktiken genomförts genom byggandet av en cirkulationsplats med
direktinfart till fastigheten. Parters kostnadsandel i rondellbygget i vägkorset Norra
Hansegatan/Broväg med direktinfart till fastigheten Telefonen 4 reglerades i
exploateringsavtal i samband med detaljplan antagen 2006-12-18. Inga nya avtal
behöver upprättas eftersom den huvudsakliga ändringen är att detaljplanen nu tillåter
livsmedelshandel och detta i sig kräver inga ny avtal mellan Region Gotland och
exploatören. Enligt planbeskrivningen är alla genomförandefrågor redan utklarade,
vilket innebär att inga nya exploateringsavtal mellan exploatör och Region Gotland
behöver tecknas.
Bedömning

Enligt förslaget tillförs allmän plats Natur inom planförslaget, detta område var
tidigare angivet som kvartersmark med användningen ”Natur”. Det har varken i
tidigare eller gällande plan- och bygglagstiftning varit/är möjligt att ange
användningen ”Natur” inom kvartersmark. Administrativ bestämmelse rörande
huvudmannaskap saknas och planbestämmelserna är motstridiga. Några motiv till
varför huvudmannaskap ska vara enskilt finns inte i planbeskrivningen. Däremot
anges att området kan vara viktigt för dagvattenhantering. Teknikförvaltningen
föreslår därför att området med användningen allmän plats NATUR ändras till
kvartersmark som inte får bebyggas. Området ska inte få användas som parkering
och ska inte få hårdgöras. Området bör utgöra markreservat för
gemensamhetsanläggning.
Rådande fastighetsindelning överensstämmer inte med användningsgränser vilket
innebär att fastighetsbildning måste ske för att uppnå överenstämmelse med
detaljplanen. Detta bör framgå under avsnittet genomförandefrågor.
Översiktskartan i planbeskrivningen omfattar inte hela planområdet.
Beslutsunderlag

Förslag till ändring av detaljplan (09-P-165 och tillägg 09-P-234) för
Visby Telefonen 4 och 9 Region Gotland MBN 2019/1730, 2019-05-02.
Tjänsteskrivelse 2019-10-14
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och Byggnämnden
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Dnr 42011-21
Antagen 2006-12-18
Laga kraft 2008-11-13

Detaljplan för
VISBY TELEFONEN 4.
Gotlands kommun

Stadsarkitektkontoret i Visby 2006-02-22,
reviderad 2006-10-11

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Förslaget utgörs av en plankarta med bestämmelser. Till förslaget hör dessutom denna beskrivning och genomförandebeskrivning.
I samband med detaljplanen har det utarbetats en plan-MKB, trafikutredning daterad 2006-01-23 och en etableringsutredning avseende risker daterad 2006-01-08.

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är i f d Flextronicsfabriken att förutom industri möjliggöra
markanvändningen kontor och storskalig handel, dock ej livsmedel som är
förenligt med industriändamål.

PLANDATA
Lägesbestämning

Kvarteret Visby Telefonen 4 är beläget söder om vägkorset Broväg och
Norra Hansegatan.

Planområdet

Översikt
Areal

Fastighetens yta är cirka 99 000 kvadratmeter.

Markägoförhållanden

Marken är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Detaljplan

Inom området gäller detaljplan antagen 1971-08-31.

Detaljhandelsutredningen

Syftet med handelspolicyn för Visbyområdet var att säkerställa en livlig
cityhandel (Öster centrum/Ströwet) i samklang med en storskalig extern
etablering. Detta ska möjliggöra nya aktörer att etablera sig på Gotland.
Sålunda ska extern etablering inte medverka till en omflyttning av varuhandeln inom Visbyområdet, dvs i första hand en utflyttning av ”småbutiker”
från Östercentrum.
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Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2006 att handelspolicyn
”detaljundersökningsutredning för Visbyområdet” antagen av kommunfullmäktige 2001 skulle upphöra att gälla och att strategier för t ex handel
skulle inarbetas in i det pågående planarbetet med den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Inom fastigheten finns idag industriföretag vars verksamhet även i
framtiden kommer att vara förenligt med detaljplanens markanvändning.
På angränsande fastighet Visby Telefonen 5 finns plastbåtstillverkning
(Nimbus). Företaget håller på att miljöpröva sin verksamhet för scenariet
maxutbyggnad av fabriken. Några förändringar av markanvändningen i
området får inte ske som äventyrar en utbyggnad av Nimbusfabriken.

Fabriken Nimbus
Föreliggande detaljplanearbete inleddes med att en miljökonsekvensbeskrivning (plan – MKB) togs fram. Slutsatsen av denna beskrivning är att
det inte kommer att vara några konfliktsituationer mellan t ex Nimbus verksamhet och föreslagen handelsetablering i f d Flextronicsfabriken
En etableringsutredning avseende risker har genomförts och den visar sammanfattningsvis inte på några etableringsproblem med hänsyn till t ex Ninbusfabriken och Danielssons.
Trafikutredningen konstaterar att flerfamiljshus i Visby kv Höken som ligger närmast gatan har redan idag bullernivåer som överskrider riktvärdet 55
dBA ekvivalentvärde. Övriga bostadshus i Visby kv Höken och Visby Melonen kommer att få bullervärden som ligger under riktvärdet (ekvivalentvärde för året). Bullernivån kommer dock troligen att överskridas under juli
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månad när trafiken är högre.
För att säkerställa Nimbus framtida expansion, som inte är möjlig inom den
egna fastigheten möjliggörs en framtida expanionsyta på fastigheten Visby
Telefonen 4, se illustrationsplan.
Det framtida trafikflödet kan kräva en cirkulationsplats i vägkorset Norra
Hansegatan/Broväg. I detta scenarior blir det en direkt in- och utfart från
rondellen till f d Flextronicsfabriken.

Ny utfart till Bingebygatan
För att göra ett så bra trafikflöde som möjligt bör en ny utfart mot Bingebygatan anläggas, se illustrationsplan.
På fastigheten finns idag cirka 1000 parkeringsplatser, vilket är mer än tillräckligt för handels- och kontorsändamålet. Yta för framtida reservparkering finns tillgängligt, se illustrationsplan.
Markanvändningen föreslås förutom industriändamålet även innefattar kontor och storskalig handel. Storskalig handel innebär att minsta butiksyta ska
vara 750 kvadratmeter.
Redan idag finns det kontor på fastigheten. Att planmässigt tillåta kontor är
således endast att i efterhand godkänna redan gjorda etableringar.
Serviceinrättningar som café får etableras inom fastigheten. Idag finns en
lunchrestaurang.
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Administrativa frågor

Genomförandetiden går ut den 31 december 2010.

Stadsarkitektkontoret i Visby 2005-02-22 reviderad 2006-10-11

Carin Johanson
stadsarkitekt

Anders Rahnberg
planarkitekt

Antagen 2006-12-18
Laga kraft 2008-11-13
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Detaljplanen medger att markanvändningen industriändamål även infattar
kontor och storskalig handel.
Genomförandetid

Genomförandetiden går ut den 31 december 2010.

Exploateringsavtal

När en rondell byggs i vägkorset Norra Hansegatan/Broväg med
direktinfart till fastigheten Telefonen 4 ska berörda parters kostnadsdel i
rondellanläggningen redan vara reglerat i ett exploateringsavtal. Detta
avtal ska vara underskrivet innan detaljplanen antas av
kommunfullmäktige.
Kommunen ska verka för att utfart mot Bingebygatan kan ske enligt
illustrationsplanen.

Planekonomi

Berörda fastighetsägare bekostar nya väganslutningar.

Stadsarkitektkontoret i Visby 2006-02-22, reviderad 2006-10-11

Carin Johanson
stadsarkitekt

Anders Rahnberg
planarkitekt

Antagen 2006-12-18
Laga kraft 2008-11-13
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1886
29 oktober 2019

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

MBN Remiss Samråd om detaljplan för Västergarn Ammor
1_42 m fl normal förfarande MBN 2019/1233
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå miljö- och byggnämnden att
1. Vändplan ska ritas in på plankartan vid lokalgatans södra ände
2. Den östra NATUR-passagen ska vara minst 4 meter bred
3. En passage söderut med NATUR-mark för det rörliga friluftslivets
framkomlighet bör införas på plankartan i planområdets östra del
4. Syftet med utfartsförbudet från de blivande fastigheterna mot lokalgatan ska
beskrivas i planbeskrivningen
5. Det ska framgå av planbeskrivningen vilka delar av allmänna ledningar som
måste flyttas och vart de ska flyttas
6. Inga byggrätter får läggas över den befintliga överföringsledning som går
genom området
7. Det ska framgå av planbeskrivningen att påkoppling på den befintliga
överföringsledningen för vatten inte är möjlig
8. Det ska framgå av planbeskrivningen att exploatören ansvarar för anläggande
av va-ledningar inom området fram till tomtgräns och för bildande av
gemensamhetsanläggning för dessa
9. Det ska framgå av planbeskrivningen att anslutning till på det regionala vanätet sker vid anslutningspunkt längs väg 140 till vilken exploatören får
anlägga servisledning. Oklart när påkoppling på vattenledningsnätet kan ske
10. Skrivningen under Genomförandefrågor/Avtal, andra stycket, sista
meningen, att avgifter för VA-anslutningar ska regleras i exploateringsavtal
ska tas bort
11. Det ska framgå av plankartan
- vad som är vatten-, el-, tele- och fiberledning och dike
- att det finns ledningsrätt för fiber- och teleledningar
- att det finns officialservitut för väg över Västergarn Ammor 1:17
- att det finns dikningsföretag
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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 2019/1886

12. Detaljplaneförslaget ska överensstämma med planprogrammet rörande
tillåten byggnadshöjd
13. Den ekonomiska kalkylen ska justeras

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplaneförslag har överlämnats för samråd.
Planområdet är beläget ca 250 meter öster om väg 142, och ca 250 meter söder om
Sandavägen (väg 575) i Västergarn. Planområdet är ca 6 ha stort och utgörs av
fastigheten Västergarn Ammor 1:42 i sin helhet och en mindre del av Ammor 1:17.
Båda fastigheterna är i privat ägo, där den förstnämnda ägs av exploatören.
Exploatören har det hela ansvaret för planens genomförande.
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse med friliggande
småhus. Bostadsfastigheternas minsta storlek regleras till 1 500 respektive 1 800 kvm
vilket möjliggör som mest 20 bostadsfastigheter.
För området finns planprogram (BN 2013-10-09 § 205 ).
Regionen är inte huvudman för allmän plats.
Området angörs från länsväg 575 (Sandavägen) över Ammor 1:17. För
angöringsvägen har bildats officialservitut. Lokalgatan utförs enligt regionens
standard och ska ha en körbana på 4,5 till 5 meters bredd.
För att möjliggöra passage för det rörliga friluftslivet genom planområdet har
planförslagets bebyggelsedel två öppningar i väster mot Västergarnsvallen och en i
planområdets östra del. Lokalgatan möjliggör nord-sydlig passage genom områdets
västra del.
Genom området går regional överföringsledning för vatten liksom ledningar för el,
tel- och fiber. Enligt planbeskrivningen måste delar av allmänna ledningar flyttas och
kostnader och säkerställande av ledningsrätt ska säkerställas i avtal med berörda
parter. Området ska anslutas till det regionala vatten- och spillvattennätet.
Dagvattnet ska omhändertas lokalt. Inom vägområdet anläggs uppsamlingsdiken för
dagvattnet som leds vidare till perkolationsmagasin där vattnet passerar genom ett
sandfilter och vidare ner i berggrunden.
Genom planområdet går ett dike i nord – sydlig riktning. Diket tillhör ett
dikningsföretag och behöver, tillsammans med ett mindre dike österut, flyttas
alternativt kulverteras.
Avfallshantering sker genom regionens försorg.
Genom områdets västra del går resterna av den gamla stadsmuren (den s.k.
Västergarnsvallen). Då detta utgör ett riksintresse för kulturmiljövården och eftersom
ingen bebyggelse är möjlig på denna plats föreslås att området läggs ut som allmän
platsmark med möjlighet till lek- och grillplats.
Fastighetsrättsliga frågor genomförs och bekostas av exploatören.
Gemensamhetsanläggning ska bildas för gator och övrig allmän platsmark samt för
dagvattenhanteringen på den allmänna platsmarken. Denna ska förvaltas av en
samfällighetsförening.
Kostnaderna för plangenomförandet beräknas till ca 5,56 Mkr. Exploatörens intäkter
kommer från tomtförsäljning.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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Exploateringsavtal ska tas fram mellan regionen och exploatören. Detta avtal ska
reglera ansvaret för genomförande av detaljplanen. Säkerhet för genomförandet
motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastrukturen ska ställas till regionen
innan undertecknande av exploateringsavtalet.

Bedömning

Den vändplan som enligt planbeskrivningen ska anläggas saknas på plankartan.
Den passage med naturmark mellan två tomter i planområdets östra del är endast ca
2 meter brett. För att säkerställa att den inte ska upplevas som en del av tomtmarken
och bekvämt ska kunna nyttjas av allmänheten bör passagen ha en bredd på
åtminstone fyra meter.
För att ytterligare tillgodose framkomligheten i och genom området bör man se över
möjligheten att för gående ha en passage söderut i planområdets östra del, förslagsvis
mellan andra och tredje tomten räknat från öster.
Syftet med utfartsförbudet från de blivande fastigheterna mot lokalgatan bör
beskrivas i planbeskrivningen.
Planförslaget är otydligt rörande vilka allmänna ledningar som måste flyttas. Detta
medför att de eventuella konsekvenser detaljplanen medför för ledningshavarna är
oklart. Det ska därför tydliggöras i planbeskrivningen vilka allmänna ledningar som
måste flyttas och vart de ska flyttas.
Påkoppling på den överföringsledning för vatten som går genom området är,
tvärtemot vad som står i planbeskrivningen, inte möjlig. Inga byggrätter får läggas
över överföringsledningen. Region Gotland anlägger inte va-ledningar inom området
utan detta ska utföras av exploatören som även ansvarar för bildande av
gemensamhetsanläggning för ledningarna. Påkoppling på det regionala va-nätet sker
vid anslutningspunkt längs väg 140 till vilken exploatören får anlägga servisledning.
Oklart när påkoppling på vattenledningsnätet kan ske.
Enligt genomförandebeskrivningen ska avgifterna för va-anslutning regleras i
exploateringsavtalet vilket är felaktigt då avgifterna regleras i regionens VA-taxa
antagen av regionfullmäktige.
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Det framgår inte av plankartan vad som är vatten-, el-, tele- och fiberledning och
dike. Det framgår inte heller att det finns ledningsrätt för fiber- och teleledningar,
dikesföretag samt officialservitut för väg över Västergarn Ammor 1:17.
Detaljplaneförslaget och planprogrammet överensstämmer inte rörande tillåten
byggnadshöjd. Enligt planprogrammet ska bebyggelsen i planområdets västra del vara
låg och endast ha en våning. Planförslagets planbestämmelser medger för denna del
bebyggelse på 7 meter i nockhöjd vilket i detta sammanhang inte kan anses vara lågt.
Den föreslagna bebyggelsehöjden möjliggör dessutom, i strid med planprogrammet,
bebyggelse i två våningar.
Med den standard som region Gotland kräver är kostnaderna för gatuutbyggnaden i
planbeskrivningens exploateringskalkyl för lågt räknade. Det tillkommer även
kostnader för utbyggnad av va-nätet inom området inklusive servisledningen fram till
anslutningspunkten samt dagvattenhanteringen. De förväntade intäkterna är inte
redovisade. Kalkylen måste ses över.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Västergarn ammor 1:42 m fl (MBN 2019/1233), inkom
2019-06-13
Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Förslag till detaljplan för

Västergarn Ammor 1:42 m fl
Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Planprogram

Samrådshandling
Ärendenr: MBN 2019/1233
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019‐05‐02

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
MBN 2019/1233
Västergarn Ammor 1:42
2019-05-02
____________________________________________________________________________________________

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den regle‐
rar 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, stor‐
lek 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 för‐
slaget.

Utredningar:
Markundersökning Engma AB, 2019‐01‐25

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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2 (17)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
MBN 2019/1233
Västergarn Ammor 1:42
2019-05-02
____________________________________________________________________________________________

Förfarande

Planen hanteras enligt PBL 2010:900, med normalt förfarande.
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
oktober 2013 § 205 .

Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, ca
20 tomter, inom östra delen av fastigheten Västergarn Ammor 1:42.
Detaljplanen skall ge möjligheter att uppföra både fristående villor liksom par‐
hus för permanent boende. Husen skall ligga i skogsmiljö där byggnadernas
högsta nockhöjd styr byggnadernas höjd vilka hålls lägre mot västergarnsvallen
och tillåts vara högre i östra delen av fastigheten. Föreslagen bebyggelse byg‐
ger vidare på bebyggelsestrukturen vid närliggande bostadsområden, söderut
mot Klintehamn. Området angörs norrifrån och byggnaderna placeras kring en
ny vägslinga i skogen. Gröna kilar sparas för möjligheten att ta sig ut i omgi‐
vande natur i öster och ut mot Västergarnsvallen i väster. Fastighetsstorle‐
karna är reglerade till minsta tomtstorlek 1500 kvm respektive 1800 kvm. Om‐
rådet kring Västergarnsvallen regleras som allmän plats; Natur. För vägar och
naturmark inom planområdet föreslås att en samfällighetsförening bildas, där
samtliga fastighetsägare inom planområdet deltar. Energisnåla byggnader, så
kallade ”solhus”, och en väl utformad dagvattenanläggning ger området förut‐
sättningar för att möta högt ställda miljökrav.

Bedömning av miljö‐på‐
verkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför göras enligt
6 kap 11 § miljöbalken. Denna bedömning ska göras med hjälp av de kriterier
som anges i bilaga 4 till MKB‐förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB‐förordningen handlar bl. a om riskerna för män‐
niskors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad
natur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2013‐05‐08, i upprättat planprogram uti‐
från kända förhållanden, bedömt att det inte föreligger risk för betydande mil‐
jöpåverkan vid ett genomförande av detaljplanen.
Länsstyrelsen instämmer i yttrande, 2013‐08‐29, i den bedömning som Region
Gotland gjort att planläggning inom området inte kan antas medföra bety‐
dande miljöpåverkan, varför ingen miljökonsekvensbedömning krävs. Länssty‐
relsen konstaterar dock att flera frågor kräver vidare utredning inom det kom‐
mande planarbetet. En arkeologisk utredning kommer därför att göras innan
planen kan antas.
Byggnadsnämnden har, 2013‐10‐09 § 205, utifrån kända förhållanden bedömt
att det inte föreligger risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande
av detaljplanen i enlighet med upprättat planproram.

PLANDATA
Lägesbestämning
areal

Det aktuella planområdet cirka 6 ha ligger 250 meter öster om väg 142 och
cirka 400 meter söder om Sandavägen, väg 575, se karta nedan.
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Planområdet omfattar hela fastigheten Västergarn Ammor 1:42 för ny bebyg‐
gelse samt del av Västergarn Ammor 1:17 för anslutning till Sandavägen i norr.
Hela planområdet är i privat ägo.

Areal

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmänplats
Bruttoarea i två vå‐
Ändamål
Markyta
ningar
Kvartersmark
Bostadsmark
Lokalgata
Allmän plats
Natur

34940 kvm
10640 kvm

9000 BTA (totalt)

16190 kvm

Översiktskarta
Markägoförhållanden

Fastigheten är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen



Hela Gotland är utpekat som riksintresse, för det rörliga friluftslivet, 4
kap 2 § Miljöbalken. Det innebär att det finns inskränkningar i mark‐
utnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att Gotlands samlade natur‐
och kulturvärden påtagligt skadas. Det rörliga friluftslivets innebörd är
att det för var en skall ges möjligheter till fysisk utomhusaktivitet, an‐
tingen enskilt eller i grupp.



En mindre del av fastigheten i väster tillhör också riksintresset för fri‐
luftslivet, Gotlandskusten. Ett område med särskilt goda förutsätt‐
ningar för berikande upplevelser i natur‐ och kulturlandskapet.
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Riksintresset för kulturmiljövård sträcker
sig en bit in i planområdet och innefattar
Västergarnsvallen och dess skyddszon,
se karta här intill. Detta riksintresse ut‐
görs av en gammal medeltida kusthan‐
delsplats från 1000‐talet och framåt. I
planförslaget föreslås denna del av fas‐
tigheten som naturmark.

Röd markering i kartan utgör riksintresse för
kulturmiljövård.
Riksintresse Försvarsmakten; Stoppområde för höga objekt; Område med sär‐
skilt behov av hindersfrihet; MSA luftrum, Visby flygplats.
Ovan redovisade riksintressen bedöms inte påverkas av den föreslagna bebyg‐
gelsen som detaljplanen medger.
Översiktliga planer

Översiktsplan: Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010‐06‐14 § 79 (aktualitets‐
förklarad av RF 2014‐ 06‐16).
Gotland har en stark sockentradition med ett utglesat landsbygdsbyggande.
För den fortsatta landsbygdsutvecklingen är det av stor vikt att få till stånd ett
hållbart landsbygdsboende: Vid lokalisering av nya bostäder och övrig bebyg‐
gelse ska en mer samlad bebyggelsestruktur eftersträvas. Ny bebyggelse ska i
första hand tillkomma som förtätning eller komplettering till befintlig bebyg‐
gelse i tätort eller på landsbygd. Bebyggelse på god åkermark bör undvikas.
All ny bebyggelse förutsätter att det finns långsiktigt hållbar vatten‐ och av‐
loppsförsörjning och att natur‐ och kulturvärdena i området tål en ökad belast‐
ning. I det öppna kultur‐ och jordbrukslandskapet bör ny bebyggelse undvikas.

Program för plan‐
området

2013‐10‐09 BN § 205: Beslut om godkännande av planprogram togs av bygg‐
nadsnämnden 2013‐10 09.
I samma beslut gav byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningen upp‐
drag att upprätta detaljplan för fastighet Västergarn Ammor 1:42 för att möj‐
liggöra bostadsbebyggelse. Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljö‐
konsekvensbeskrivning (MKB inte krävs).
2014‐04‐30 BN § 101. Byggnadsnämnden vill se en frivillig överenskommelse
mellan fastighetsägare gällande anslutningsväg innan detaljplanearbetet kan
fullföljas.
Beslut fattades av lantmäteriet 2016‐02‐25 om en anslutningsväg till fastig‐
heten. Beslutet överklagades. Nacka Tingsrätt avslår överklagandet 2016‐06‐
17 (Mål nr F 1927‐16).
Nytt plankostnadsavtal har tecknats 2018‐09‐19.
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Området är inte tidigare planlagt och inga intilliggande planer med genom‐
förandtid kvar finns upprättade.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur
Mark och vegetation

Västergarn Ammor 1:42, ca 6 ha, upplevs som ett relativt flackt område med
en svag sluttning på cirka fyra meter mot väster. Fastigheten är till större delen
sedan lång tid tillbaka bevuxen med skog. Trädskiktet domineras av tall med
inslag av björk, ask och ek. Ask är upptagen i artdatabanken som ”starkt ho‐
tad”. Ett flertal döda askar har noterats. I gränsen mot betesmarken i söder
växer en vacker ask som ser livskraftig ut och ska stå kvar. Buskskiktet utgörs
bl.a. av hagtorn, hassel, slån, en och nypon.
Tallarna i öster ger området sin karaktär, och några tallar föreslås bli kvar
bland den tillkommande bebyggelsen tillsammans med några livskraftiga as‐
kar. Bibehållna massor på tomtmark gör det möjligt för de nuvarande växterna
i bottenskiktet att komma upp på nytt. I övrigt har inga fridlysta eller rödlis‐
tade arter noterats.
”Västergarnsvallen”, som framträder tydligt i området, är av kulturhistoriskt
stort värde. Vallen och marken väster därom är i stort sett helt utan träd och
buskar och karaktäriseras som ”öppen betesmark” med utblick mot bebyggel‐
sestråket utmed väg 140. I programsamrådet har nämnts att det utmed vallen
kan finnas någon rödlistad art. En botanisk inventering kommer att göras i och
med denna information. Denna del av planområdet föreslås som naturmark.
Ett nord/sydligt dike går genom planområdet. Detta dike tillhör ett dikningsfö‐
retag med fastställda bestämmelser i en vattendom 1923. Detta dike och ett
mindre dike österut behöver flyttas/kulverteras. Se vidare under dagvatten.

Tallskog med ett tätt buskage i den östra delen, gör området svårframkomligt
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Användningen natur innefattar alla typer av friväxande natur. I användningen
ingår även mindre park‐, vatten‐ och friluftsanläggningar och andra komple‐
ment för naturområdets användning. Det kan till exempel vara anlagda
gångstigar, motionsslingor, gång‐ och cykelvägar eller utrymmen för omhän‐
dertagande av dagvatten.
Geotekniska
förhållanden

En markundersökning för detaljplanen har utförts av Engma AB i Visby. Resul‐
tat av undersökningen visar att hela bebyggelseområdet utgörs av moränlera
med en jordmäktighet på 1‐2 meter. En kompletterande undersökning kan bli
aktuell för projektering av föreslaget perkolationsmagasin. Se vidare under
dagvatten.

Förorenad mark

Det finns inga kända markföroreningar registrerade inom eller i omedelbar
närhet till det planerade bostadsområdet

Radon

Fastigheten ligger inom ett område med låg riskklass för radon. Det är i mar‐
kens porer som radongasen transporteras och ju tätare en jordart är ju mindre
gasmängd kan transporteras i materialet. Radonhalten varierar i marken på
korta avstånd, och med årstiden. Vid uppfyllnader i samband med grundlägg‐
ning ändras förhållandena på platsen. För att minska risken för radonproblem
skall bebyggelsen därför uppförs radonskyddat. Alla ledningsgenomgångar i en
betongplatta skall ha tätats så att de inte släpper igenom någon radongas även
om det uppkommer ett undertryck i bostaden.

Fornlämningar

RAÄ Västergarn 1:1, en vallanläggning från 1000‐talet, uppbyggd av sand och
sten löper i nordnordost‐sydsydvästlig riktning genom planområdets västra
del. Vallen, med ett skyddsområde på 50 meter, ligger inom ett riksintresse‐
område för kulturmiljövård. Väster ut innehåller detta riksintresseområde
också ett äldre kulturlager för handel.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Västergarns samhälle har en karaktärsfull bebyggelsestruktur utmed länsväg
140 där det öppna kulturlandskapet i väsentlig del bidrar till att skapa Väster‐
garns unika karaktär. Aktuellt utbyggnadsområde ligger på ca 250 meters av‐
stånd till närmaste hus som tillhör detta stråk utmed kustvägen.
Nyare bostadsgrupper har etablerats i området söder ut. Större bostadshus i
upp till två våningar blandas med äldre mindre hemman. Trästaket och syren‐
häckar skiljer flera av fastigheterna åt.

Föreslagen tomtindelning Planområdet ska rymma högst 20 tomter för permanent boende med en varie‐
med bebyggelse.
rande tomtstorlek mellan 1500 m2 och ca 2000 m2. Plankartan reglerar minsta
tomtstorlek till 1500 m2 i norra delen och 1800 m2 i södra delen.
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Planerad bebyggelse – med naturområde i väster som utgör riksintresse för kultur‐
miljövården.

Bebyggelsen utgörs i huvudsak av friliggande enbostadshus, ”solhus”, i en till
två våningar. Byggnaderna närmast ”Västergarnsvallen” i väster anpassas till
vallen och här föreslås endast en våning, motsvarande en nockhöjd på högst
7,0 meter. I övriga delar av planområdet föreslås en nockhöjd på 9 meter.
I den östra delen av planområdet skall även parhus vara möjligt att uppföra.

Illustration ”Solhus”

Med solhus menas byggnader med en solenergitillämpning som innefattar så‐
väl passiva som aktiva lösningar.
Passiv solenergiteknik: Den passiva tillämpningen innebär att man integrerar
ett solrum (växthus) med bostadshuset. Tekniken innebär att det instrålande
solljusets våglängd omvandlas då ljuset passerar genom vanligt fönsterglas.
Då den omvandlade vågrörelsen träffar ett material på insidan av solrummet
så uppstår det värme i ytan av materialet. Den varma luften som då bildas är
lättare än kall luft. Detta medför att den varma luften stiger uppåt.
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Genom att samla upp denna varma luft och föra ner den till en lagringsfunkt‐
ion under solrummet kan man lagra energi under solrummet. Denna energi
återförs till solrummet efter en tidsförskjutning. Förutom energialstring kan
man använda det integrerade solrummet för odling.
Aktiv solenergiteknik: Den aktiva solenergitekniken innebär att man applicerar
solceller på lämpliga takytor. Dessa solceller alstrar elektricitet. Den elektrici‐
tet som den enskilda fastigheten inte förbrukar för eget behov säljes till el‐
leveratören. Vid behov köps el av denne elleverantör. För att byggnader med
denna typ av solceller skall få en enhetlig takbeläggning finns attrapper att
lägga på övriga delar av taket.
De ovan redovisade teknikerna skall ses som en del i att nå fram till målet att
bygga ett hållbart boende jämför riksdagens miljömål ”god bebyggd miljö”.
Offentlig service

Offentlig service finns tillgängligt i Klintehamn, ca 7 km från Västergarn. Här
ligger skola och annan kommunal service.

Kommersiell service

Kommersiell service finns tillgängligt både i Tofta och i Klintehamn, ca 4 re‐
spektive 7 km från Västergarn. Här finns skola och vårdinrättningar att tillgå.
Till Visby där de flesta arbetsplatser finns, är det ca 2,5 mil.

Tillgänglighet

I enlighet med plan‐och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre miljön
vara tillgänglig för funktionshindrade. Med planområdets topografi och ut‐
formning skall dessa krav vara möjliga att uppnå, vilket granskas i kommande
bygglov.

Skyddsrum

Inga skyddsrum finns i närområdet. Det är inte heller aktuellt att uppföra
några inom detta planområde

Friytor
Lek och rekreation

Västergarnsvallen och naturområdet som ligger väster om vallen föreslås som
rekreationsområde med lekplats för de mindre barnen och en grillplats med
väderskydd.
Tillfartsgatan från norr och dess förlängning söder ut och med öppningar mot
vallen i väster gör det möjligt att passera genom området som i nuläget. Dessa
passager innebär att delar av planområdet även fortsättningsvis kan användas
för det rörliga friluftslivet.

Naturmiljö

I det skogsområde som avses för ny bebyggelse finns inga uppgifter om någon
skoglig nyckelbiotop eller område med s.k. högt naturvärde. I programsamrå‐
det lämnas uppgifter om att någon rödlistad art finns i anslutning till Väster‐
garnsvallen. Avsikten är att ta vara på områdets karaktär. Det kan göras ge‐
nom att man behåller några av de vackra tallarna på sin tomt.
En botanisk inventering utmed vallen kommer att göras under våren/försom‐
maren för att följa upp synpunkterna från programsamrådet.
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Kulturmiljö

Västergarnsvallen är upptagen som fornlämning RAÄ Västergarn 1:1. Vallen är
från Vikingatid/medeltid och är ca 15 meter bred och varierar i höjdled mellan
1 och 3 meter.
I detaljplanen regleras ett skyddsavstånd till planerad bebyggelse på 50 meter
öster om vallen.
Väster om exploateringsfastigheten har konstaterats ett gammalt stadslager
RAÄ Västergarn 50:1. Den planerade bostadsbebyggelsen inom planområdet
bedöms inte komma i konflikt med denna fornlämning.
Länsstyrelsen har i yttrande, 2013‐08‐29 Dnr 402‐1885‐13, meddelat att inför
en framtida exploatering kommer en arkeologisk utredning över hela det pla‐
nerade bostadsområdet att krävas. En begäran till länsstyrelsen om att denna
process påbörjas är gjord och efter en eventuell förundersökning tas ställning
till om planen i någon del skall arbetas om.

Gator och trafik
Gatunät, gång‐,
cykeltrafik

Planområdet ansluts till väg 575 i norr över Västergarn Ammor 1:17 i samma
stråk som nyttjas för befintliga ledningar. Området för väganslutningen är
8 meter brett och inom detta område planeras för en 5 meter bred väg.
Även inom bostadsområdet föreslås ett vägområde 8 meter brett med en
köryta på 4,5 meter. En större vändplats med 10 meters radie föreslås vid in‐
farten till återvändsgatan i söder. Vändplatsen är så väl tilltagen att det på är
möjligt att vända med fordon för sophämtning och även för räddningsfordon.
Samtliga vägar inom planområdet skall byggas i enlighet med kommunens
standard, så att de bär tunga fordon för transporter, snöröjning, sophämtning
och avfall. Inom sidoområdet anläggs mindre skåldiken för att ta om hand dag‐
vatten.
För de oskyddade trafikanterna föreslås ingen separat gång‐ och cykelbana be‐
roende på det låga trafikflödet i och från området.
Högsta
tillåtna fart anpassas för oskyddade trafikanter. Den blivande gemensamhets‐
anläggningen har möjlighet att skylta för en trygg miljö utmed gatumarken.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats, linje 10, mellan Klintehamn och Visby ligger utmed
väg 140. Denna linje trafikeras för närvarande från klockan 06.00 till ca 20.00.

Parkering, angöring och
utfart

Minst två parkeringsplatser skall ordnas på tomtmark. Stoppförbud föreslås
utmed anslutningsvägen till väg 575.
Utfartsförbud föreslås från tomtmark västerut från två tomter närmast till‐
fartsvägen från norr.
Postlådesamling placeras på minst två platser inom området i samråd med
Postnord.
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Störningar

Med föreslagen vägutformning inom bostadsområdet och ett relativt lågt antal
fordonsrörelse per dygn, bedöms att området skall ge en god och trygg boen‐
demiljö för alla ung som gammal. Störningar från flygbuller bedöms endast
momentant vid militära övningar eller från räddningshelikoptrar.

Miljö‐ och riskfaktorer
avseende biltrafik

Bullerstörningar från trafik på befintliga vägar, 142 och 575, bedöms inte ut‐
göra hinder för planering av uteplatser inom tomtmark. Trafik som uppkom‐
mer inom bostadsområdet beräknas uppgå till högst 200 fordon per dygn och
med låg fart inom vägområdet kommer inga störningar att uppkomma.

Gemensamhetsanlägg‐
ningar

En gemensamhetsanläggning bildas för all väg‐ och naturmark inom planområ‐
det. Syftet med att även naturmarken skall ingå är att det föreslås att det inom
detta område skall vara möjligt att ordna lekplats och grillplats till gagn för de
boende.
I gemensamhetsanläggningen skall även anläggningar för lokalt omhänderta‐
gande av dagvatten utanför den egna fastigheten ingå.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dag‐
vatten

Kommunalt vatten finns idag framdraget genom området. Vattenledningar fö‐
reslås inom planerat vägområde med anslutning till varje fastighet. Spillvatten
från fastigheterna läggs med självfall till en pumpstation i sydvästra delen av
plan området. Härifrån pumpas spillvattnet vidare till reningsverket i Klinte‐
hamn.
Dagvatten skall tas om hand lokalt inom planområdet. Varje fastighetsägare
ansvarar för att dagvatten inte sprids utanför fastigheten. Takvatten avleds till
omkringliggande tomtmark.
Inom vägområdet anläggs skålformade uppsamlingsdiken för dagvatten. Di‐
kena fylls med stenkross ej nödvändigtvis makadam. Ett gräsbevuxet ytskikt av
sand avskiljs med en geotextilduk. I detta översta ytlager kan vattnet ges möj‐
lighet att infiltrera/avdunsta.

Allt vatten som inte avdunstar sjunker vidare ner genom det stenfyllda diket
och transporteras till ett perkolationsmagasin lokaliserat inom vägområdet i
väster. Här passerar vattnet genom ett sandfilter och vidare ner i berggrun‐
den.
Uppvärmning

Ny bebyggelse föreslås som ”energisnåla solhus” och kan också förses med
solceller på taken för ytterligare energibesparingar.

El

GEAB:s ledningsnät byggs ut till planområdet. En transformatorstation place‐
ras centralt i närhet till gata.

Tele

Fiberkabel går idag genom exploateringsfastigheten och det bedöms att det
går att ansluta till denna kabel.

Avfall

Av regionen organiserad sophämtning finns tillgängligt för området.
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Brandskydd

Tillgängligheten för räddningstjänsten bedöms vara uppnådd inom hela bebyg‐
gelseområdet.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd maj‐juni 2019
Arkeologisk utredning/botanisk inventering april‐maj 2019
Utställning oktober‐november 2019
Godkännande december 2019
Antagande första kvartalet 2020
Genomförandet kan igångsättas så snart detaljplanen har vunnit laga kraft.
Lokalgator, dagvattensystem samt vatten‐ och avloppsnät ska vara färdigställt
innan bygglov lämnas. Därefter kan enskilt byggande ske.

Genomförandetid

Planens genomförandetid slutar 10 år efter det att planen vunnit laga kraft.
Enligt 4 kap 21§ PBL ska detaljplanen ha en genomförandetid.
Denna tid ska bestämmas så att det är möjligt att genomföra planens innehåll.
Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att bygga enligt detaljpla‐
nen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla tills den änd‐
ras eller upphävs.

Ansvarsfördelning Hu‐
vudmannaskap

För plankostnader till regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats. Enligt
detta avtal svarar exploatören för samtliga kostnader för detaljplanens framta‐
gande. Planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsansökan.
Exploatören svarar för planens genomförande. All mark är i privat ägo. Föresla‐
gen väg‐ och naturmark är samfällda. Det i planen utpekade naturområdet av‐
ses som allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap.

Avtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastig‐
hetsägare – tredje man – ska ett exploateringsavtal upprättats mellan exploa‐
tören och Region Gotland.
Exploateringsavtalet mellan regionen och exploatören ska upprättas och god‐
kännas av regionstyrelsen innan detaljplanen antas av miljö‐ och byggnads‐
nämnden. Avtalet ska reglera utbyggnaden av vatten, avlopp, dagvatten, lokal‐
gator, naturområden m m i enlighet med planhandlingarna. Avtalet ska även
ange anvisning om tidplan, fastighetsbildning, exploatörens ansvar för
bildande av gemensamhetsanläggningar, avgifter för VA‐anslutningar, med
mera.
Exploateringsavtalet reglerar även exploatörens ansvar för bildande av gemen‐
samhetsanläggningar och samfälligheter
Region Gotland ställer krav på säkerhet i en bankgaranti motsvarande kostna‐
der för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m.m.
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Denna säkerhet skall lämnas innan avtalet tecknats och återlämnas när exploa‐
tören fullgjort sina åtaganden.
Fastighetskonsekvensbe‐ Västergarn Ammor 1:42 avstår mark för:
skrivning
Planerade bostadsfastigheter – 36 755 m2
Gemensamhetsanläggning för naturmark ‐ 16 200 m2
Gemensamhetsanläggning för gatumark ‐ 6 670 m2
Fastighet för pumpstation ‐ 120 m2
Fastighet för transformator – 50 m2
I gemensamhetsanläggning för naturområde och väg skall tillkommande bo‐
stadsfastigheter inom planområdet ingå.
Delar av allmänna ledningar måste flyttas – flyttkostnader och säkerställande
av ledningsrätt säkerställs i avtal mellan berörda parter.
Inom planområdet avstår Västergarn Ammor 1:42 och 1:17 mark för den före‐
slagna gemensamhetsanläggningen. Samtliga bostadsfastigheter ska delta
med andelstal i förhållande till tomtstorlek.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, ge‐
mensamhetsanläggning
m. m.

Fastighetsrättsliga frågor berör till exempel avstyckning, bildande av gemen‐
samhetsanläggningar och tillhörande samfällighetsföreningar. På Gotland är
det den statliga lantmäterimyndigheten som ansvarar för fastighetsindel‐
ningen och bildande eller ombildande av gemensamhetsanläggningar. Lantmä‐
terimyndigheten genomför efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom
lantmäteriförrättning. Vanligtvis görs detta efter detaljplanen vunnit laga kraft.
Fastighetsrättsliga frågor ska genomföras och bekostas av exploatören i enlig‐
het med framtagen detaljplan. Detaljplanen omfattar fastigheten Västergarn
Ammor 1:42 samt del av Västergarn Ammor 1:17
Planförslaget innebär att högst 20 stycken bostadsfastigheter kan bildas inom
planområdet vilket kommer att ge intäkter i samband med försäljningen. Fas‐
tighetsbildningen initieras och bekostas av exploatören.
Inom planområdet avstår Västergarn Ammor 1:42 och Västergarn Ammor 1:17
mark för den föreslagna gemensamhetsanläggningen. Samtliga bostadsfastig‐
heter ska delta med andelstal i förhållande till tomtstorlek.
Ett officialservitut, 09‐VÄS‐311.1, som belastar Västergarn Ammor 1:17 har
vunnit laga kraft, och tryggar utfart till väg 575. Denna rättighet kan komma
att regleras vidare i blivande gemensamhetsanläggning.
Det genomgående diket inom området tillhör Lekarve Ammors dikningsföre‐
tag av år 1922. Grundregeln är att ändringar i ett dikningsföretag kräver en
omprövning i mark‐ och miljödomstol. Men små förändringar kan istället
hanteras som en anmälan om vattenverksamhet, som görs till Länsstyrel‐
sen senast åtta veckor i förväg. Detta förutsätter att samtliga delägare i
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dikningsföretaget är överens. Observera att det förfarandet inte ger rätts‐
kraft på samma sätt som en omprövning.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

För plankostnader till regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats. Enligt
avtalet svarar exploatören för samtliga kostnader för framtagande av detalj‐
planen. Planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsansökan.
Ansvaret och samtliga kostnader för planens genomförande åvilar exploatö‐
ren.
Exploateringskalkyl:
Tillfartsväg

200 kkr

Vägar, vatten, avlopp och el i området

1 000 kkr

Anslutningsavgifter el och tele

4 300 kkr

Arkeologisk utredning/ botanisk inventering
Totalt

100 kkr
5 560 kkr

Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av de fö‐
reslagna tomtplatserna, vilka ger en uppskattad intäkt på cirka XX mkr. Vid en
jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen med‐
för och de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för
bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Brandsäkerhetskrav för planerad bebyggelse prövas i samband med bygglovsprövning.
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör:
Bostäder: BTA, m2
9 000
Natur‐ och kulturvärden
Riksintresse friluftsliv

Bostäder: Antal tom‐
ter/lgh
20

Natur: m2

Park: m2

16 190

0

Hela Gotland är enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) av riksintresse för det rörliga
friluftslivet. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgär‐
der får inte innebära att Gotlands samlade natur‐ och kulturvärden påtagligt
skadas.
För en mindre del planområdets sydvästra del gäller enligt 3 kap 6 § Miljöbal‐
ken (MB) riksintresse för friluftsliv. Planen ger möjlighet för allmänheten att
även i framtiden nyttja de attraktivaste delarna av exploateringsfastigheten
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för friluftslivet. Möjlighet finns att passera genom planområdet i stort sett som
i nuläget. Ny bebyggelse lokaliseras till skogsmark.
Då det planerade utbyggnadsområdet inte är avsett för fritidsboende och pla‐
nerad bebyggelse utgör en god hushållning med mark i enlighet med kommu‐
nens översiktsplan bedöms riksintressena vara tillgodosedda.
Riksintresse kulturmiljö‐
vården

Bebyggelsen föreslås öster om det område som är riksintresse för kulturmiljö‐
vård. Några ytterligare fornlämningar är inte kända från området. En arkeolo‐
gisk utredning kommer att göras i området efter krav från länsstyrelsen. En be‐
gäran att upphandla denna är inlämnad till länsstyrelsen.

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

Kommunalfullmäktige har beslutat att en barnchecklista skall användas vid all
planering och beslut i nämnder då ärenden berör barn under 18 år.
Förenta nationernas barnkonvention och frågeställningar som berör barn och
dess bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då det är förut‐
sättningarna för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande sä‐
kerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Stora tomter med grönska och frisk luft in på knutarna ger goda förutsätt‐
ningar för ett hållbart boende speciellt för mindre barn, som kanske också har
en egen odlingslott på den egna tomten.
Genom att hålla vägarna i området rena från buskage och med god belysning
så att alla kan se och synas ökar tryggheten att vistas ute för alla.
I det här bostadsbyggandet föreslås att gemensamhetsanläggningar med lek‐
plats kan anläggas. Låt barnen få vara med och utveckla, komma med sina
idéer om hur det kan bli.
Barnen ger också Västergarn en mångfald, samhället utvecklas vidare, och i ett
framtida perspektiv etableras både förskolor och närservice här, när fler barn‐
familjer väljer att bo på landsbygden.

Jämställdhets‐
perspektivet (KS §
257/2009)

Det aktuella områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för
ett tryggt och jämställt boende.
Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet. Historiens ving‐
slag gör sig väl påminda i det här bostadsområdet med ett ”byggnadsverk”
från Vikingatid inpå knutarna. Västergarnsvallen har med all sannolikhet haft
en viktig funktion i samhällets historia.
Låt området vid vallen ”leva”. Låt naturområdet vid vallen bli till en mötesplats
för alla boende i området – här kan ordnas med grillplats, midsommarfirande,
utegympa, samkväm med mera. Med föreslagen gemensamhetsanläggning för
bland annat gatumark ökar möjligheten att alla kan komma till tals och lära
känna varandra vilket är en bra förutsättning för ett tryggt boende.
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Busshållsplatsen, utmed väg 140, med flera dagliga turer till Visby och Klinte‐
hamn bidrar också till en mer jämställd livsmiljö då man inte tvunget måste ha
bil för att bo i området.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

God bebyggd miljö
Planförslaget har upprättats med tanke på klimatologiska förändringar och vik‐
ten av att hushålla med befintliga resurser. Bebyggelsens utformning med sol‐
hus och allmänhetens tillgänglighet till området ger förutsättningar för en god
bebyggd miljö ‐ ett av de av riksdagen år 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö‐ och riskfaktorer

Med lokalt omhändertagande av dagvatten kan problem uppstå när mycket in‐
tensiva regnmängder faller på kort tid eller vid långvarig nederbörd över flera
dygn. Även en snabb snösmältning kan skapa problem.
Tillåten byggrätt som utnyttjats fullt ut inom en fastighet innebär att belast‐
ningsgraden ökar med ca 30 % på den obebyggda delen av tomten. Anpassade
fördröjningsmagasin tillsammans med mark med hög infiltrationskapacitet och
perkolation i ett utbyggt dagvattensystem ger möjlighet att hantera dessa svå‐
righeter.
Region Gotland bedömer i övrigt att inget behov av klimatanpassningsåtgärder
i det aktuella planområdet erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.

Biltrafik

Den biltrafik området ger upphov till bedöms inte ge upphov till några stör‐
ningar.

Miljökvalitetsnormer

Den aktuella planläggningens omfattning kommer med största sannolikhet
inte att påverka luft‐ eller vattenkvalitetsnormerna och därmed inte heller nå‐
gon av de gränser som finns för koncentration av skadliga ämnen.
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 nor‐
mer för luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten m m ska beaktas.
Det finns två typer av vattenkvalitetsnormer, dels den årsgenomsnittliga miljö‐
kvalitetsnormen (AA‐EQS)och dels miljökvalitetsnormen för den högsta accep‐
tabla 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. Planbestäm‐
melser med avsikt att skydda grundvatten och ett långsiktigt hållbart boende
har införts. Tillkommande trafikrörelser medför inte att normer för omgiv‐
ningsbuller eller luftkvalitet överskrids.
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Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen att några miljökvalitets‐
normer inte överskrids.
Administrativa frågor
Genomförandetid

Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från det att planen vunnit laga
kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men
det finns ingen garanterad rätt att erhålla bygg‐, rivnings‐ eller marklov. Reg‐
ionen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen
utan att fastighetsägaren får någon ersättning.

Övrigt

Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.
Lokalgata och vatten‐ och avloppsnät skall vara utbyggt till fastighetsgräns i
enlighet med exploateringsavtal och besiktningsprotokoll har inlämnats till
byggnadsnämnden innan bygglov kan beviljas.

Sammanfattning

Detaljplanen ger möjlighet att tillskapa 20 bostäder i en samlad bebyggelse ett
attraktivt område på landsbygden. Här finns närhet till natur‐ och kulturvär‐
den, närhet till golfbana i Kronholmen och närhet till kommunal infrastruktur.
Åkermark tas inte i anspråk för den planerade bebyggelsen. Ett plangenomfö‐
rande bedöms inte ha någon negativ omgivningspåverkan. Planen ger goda
förutsättningar för en långsiktigt hållbar bebyggelsemiljö.
Föreslagen exploatering bedöms inte påtagligt skada riksintresset för natur‐
och friluftsliv.

Medverkande tjänste‐
män

Denna detaljplan har utarbetats av Solvik Scandinavia AB genom Bo Ulmås (ar‐
kitekt SAR / MSA) Pehr Ånelius (Fysisk planerare), i samråd med Samhällsbygg‐
nadsförvaltningen, Region Gotland.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019‐05‐02

Anders Rahnberg
Enhetschef, enhet Plan

Stina Wester
Planarkitekt
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avloppsnät har kommit till stånd., 4 kap. 14 § 1 st 1 p.
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Antagande

Upplysningar
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 18 45
HÖJDSYSTEM: RH 2000
MÄTKLASS: II
Framställd på digitalt lagrad primärkarta
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet

Beslutsdatum

Laga kraft

Gällande vattendom från 1922 upphävs inom planområdet när planen vinner laga kraft.
Befintliga diken genom området skall regleras i enlighet med 11 kap. MB.
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ILLUSTRATION
Illustrerad fastighetsgräns

Stina Wester
Planarkitekt

Anders Rahnberg
Planchef

Instans

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr MBN 2019/1233
Handlingstyp Missiv
Datum 2019-06-13

Förslag till detaljplan för
VÄSTERGARN AMMOR 1:42 m fl, Region Gotland
Miljö- och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, ca
20 tomter, inom östra delen av fastigheten Västergarn Ammor 1:42.
Detaljplanen skall ge möjligheter att uppföra både fristående villor liksom
parhus för permanent boende. Husen skall ligga i skogsmiljö där byggnadernas
högsta nockhöjd styr byggnadernas höjd vilka hålls lägre mot Västergarnsvallen
och tillåts vara högre i östra delen av fastigheten. Gröna kilar sparas för
möjligheten att ta sig ut i omgivande natur i öster och ut mot Västergarnsvallen
i väster. Fastighetsstorlekarna är reglerade till minsta tomtstorlek 1500 kvm
respektive 1800 kvm. Området kring Västergarnsvallen regleras som allmän
plats; Natur.

Planområdet ligger ca 250 meter öster om väg 142
och föreslås anslutas till Sandavägen i norr.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en
detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av
förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att
samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området,
dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att
påverka det.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida:
www.gotland.se/detaljplan samt i entrén 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 29 juli 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN
2019/1233).
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Stina Wester, planarkitekt,
tfn 0498- 26 91 74.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Stina Wester
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/833
29 oktober 2019

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Devisen "Cykel först!" inom
färjeleden+Broväg
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att cykel ska vara ett
prioriterat färdsätt inom Färjeleden/Broväg i Visby.
Bedömning

Teknikförvaltningen ser positivt på förslaget. Trafikverket är väghållare för
Färjeleden vilket innebär att Region Gotland inte har ansvar för eventuella
investeringar och förändringar på Trafikverkets vägar. För de vägar och gator där
Region Gotland är väghållare finns möjlighet att prioritera hållbara transporter (gångcykel och kollektivtrafik).
I ”Cykelplan Visby 2015-2025” beskrivs vilka vägar som bör kompletteras med
cykelinfrastruktur i Visby. Delar av Broväg finns angiven i cykelplan. Investeringar i
infrastruktur för cykel genomförs i takt med att investeringsbudget för cykelplan
fördelas till tekniska nämnden budget.
Satsningar på miljön och folkhälsan är en långsiktig investering och
teknikförvaltningen ser positivt på att utveckla möjligheterna hållbara transporter.
Medborgarförslaget gynnar miljön, folkhälsan och är
fördelaktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.
Barn- och genusperspektiv –

Landsbygdsperspektiv – Medborgarförslaget

berör enbart Visby.

Ekonomisk konsekvensanalys – Investeringar

i infrastruktur för cykel genomförs i takt
med att investeringsbudget för cykelplan fördelas till tekniska nämndens budget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-01-30
Bilaga
Tjänsteskrivelse 2019-10-29
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 2019/833

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Datum
2019-01-30 12:55

Ärendenummer
#9146

Sida
1(1)

Inskickat av: Johan Bard

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Devisen Cykel först! inom färjeleden+Broväg (se bifogad bild).
Beskrivning och motivering
Visby har potential att vara en utmärkt cykelstad där långt många fler invånare, och turister, skulle kunna cykla om man beslutade att
samtliga regionens förvaltningar framöver ska arbeta utifrån devisen Cykel först inom området färjeleden+Broväg (se bifogad bild).
Vägen till arbetsplats, handel eller skola Cykel först!
Nyanlagda parkeringar Cykel först!
Planering av nya gator och korsningar Cykel först!
Snöröjning Cykel först!
Och så vidare.
Genom att regionfullmäktige beslutar om devisen Cykel först inom redan nämnt område, skulle vi ta ett tydligt ställningstagande som inte
bara inbjuder fler till att cykla i Visby, utan i slutänden gynnar både miljön och folkhälsan i Visby.
Samma devis kan med fördel även beslutas om för områden i Hemse och Slite, dock har jag inget färdigt förslag för dessa.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Cykelförst.PNG (351 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
Johan Bard
Adress
FURUGATAN 130

Postnummer och ort
62144 VISBY

E-postadress
bard.johan@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 2019/835
31 oktober 2019

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Rivning av den sk. klottermuren vid Greta
Arwidssons gata
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat och beslutar att taget och
gällande beslut på att väggen i Honnörsparken som laglig graffittivägg fortsätter
att gälla.

Sammanfattning

Det före detta kulfånget som under många år har använts som graffitivägg,
beslutades av tekniska nämnden 2015-08-26 att fortsättningsvis användas som en
laglig graffitivägg. När sanering av marken, som Fortifikationen tidigare varit ägare
av, genomfördes och kulfången demonterades, uppdagades ett stort fortsatt behov av
en laglig vägg att utföra konstarten graffiti på. Teknikförvaltningen mötte
önskemålen genom ett beslut att en av väggarna skulle få stå kvar och ”lagliggjordes”
därav för att i framtida planering integreras i den blivande Honnörsparken. I arbetet
med att spara en av kulfången/väggarna har teknikförvaltningen samarbetat med
dåvarande kultur & fritidsförvaltningen, deltagare från ungdomsverksamhet vid
ungdomsgårdar på Gotland och Graffitiförbundet.
Arbetet med att planera Honnörsparken har pågått under ett antal år och planeras nu
att anläggas under våren 2020. I det arbetet har graffitiväggen planerats in i parken
som ett naturligt och spännande inslag av konst och det enda historiska minnet som
finns kvar från en militär historia. Väggen planeras också att användas som en
klättervägg i samarbete med Visby klätterklubb.
Bedömning

Teknikförvaltningen ser det som mycket viktigt att denna konstform får möjlighet att
ta plats i det gotländska samhället precis som i många andra städer i Sverige och i
övriga världen. Det är också av yttersta vikt att barn och ungdomar i vårt samhälle
får chansen att uttrycka sig och samlas kring graffiti som konstform och uttryckssätt.
Under arbetet med att utforma Honnörsparken har vi sett och träffat användare av
graffitiväggen som idag är vuxna och bor på andra platser i världen, men återkommer
till väggen när de är ”hemma” på Gotland. Flertalet av dessa besökare är idag kända
inom konstarten. Väggen har ett stort symbolisk värde, men har också ett stort
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socialt värde för barn, unga och äldre. Det blir ett gratis föränderligt konstverk och
inslag i en ny park, för boende och besökare.
Önskemålet är att konstarten kan få sprida sig runtom på Gotland och att det kan ge
upphov till andra projekt även utanför Visby. Slite tätort har gått i bräschen på
Gotland genom att Cementa gav tillåtelse till utöva konstarten på en av sina väggar.
Det kommer att finnas en informationsskylt/ar vid väggen med regler kring hur
väggen ska användas, framtagen gemensamt med representanter från
ungdomsgårdarna.
Namninsamlingar har genomförts och skickats in från allmänheten;
448 st har skrivit på att de vill att ”Graffitiväggen ska vara kvar”.
24 st har skrivit på en lista att ”Muren på Greta Arvidssons gata ska rivas alt flyttas”.

Ekonomisk konsekvensanalys

Ur ett ekonomiskt perspektiv har inte graffitiväggen några omkostnader för målning
eller underhåll då målningen sköts kontinuerligt i användandet. Sophantering av
avfall är inplanerat med ett framtida sopkärl i anläggandet av Honnörsparken och
riskhanteringen kring kärlet är förankrat med regionens räddningstjänst. Parkens
driftspersonal kommer att ha kontinuerlig tömning av kärlet och sophantering
likvärdig med övriga allmänna platser i Visby.
Barn- och genusperspektiv

Ur barn- och genusperspektiv är det av yttersta vikt att den här typen av aktiviteter
får ta plats i samhället. Region Gotland följer och arbetar efter barnkonventionen i
frågan.
Landsbygdsperspektiv

Region Gotland har hittills enbart denna väg utpekad som en ”laglig” vägg att
framföra konstarten på. I Slite har det organiserats en vägg på privat mark.
Förhoppningen är att med ett gott resultat kan det fortsatt tillkomma fler väggar för
konst på Gotland.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Tjänsteskrivelse/utlåtande 2019-10-04, Björn Ahlsén kulturstrateg,
RSF/Kultur & fritid
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse/utlåtande 2019-10-24, Fredrik Isakson ungdomscoach,
UAF/Gymnasie- och Vuxenutbildningen

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Sign:..

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

fly/
U/Q

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

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namntecknin

Datum

Namnfbrtydligande
Adress
Postadress
E-postadress

a*?
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BOBOWRITLER
Greta Arwidssons gata 22E
621 37 Visby

2019-02-20

REGIONSFULLMÄKTIGE l
Region Gotland
621 81 Visby

MEDBORGARFÖRLAG
Jag vill uppmana Regionfullmäktige att besluta om flytt alternativt rivning av den klottermur som
finns på gamla A7 området där det idag byggts bostäder.
Muren som tidigare fungerat som kulfång vid skjutbana används idag, med Regionens
godkännande, som sk klotterplank. Tidigare låg denna på en avskild plats i samhället utan
påverkan på annan verksamhet eller bebyggelse.
Efter att bygglov givits och bostäder uppförts i området måste denna mur avlägsnas eller rivas.
Det är inte acceptabelt att detta, för området otroligt förfulande och, för de boende, sanitärt och
miljömässigt olämpliga objekt skall finnas kvar.
Vid samtal med byggledare och byggnadsarbetare vid Arriba som uppfört bostäderna vid brf
Sergeanten 1 har de berättat att det samlats grupper av klottrare som under timmar spelar musik,
festar och klottrar med sprayfärg. Resterna efter dessa klottrare ligger idag i drivor kvar på
marken i form av burkar med rester av miljöfarliga färger och annat skräp. Se bifogade bilder.
Den typ av färg som dessa klättrare använder är luftburen, miljöfarlig och vid sydlig/sydvästlig
vind driver färgrester och stark lukt rakt in mot bostäderna som ligger ca 15 meter från muren.
Jag har förstått att det planeras en lekplats i samma område där muren finns och det måste ses
som direkt olämpligt att barn skall vistas i denna miljö där grupper av ungdomar ägnar sig åt
spraymålning med miljöfarliga färger och, tyvärr, lämnar färgburkar med giftiga rester kvar på
marken, lätt åtkomliga för barn.
Jag föreslår därför att muren snarast rivs och eventuellt att en ny mur eller liknande uppförs på en
lämplig plats där boende ej störs och barn ej utsätts för miljöfarliga färger och giftigt skräp. Det är
helt oacceptabelt att Regionen efter att ha beslutat om uppförande av bostäder tillåter att denna
verksamhet fortsätter till men för de boende i området och de risker som barn och djur utsätts för
i form av giftiga rester och skräp som slängs.
Kostaden för en rivning och eventuellt uppförande av en ny på lämplig plats kanske uppvägs av
de ersättningsanspråk som boende/föreningar kan komma att ställa till Regionen för rengöring/
sanering av fasader/fönster etc då färg blåser in mot byggnaderna i omedelbar närhet då
Regionen upplåter och tillåter denna verksamhet.

Bobo Writler
bobo@telia.com
073 990 8000
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Regionstyrelseförvaltningen

Yttrande

TN 2019/835

Björn Ahlsén

4 oktober 2019

Till Tekniska förvaltningen

Yttrande ang medborgarförslag rörande grafittivägg på A7området
Bakgrund

Tekniska förvaltningen har emottagit ett s k Medborgarförslag rörande en
”klottervägg” på A7-området och har i sin handläggning bett om ett yttrande från
Kultur- och fritidsavdelningen.
Bedömning

Medborgarförslaget föreslår att väggen ska rivas, vilket enligt vår bedömning vore
väldigt olyckligt.
Dåvarande Kultur- och fritidsförvaltningen hanterade 2015 ett liknande ärende som
handlade dels om behovet att Region Gotland uttalade en policy ang s k gatukonst,
dels om ett förslag att utsmycka väggar vid återvinningsanläggningen i Visby med
grafitti. Tjänsteskrivelsen rörande detta ärende med dnr KFN 2015/112 bifogas.
Förvaltningens beslutsförslag tillika Kultur- och fritidsnämndens beslut, var att
”Kultur- och fritidsnämndens inställning är att gatukonst är en konstnärlig
uttrycksform, och att nämnden skulle föreslå regionfullmäktige att en policy antas
som tydligt tar avstånd från klotter och skadegörelse, samt ställer sig positiv till att,
när möjlighet erbjuds, upplåta väggar och platser över vilka regionen har rådighet, för
konstnärlig gestaltning.”
Regionstyrelsen och Regionfullmäktige gick dock inte på Kultur- och fritidsnämnden
linje utan ansåg att ”inget behov föreligger för ytterligare policys”. Dock tillstyrktes
en vidare utredning. (RS 2015/581, RF §140 2016-12-19).
Att upplåta en ”laglig vägg” för graffiti och annan s.k. gatukonst har på många andra
orter visat sig vara ett mycket bra sätt att dels uppmuntra särskilt unga människor till
konstnärligt skapande, dels att det har minskat det olagliga klottret på andra
byggnader1 Det finns också en uppsjö av fina exempel på hur graffitti kan förhöja
kvaliteten på en plats (se bilaga till TS).
Det vore dock högst olyckligt om graffitiväggen enbart ses som en preventiv åtgärd
för att förhindra klotter. Att som ofta görs dra en parallell mellan graffiti och klotter
1

källa: http://graffitiframjandet.se och Brottsförebygganderådet www.bra.se/bra/förebygga-brott/klottter-skadegorelse
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är grovt felaktigt. Grafitti är en konstform medan klotter är skadegörelse. Att
anbringa färg eller symboler på någon annans egendom är skadegörelse ska beivras
medan konstnärliga uttryck ska stimuleras. Och ett mycket bra sätt att göra det är att
upplåta inte bara en betongvägg i ett nytt bostadsområde utan att även överväga
möjligheten att uppnå en förbättrad levnadsmiljö genom att tillåta graffiti på
offentliga platser som idag är grå och opersonliga och som inbjuder till
klotter/skadegörelse. Ett bra exempel är ett förslag från 2015 att inbjuda
graffitikonstnärer att dekorera några grå betongväggar på Visby återvinningscentral.
Debatten har ofta kommit att handla om huruvida lagliga/öppna väggar för graffiti
minskar eller ökar klottret. Kulturenheten menar att en sådan frågeställning är
ungefär lika relevant som att konstatera att tillgången till breda vägar ökar
fortkörning. Ska bilar, motorsport och racingbanor därmed förbjudas? Eller fotboll
på elitnivå förbjudas för att det ofta uppstår läktarvåld? Många ting kan användas till
eller resultera i såväl goda som mindre goda ting, inte bara sprayburkar.
En av tre prioriteringar, s.k. fokusområden, Region Gotlands Kulturplan (antagen av
Regionfullmäktige 2016-10-24) är ”kulturell delaktighet”. Där talas det bl.a. om
vikten av att alla människor ges möjlighet att möta och utöva kultur. I det aktuella
fallet utgör grafittiväggen ett mycket utmärkt exempel på den ”arena för möten” som
Kulturplanen vill prioritera:
”Människors möten ökar förståelse och genom mångfald sker utveckling”. Att
människor är delaktiga i att forma Gotlands alla kulturuttryck är väsentligt.
Delaktighet föder kreativitet som i sin tur stimulerar nytänkande. Med delaktighet
menas att alla medborgare ska känna tillgång till kulturutbudet och samtidigt ha
möjligheten att själv delta och vara medskapande.” Här påpekas också vikten av att
barn och unga erbjuds förbättrade möjligheter att delta i kulturaktiviteter.
Att det, som i det aktuella fallet på A7-området, är äldre medborgare som är
missnöjda och att det är en yngre befolkningsgrupp som anses stökig och störande är
mycket olyckligt. Det ökar polariseringen och motverkar den utveckling som bl.a.
Kulturplanen eftersträvar. Mitt förslag är därför att det dels upprättas tydliga regler
för de som använder graffitiväggen och dels att denna grupp bjuder in boende alla
åldrar i området, särskilt de äldre, att medverka i att skapa konst på den aktuella
betongväggen. Det finns ett alldeles utmärkt exempel från Finland, där gruppen K65,
bestående av pensionärer 65+ lär sig att måla graffiti. Se artikel från Sveriges
Pensionärsförbunds egen tidning: https://www.senioren.se/nyheter/gatukonst-for65/
Regionstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen

Björn Ahlsén
kulturstrateg
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Yttrande

Barnkonventionen paragraf 31





Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek
och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i
det kulturella och konstnärliga livet.
Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att
till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska
uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till
kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och
fritidsverksamhet.

Region Gotland har tagit barnkonventionens 31a paragraf på allvar och menar att det ska vara en
självklarhet i dagens samhälle att arenor för kulturell och konstnärlig verksamhet finns tillgänglig för
alla. Det finns en uppfattning att barn och ungdomar alltid är lite fel, att de gör fel, tänker fel och inte
riktigt har nått fram till att vara riktiga människor än. Ofta blir det klagomål på att ungdomar är på fel
plats, att de är för många på fel plats eller som idag är ute alldeles för lite och kollar för mycket på
sina mobiler, spelar datorspel eller inte gör någonting alls. Nu finns det en vägg i Visby fri att utöva
sina kreativa förmågor på och att kunna användas som en ventil att få ur sig känslor genom färger
och krumelurer. Måla med penslar, pennor, sprayburkar eller lera. Väggen står där den står och
kommer att vara en del av en aktivitetspark som även kommer att främja rörelseglädje och lek.
Väggen kommer vara en mötesplats att träffa sina vänner och få nya vänner genom. Allt i samklang
för att Gotlands invånare ska få möjlighet att leva ett rikt, långt och hälsosamt liv istället för att
isolera sig och vara ledsna och ensamma.

PS. Återvinningscisterner kommer att färdigställas när parken börjar byggas. DS.

Fredrik Isakson
Ungdomscoach och beteendevetare
Gymnasie- och vuxenutbildningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3184
17 oktober 2019

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Utveckla tallunden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

Förslaget är att förbättra och tillgängliggöra gångvägarna i Tallunden enligt följande;
”Tallunden är en välbesökt familjepark men för att ytterligare utvecklas till en park för alla
behöver grusgångarna förbättras. Idag är det omöjliga att köra rullstol, rollator och barnvagn på.
Förslaget är att lägga samma underlag som på södra hällarna. Det skulle tilltala förutom
de nämnda även barn som lär sig cykla och löpare. Då skulle gångarna även kunna användas till
motionslöpning medan barnen leker.”
Bedömning

Tallunden är en av Region Gotlands mest besökta parker alla säsonger på året. Det
finns behov av att utveckla och tillgängliggöra bland annat gångvägarna i parken,
vilket finns med i en framtida plan över parkens utveckling. I dagsläget finns inte
resurser för att utveckla parken.
Barn- och genusperspektiv

Ur allas perspektiv, men inte minst barnens så är det viktigt att vi tillgängliggör en
plats som är så välbesökt som Tallunden är. Parken erbjuder aktiviteter för hela året.
Tallunden är i lekplatsplanen utpekad till att i framtiden tillgänglighetsanpassas, vilket
den inte är idag. Lekplatsstrategin säger; ”Region Gotland strävar mot att det ska finnas

tillgänglighetsanpassade lekplatser centralt i de större orterna på Gotland, samt geografiskt väl
fördelat i Visby.”
Landsbygdsperspektiv

Medborgarförslaget handlar om Tallunden som ligger i Visby. Parkplanering har med
tillgänglighets- och barnperspektiv i alla projekt som genomförs på Gotland.
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Ekonomisk konsekvensanalys

I dagsläget läggs inget driftsmedel för att sköta gångarna i Tallunden. Det kommer att
krävas såväl medel för investering och drift för att i framtiden förbättra gångarna.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Inskickat av: LILLY WIZÉN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Utveckla tallunden!
Beskrivning och motivering
Tallunden är en välbesökt familjepark men för att ytterligare utvecklas till en park för alla behöver grusgångarna förbättras. Idag är de
omöjliga att köra rullstol, rollator och barnvagn på. Förslaget är att lägga samma underlag som på södra hällarna. Det skulle tilltala förutom
de nämnda även barn som lär sig cykla och löpare. Då skulle gångarna även kunna användas till motionslöpning medan barnen leker.

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
LILLY WIZÉN
Adress
SÖDERVÄRNSGATAN 12

Postnummer och ort
621 46 Visby

E-postadress
lillywizen@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 2019/3194
29 oktober 2019

Gustaf Dehlin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Skyltning för efterlevnad av trafikregler
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland ska sätta
upp skyltning som påminner turister om att Gotland tillhör Sverige. Skyltarna skall
uppmana turister att följa svenska trafikregler.
Förslagsställaren önskar även att parkeringsvakterna skall arbeta utanför Visby tätort
under sommarperioden.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser inte att den skyltning som förslagsställaren önskar skall
sättas upp. Varje trafikant ansvarar för att känna till gällande trafiklagstiftning.
Parkeringsvakterna bevakar samtliga tätorter på Gotland året runt.
Barn- och genusperspektiv – Perspektivet berörs inte.
Landsbygdsperspektiv – Perspektivet berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Perspektivet berörs inte.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-07-31
Tjänsteskrivelse 2019-10-29
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3194

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Datum
2019-07-31 17:33

Ärendenummer
#14456

Sida
1(1)

Inskickat av: Peter Hilding Erik Högberg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Skyltar om att Gotland tillhör Sverige.
Beskrivning och motivering
Jag anser att det i färjeleden (gärna också i Gutebacken samt längs samtliga vägar på ön) bör sättas upp skyltar som påminner bilisterna om
att Gotland tillhör Sverige, och att svenska trafikregler gäller även här.
Turisterna verkar tro att de sitter på nån jävla enhörning i Regnbågslandet när de kör omkring mitt i vägen i 10 km/h, letar efter
parkeringsplatser som en blind kan se att de inte existerar, och ställer från sig sina fordon precis var som helst (gärna på trottoaren mot
enkelriktningen).
Sen skulle det ju inte göra någonting om parkeringsvakterna kunde pallra sig utanför Visby någon gång per sommar...

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
Peter Hilding Erik Högberg
Adress
STORGATAN 71 LGH 1201

Postnummer och ort
624 48 Slite

E-postadress
peter.cadillac@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 2019/3213
17 oktober 2019

Simon Hoffman

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Kolla alla gatuskyltar i Fårösund
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där medborgaren meddelar att flera trafikskyltar i
Fårösund bör repareras eller bytas ut.
Bedömning

Teknikförvaltningen kommer att se över skyltarna och åtgärda det som åligger
Region Gotland, det kan finnas skyltar som tillhör privata aktörer samt Trafikverket.
Landsbygdsperspektivet: Detta avser endast Fårösund.
Barnperspektivet: Åtgärdade skyltar förbättrar trafiksäkerheten samt trafik miljön för
alla trafikanter.
Ekonomisk konsekvensanalys: Teknikförvaltningen har en viss budget för skyltning.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20190912
Tjänsteskrivelse 20191017

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

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2019 -09- 1 3
REGION GOTLAND

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

*i c^j .''

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*l
l i

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måstegå-attutreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till atfoitt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
/
/
rf
./_
Datum

Nam^tecknJB
Namnfört^dligande

Adress

33Y
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3179
30 oktober 2019

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Offentlig toalett i Burgsvik
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ”Att det byggs en
modern allmän toalett centralt i Burgsvik” med motivering att den toalett som finns
idag är svår att hitta. Det är väldigt mycket folk i Burgsvik (speciellt sommartid) och
behovet av en central placerad toalett är stort. Burgsvik är en serviceort på Storsudret
och det bör absolut finnas en modern allmän toalett.
Bedömning

Det finns redan idag en offentlig toalett i Burgsvik på Hoburgsvägen 22. Toaletten är
öppen sommartid (Juni-augusti). Teknikförvaltningen ser över skyltningen för att
underlätta att hitta den offentliga toaletten. I dagsläget finns inga planer för att bygga
en ny toalett i Burgsvik.
Barn- och genusperspektiv – Befintlig toalett anses täcka behov.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget berör endast Burgsvik.
Ekonomisk konsekvensanalys – Förvaltningen har ingen budget för att bygga en ny offentlig
toalett.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-11-08
Tjänsteskrivelse datum 2019-10-30
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen Förslagsställaren
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

MEDBORGARFORSLAG
Till
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Region Gotland
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

ex\

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

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

(X]
(""]

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum
Nainnfqqrtydljgan
Adress
Postadress l .» O
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3206
30 oktober 2019

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Låta sommartoaletterna vara öppna hela
sommaren till sista september eller 15 oktober.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgaförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland om att ”låta
sommartoaletterna vara öppna hela sommaren till sista sept eller 15 okt. Låt oss
Gotlänningar njuta av vår natur och inte bara när turisterna är här”.
Bedömning

De offentliga toaletterna, finns på ca 30 platser i Visby samt ca 50 platser på
landsbygden. I Visby är offentliga toaletter öppna året runt på nio platser i Visby och
fyra platser på landsbygden Toaletter vid bad- och besöksplatser är öppna 15/515/9. De så kallade sommartoaletterna.
Sommartoaletterna stänger 15/9 för att de skall förberedas för vinterförvaring och
städas ur. I samband med toaletternas vinterstängning gör man även vinterstängning
av badplatser, badbryggor m.m.
Teknikförvaltningens bedömning är att de toaletter som är öppna året runt är
tillräckligt för att täcka behovet.
Barn- och genusperspektiv – Antalet öppna året runt toaletter anses täcka behovet.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – En förlängning av öppettiderna med för en ökad kostnad samt
ökade personalkostnader.
Beslutsunderlag

Medborgaförslag 2019-08-24
Tjänsteskrivelse 2019-10-30
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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 2019/3206

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen Förslagsställaren
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Datum
2019-08-24 18:43

Ärendenummer
#15205

Sida
1(1)

Inskickat av: CINDY BLOMGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Låt sommartoaletterna vara öppna hela sommaren till sista sept eller 15 okt. Låt oss Gotlänningar njuta av vår natur och inte bara när
turisterna är här&#128526;
Beskrivning och motivering
Toa kanske året om&#128526;

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
CINDY BLOMGREN
Adress
PJÄSGATAN 72

Postnummer och ort
621 38 Visby

E-postadress
cindy.blomgren@lansstyrelsen.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

