s

Bild 1 Illustration av det nya torget
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde.
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator),
höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars
placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål
området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och
bygglagen (PBL) med syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som
möjligt och för att förankra förslaget.
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
Planen i övrigt har stor betydelse och är av principiellt intresse medför större ekonomiska
eller andra åtaganden för kommunen
Beslut om planuppdrag fattades av regionstyrelsen, Region Gotland den 23 november 2017.
Aktuellt planförslag är ett delområde i den första etappen av den större utbyggnaden av
Visborg.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000 vxl
e-post: registrator-mbn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg
Utbyggnaden ska enligt tidigare beslut hålla en hög kvalitet avseende
arkitektur och hållbarhet där strukturen och bebyggelsemiljöns olika delar
samverkar och skapar mervärden i det stora likväl som det lilla. Genom att
detaljplanen sätter vissa ramar för skala, volym, utformning och
disponering, skapas förutsättningar och möjlighet för att i kommande
processer genom markanvisningstävling och bygglovsprövning utveckla en
mer djupgående nivå. Det är då idéerna kring hur gestaltning och
utformning mer i detalj, av byggnader, förgård, gårdar och stadsrum kan
fördjupas för att skapa de mervärden, den hållbarhet och livskvalitet som
Visborg representerar.

Strukturen i detaljplanen bygger vidare på befintlig rutnätsstruktur och
möjliggör bostadskvarter med en blandning av flerbostadshus och radhus,
varav ett kvarter är för kategoriboende för studenter eller särskilt boende.
I planområdet också ett torg runt vilken lokaler för verksamheter ska
finnas. Inom planområdets finns idag ett mindre skogsparti med tallar som
till stora delar integrerats i strukturen. Tallar identifierades tidigt som
särskilt viktiga för Visborg identitet och karaktär. Byggnadens höjd har
också valts med utgångspunkt i tallarna, även om byggnaderna i
begränsade delar får överstiga den höjden.
Inom planområdet ligger Vädursgatan och Kung Oscars väg som blir
huvudgator i området. Vädursgatan är viktigt för Visborg som helhet,
särskilt som huvudstråk för gång och cykel som i höjd med torget korsar
Kung Oscars väg. Den korsningen utgör en viktig nod i Visborg där bl.a.
flera stråk för gång och cykel möts. Mot den mer trafikerade Vädursgatan
föreslås lamellhus som får en sk ”tyst sida” mot bostadsgårdarna. För att
bebyggelsen ej ska upplevas för kompakt och monoton är det här särskilt
viktigt med en viss variation i stadsbilden vilket uppnås genom en varierad
byggnadshöjd och inplacering mot gata. Genom en särskild omsorgsfull
utformning av sockelvåning, förgård och gata kan de tillsammans med
variation i volym skapa de inbjudande och trygga miljöer som uppmuntrar
till att gå och cykla.
Parkeringar för bilar löses i separat byggnad i planområdets södra. På så vis
frigörs mer plats för utemiljöer och en högre exploateringsgrad.
Utemiljöerna i anslutning till bostadsbebyggelsen ska erbjuda plats för lek
och rekreation för boende, jämte lösningar för dagvatten, miljöhus,
cykelparkeringar och parkeringar för rörelsehindrad. Gårdarna får också
bebyggas med en gemensam lokal för umgänge, t.ex. ett växthus, men
dessa ska inplaceras med hänsyn till att skapa goda rumsliga
förutsättningar skapas för friytor.
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Bedömning av
miljöpåverkan

Plandata

Lägesbestämning

Beslut fattades av Regionekologen 2020-07-23 att enligt nu kända
förutsättningar om området är bedömningen att det inte finns in risk för
påverkan på miljö, hälsa m.fl. faktorer av sådan omfattning att en
miljöbedömning ska krävas. I Länsstyrelsens yttrande 2020-04-23 framkom
att det inte gick att klart bedöma huruvida planen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan, pga oklarheten rörande vatten och avlopp samt
miljökonsekvensnormer för vatten. Länsstyrelsen konstaterade dock att
detta kan bearbetas i den fortsatta processen där ställningstagande kan tas
inom ramen för samrådet.

Planområdet ligger inom fastigheten Visby Visborg 1:9. Det omfattar ett
obebyggt markområde och befintliga vägar, del av Vädursgatan samt del av
Kung Oscars Väg fram till korsningen med Visborgsallén. I sydväst och
sydöst gränsar planområdet till fastigheten Visby Visborg 1:13.

Bild 2 På översiktskartan är planområdet markerat med röd streckad linje.
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Areal
Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmänplats

Ändamål

Yta

Planmrådet

Ca 3,6 ha

Bruksarea bostäder/lokaler,
antal bostäder

Kvartersmark
Bostäder flerbostadshus inkl.
centrumändamål i entréplan
Bostäder småhus (radhus)

10720 kvm

Studentbostäder el. särskilt
boende
Centrum (vid torget)

4300 kvm
195 kvm

4345 kvm BRA, ca 140 bostäder
(studentbostäder
Ca 64 kvm BRA

Parkeringshus

2330 kvm

Ca 4000 kvm BRA

2850 kvm

10920 kvm BRA bostäder ca 140 lgh
Och ca 400 kvm BRA verksamheter.
12 radhus, ca 2150 kvm BRA

Allmän plats

Markägoförhållanden

Torg

1420 kvm

Lokalgata

4585 kvm

Huvudgata

9560 kvm

Marken inom planområdet ägs av Region Gotland. I samband med en
markanvisningstävling kommer en del av området att säljas och
markanvisningsavtal tecknas. Den övriga delen närmast Kung Oscars väg är
sen tidigare anvisat och där är ramavtal är tecknat mellan Region Gotland
och Svenska studenthus.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 – Hela Visby,
antagen av KF 2009-12-14 § 172, föreslås i denna del blandad
användning och bostäder. Aktuellt planförslag bedöms följa
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och följa de allmänna
planeringsprinciperna, vilket bland annat innebär att bygga vidare på
det befintliga och anpassa till omkringliggande miljöer. Det innebär
också att Visborg bör växa inifrån, att den bebyggelse som finns i de
centrala delarna kring kasernerna tas tillvara som en viktig tyngdpunkt.
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Detaljplaner,
områdesbestämmelser

Området är inte detaljplanelagt. I sydöst gränsar det till ett pågående
detaljplanearbete för Kv Ljuset & Lyktan. I öster angränsar området till
detaljplan för Visby del av Visborg 1:1 (kasernområdet).

förordnanden m m

Bild 3 Översiktsbilden visar befintliga detaljplaner (gult) och pågående detaljplanearbete
för kv Ljuset och Lyktan

I strukturplan Visborg, godkänd av regionfullmäktige 2016-04-25, har
användningen för området preciserats. För området föreslås för
flerbostadshus med inslag av centrumändamål. Kung Oscars väg och
Vädursgatan blir viktiga huvudstråk och korsningen mellan de två stråken
är en viktig nod i Visborg.
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Bild 4 Karta från strukturplanen för Visborg, planområdet ligger inom svart cirkel

För Visborgsområdet finns i anslutning till strukturplanen även ett
hållbarhetsprogram framtaget, godkänt av regionfullmäktige 2016-04-25.
Programmet utgör en visionär grund för de ställningstaganden som gjorts
i strukturplanen. Ett antal principiella ställningstaganden avseende
hållbarthetsmål, inom mobilitet, innovativa kretslopp samt samspel och
identitet beslutades av Regionstyrelsen 2019-01 30 RS § 18.
Regionstyrelsen gav 2017-11-23 i beslut RS § 331, dåvarande
Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för planområdet.
Regionstyrelsen gav också i uppdrag att ta fram ett övergripande underlag
för hur området kan förtätas och utvecklas inom ramen för de visioner
och mål som tagits fram. Uppdraget inkluderade också att utreda olika
frågor kring berörande exploatering och inriktning för olika lösningar för
infrastruktur, tekniska system och planering m.m..
För utbyggnaden av spillvattennätet ska inriktningen vara ett system med
separata ledningar för bad- disk- & tvättvatten (gråvatten) respektive
toalettvatten (svartvatten). Detta enligt beslut av tekniska nämnden 202002-20 .
Området ingår i Kvalitetsprogram Visborg godkänt av Regionstyrelsen
2020-11-25 § 337. Kvalitetsprogrammet består av en allmän del och en
fördjupningsdel för området Norra Visborg och del av regementsområdet.
Det aktuella planområdet motsvarar karaktärsområde 1 i
fördjupningsdelen. Kvalitetsprogrammets syfte är att i enlighet med
tidigare beslut säkerställa en god stadsbyggnad och en skala som skapar
__________________________________________________________________________________
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förutsättningar för en hållbar och attraktiv stadsdel, med sociala,
arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter. Kvalitetsprogrammet
innehåller grundläggande planeringsprinciper som ligger till grund för
gemensam infrastruktur, planering och gestaltning.
Regionstyrelsen beslutade 2020-05-27, RS § 147, om direktanvisning av
mark till Svenska Studenthus och att godkänna ramavtal med syfte att ge
Svenska Studenthus möjlighet till att uppföra studentbostäder inom
planområdet. Ramavtalet reglerar att upplåtelseformen ska vara
hyresrätter med åretruntkontrakt.
Regionstyrelsen gav 2021-03-24 RS § 97 stadsutvecklingsprojekt Visborg i
uppdrag att upprätta kriterier för en markanvisningstävling för aktuellt
område.
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Förutsättningar och förändringar
Natur och vegetation
Naturvärden

Inom Visborgsområdet finns höga naturvärden. Planområdet består idag
huvudsakligen av obebyggd mark. Den södra delen domineras av ett
öppet fält med inslag av buskar och träd och i norra delen finns ett
skogsparti med främst tallar. Tallen är ett karaktärsträd för Visborg och
har ett stort värde för Visborgs identitet och landskapsbild. Tallarna har
därför pekats ut som särskilt värdefulla i strukturplanen och
kvalitetsprogrammet. De ska i möjligaste mån bevaras och integreras i
den tillkommande bebyggelsemiljön.
Särskilt värdefulla naturvärden som påverkas av detaljplanen utgörs av
den rödlistade arten Baltnycklar som skyddas av artskyddsförordningen
och alléer som omfattas av det generella biotopskyddet.

Bild 5 I området finns alléer (gröna punkter) och baltnycklar som påverkas av
genomförandet av detaljplanen.

Baltnycklar

Inom planområdet finns det också exemplar av den rödlistade orkidén
Baltnycklar samt alléer som omfattas av det generella biotopskyddet.
Baltnycklar är en rödlistad orkidé med bedömningen EN, starkt hotad.
Exemplaren utgör delar av ett större bestånd med ett tydligt centrum
sydväst om planområdet som mättes in under sommaren 2020.
Förändringar
Bedömningen är att 7 exemplar kommer påverkas av genomförandet av
detaljplanen. Dispens har beviljats av Länsstyrelsen 2021-09-20 med
__________________________________________________________________________________
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särskilda villkor, för att omlokalisera de exemplar som påverkas av
detaljplanen till naturreservatet södra hällarna.
Alléer

Längs Kung Oscars vägs nordvästra och södra del finns alléer. Alléträd
omfattas av det generella biotopskyddet. Alléerna har också pekats ut
som särskilt värdefulla ur stadsbildssynpunkt i kvalitetsprogrammet.
Exempel på åtgärder som kan skada en allé är avverkning av träd
(levande eller döda), utbyte av träd, omfattande beskärning,
markarbeten som skadar trädens rötter, transporter genom allén som
skadar rötter eller grenar, exploatering för nära allén, dränering och
skuggning.

Träd 1
växtbäddar och träd

Förändringar
För genomförandet detaljplanen behövs dispens för fällning av två
alléträd samt för schaktning inom skyddsområdet för ytterligare fyra
exemplar. Dispens kommer att sökas inför granskningsskedet för att
möjliggöra en väganslutning med erforderliga svängradier för lokalgata
(Starrvallsgatan) till Kung Oscars väg och cykelöverfarter i korsningen
mellan Kung Oscars väg och Vädursgatan. Som kompensation föreslås
nyplantering av alléträd längs Kung Oscars väg där det nu saknas träd,
fram till det föreslagna torget och korsningen Kung Oscars väg och
Vädursgatan. De nya alléträden kompletterar på så vis den befintliga
allén så att en obruten rad bildas längs Kung Oscars Vägs östra sida. På
sikt bör kompletteringen inom det här området bidra till att det finns fler
sammanhängande spridningsvägar som bidrar till att långsiktigt säkra
plats för den här biotoptypen i Visborg. Alléträden skyddas särskilt i
detaljplanen genom Träd1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller
utgör en säkerhetsrisk och utökad lovplikt och står inom område med
utformningsbestämmelse växtbäddar och träd.

Bild 6 Alléträd markerade med
orange elips behöver fällas för
att göra plats för korsning.
Alléträd markerade med gul
ring kommer behöva dispens
för schaktning inom
skyddsavstånd för att
möjliggöra erforderliga mått
för trafik.
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Geoteknik och miljö

Geotekniska och miljötekniska förhållanden

En geoteknisk och miljöteknisk undersökning har gjorts av planområdet
och i Projekterings – PM, daterat 2019-10-15 framgår bl.a. följande:
Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under ett ca 0,1–
0,3 meters mulljordlager, bestå av sand direkt på kalkstensberget eller på
ett mellanskiljande lager av sandmorän på kalkstensberg. Sanden
bedöms ha stort innehåll av finsand från ca 1–2 meter under markytan.
Moränen bedöms vara fast lagrad. Strax väster om korsningen mellan
Vädursgatan och Kung Oscars Väg består det översta jordlagret av
fyllningsjord av mulljord med inslag av kol (undersökningspunkt 108).
Kalkstensberget bedöms, med ledning av SGU:s jorddjupskarta, ligga ca
10–20 meter under markytan. Jordlagrens uppbyggnad finns redovisade i
respektive borrhålssektion på bilagda ritningar G 102-G 105.
Vatten i monterade grundvattenrör har mätts 2019-10-01 och påträffats
mellan ca 1–2 meter under markytan eller mellan nivåerna +40,53 –
+41,16 meter. Uppmätta vattennivåer finns redovisade i respektive
borrhålssektion på bilagda ritningar G 102-G 105. Vattnet bedöms vara
ett ytligt grundvatten, ett mark- eller perkolationsvatten i
friktionsmaterialet. Vattennivåerna är årstidsbundna och är beroende på
nederbörd och avdunstning.
Jorden tillhör generellt icke till något tjällyftande jordarter.
Ytlig grundläggning bedöms kunna utföras enligt konventionella metoder
med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor,
lämpligtvis direkt på sandjord eller på ny tillförd fyllningsjord. Det
förutsätts att befintlig mull- och fyllningsjord tas bort innan
grundläggning. Planerat våningsantal inom det aktuella området bedöms
inte vara något problem.
Lösningar för avledning av det ytliga markvattnet bör ägnas särskild
omsorg vid projekteringen. Grundläggning med källare bedöms vara
mindre lämplig med hänsyn till den höga vattennivån i området, vilket
regleras genom bestämmelsen b1.

b1

I samband med detaljprojektering av nybyggnader inom området
erfordras eventuellt en kompletterande geoteknisk utredning. Inför
startbesked skall behovet av en sådan, klarläggas av geoteknisk
sakkunnig. Eventuellt kommer den att behöva regleras genom en
administrativ bestämmelse att startbesked inte får ges förrän behovet av
kompletterande geoteknisk utredning är klarlagt.

Förorenad mark

Den miljötekniska undersökningen visar att något akut saneringsbehov
inte föreligger inom planområdet. Förorening av PAH-H, bly, kobolt och
nickel över det generella riktvärdet för känslig markanvändning har
påträffats i anslutning till en undersökningspunkt belägen inom området
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som enligt detaljplanen ska användas för torgändamål, i korsningen Kung
Oscars väg och Vädursgatan.
Föroreningen har påträffats i ett ytligt, 30 cm tjockt, fyllningsjordslager av
sandig mulljord som innehåller rester av kol. Resterna bedöms kunna
härröra från den tidigare järnvägsverksamheten som hade sin tidigare
sträckning i anslutning till den aktuella föroreningen.
Föroreningen bedöms vara begränsad i sin utbredning i plan och djup och
bedöms kunna hanteras i samband med exploatering av det aktuella
området alternativt kan en sanering av området utföras innan
färdigställande av detaljplanen.
Med hänsyn till att området har varit ett garnisonsområde skall vid
framtida markarbeten man generellt iaktta försiktighet vid schaktning
och vara observant på eventuella färgskiftningar i jord eller andra tecken
på föroreningar. Vid eventuellt påträffande av misstänkt förorenad jord
skall miljömyndigheten kontaktas.

Radon

Planområdet ligger inom lågriskområde för radon. Eftersom
karstförekomster eller tjockare lager lera/moränlera kan innebära risk för
högre halter ska ändå byggander utföras radonskyddade. Alternativt ska
en platsspecifik markradonundersökning klargöra rådande förhållanden.

Fornlämningar och
historiska fynd

En övergripande arkeologisk utredning har utförts för Visborg och
planområdet. På grund av viss förekomst av markföroreningar, ledningar
och naturvärden omfattades inte planområdet av den sökschaktning som
gjordes i samband med fältundersökningarna av Visborg. Det finns inga
kända fornlämningar sen tidigare. Vid undersökning av marken gjordes
bedömningen att det sannolikt inte finns några arkeologiska lämningar
inom planområdet, detta baserat på markens beskaffenhet. Om
fornlämningar eller fornfynd påträffas under schaktningsarbetet som
erfordras för planens genomförande, måste arbetet avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas.
I övrigt har området i någon omfattning använts för odling mellan 1700talet och nutid. Utöver det har delar av en järnväg gått genom området,
ungefär längs Kung Oscars väg och Vädursgatan. Norr om planområdet, i
talldungen länga Kung Oscars Väg finns också spår från den militära
verksamheten, i form av skyttevärn och skyttegropar.

Vattenskydd

Planområdet ligger inom sekundärt vattenskydd vilket innebär att hänsyn
ska tas till gällande föreskrifter. För större markarbeten, som t.ex.
grundläggning av byggnader och vägar som detaljplanen innebär, krävs
det att det görs en anmälan till miljö- och hälsoskydd.
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Bebyggelse och gestaltad livsmiljö
Övergripande drag

Den nya bebyggelsemiljön karaktäriseras av en rutnätsstruktur, med
varierad bebyggelse och olika bostadsformer.
Utemiljöerna är omsorgsfullt utformade och har plats för mycket
grönska. De är fria från bilparkeringar, med undantag för parkeringsplats
för rörelsehindrad. Det frigör yta på gårdarna för lek och utevistelse och
t.ex. ett gemensamt växthus. Gårdarna erbjuder välutformade och
lättillgängliga cykelparkeringslösningar nära hemmet, som främjar cykeln
som färdmedel framför bilen. För bilparkering finns i en gemensam
parkeringsbyggnad i södra delen av planområdet
Bebyggelsen ska variera både i volym, material och färgsättning, men
också i placeringen mot angränsande gator. Tillsammans med förskjutna
volymer som skapar varierande förgårdsdjup mot gatan ges
förutsättningar för platsbildningar och en varierad miljö mot gatan.
Utformningen av entrén och sockelvåningen skapar tillsammans med
förgårdens och gatans arkitektur, inbjudande och trygga miljöer.
Gaturummet är omhändertaget och utformat för att lika mycket vara ett
socialt rum som en trafikmiljö. Bebyggelsemiljöns olika delar utgör
tillsammans en helhet och präglas av en arkitektur som främjar
hållbarhet och skapar mervärden i det stora likväl som det lilla.

Bild 7 Illustrationsplan över planområdet
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Grönstrukturer, bebyggelse och livsmiljö

Utemiljöerna på gårdarna och de allmänna platserna är viktiga för att
skapa goda livsmiljöer och grönska är en självklarhet. Växtlighet
tillhandahåller också många ekosystemtjänster som med fördel inarbetas
i utformningen av utemiljöerna. Den kan användas för att rama in rum
och platser liksom skapa andra mervärden i form av t.ex. odling.

Bild 8 Exempel på gårdsmiljö där växtlighet och bebyggelse används för rama in platser
och olika funktioner på gården. Bild: Eva Werkelin

Växtlighet kan också användas till olika nyttor samtidig som de skapar
upplevelsevärden i miljön. T.ex. genom växtbäddar för att fördröja och
rena dagvatten (b4), eller genom att låta träd och annan växtlighet bidra
till ett bättre klimat, då de kan rena luft och hantera extrema väder till
följd av klimatförändringarna.

b4

n4
Träd 1

Omväxlande stenmaterial
och vegetation

En viktig del av visionen för Visborg är att ta vara på och bygga vidare på
de många gröna värden som finns i området, vilka på flera sätt arbetats
in i den föreslagna strukturen. I den norra delen, där studentbostäder
planeras integreras flertalet tallar på gården och likaså på det anslutande
torget. Genom utökad lovplikt och bestämmelserna n4 och träd 1 (trädet
får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk) skyddas
tallarna inom kvartersmark, respektive allmän plats.
Tallarna på torget utgör en del av gestaltningsidén av torget och
kombineras med inslag av grönska varvat med hårdgjorda ytor.
Utformningen av torget regleras också i detaljplanen, omväxlande
stenmaterial och växter. Träd och växtlighet används också längs gatorna,
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mellan ytorna för gång- och cykeltrafik och vägbanan, men med vissa
släpp för angöring genom enstaka sidoparkeringar.

Bild 9 Detaljplanen möjliggör för grönstrukturer, ekosystemtjänster och ekologiska
samband på bostadsgårdar och allmän plats

Tillsammans skapar växtligheten på allmän plats likväl som på
bostadsgårdar och bebyggelsen till ekologiska spridningsvägar genom
hela planområdet och till att uppnå 2 kap. 3 och 6 i Plan- och bygglagen
som anger att det är av allmänt intresse att med hänsyn till naturvärden,
miljö- och klimataspekter skapa en ändamålsenlig bebyggelsestruktur
med plats för grönstruktur och att denne utformas med hänsyn till en
god helhetsverkan med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur och
kulturvärdena.
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Bostäder

Detaljplanen beräknas möjliggöra ca 300 bostäder i form av radhus och
flerbostadshus med lägenheter och studentbostäder.

Bild 10 Bilden visar hur en del av området kommer att markanvisas i fyra olika delar.

En markanvisningstävling kommer genomföras där området delas upp i
fyra tilldelningsområden som olika aktörer kan lämna in tävlingsförslag
för.
Områdena ”studentbostäder” är sedan tidigare anvisad till Svenska
Studenthus med vilka ramavtal har tecknats och möjliggör ca 130
studentbostäder. Antal bostäder i de övriga områdena är 1. Ca 55
lägenheter, 2. Ca 12 radhus 3. Ca 60 lägenheter och 4. Ca 25 lägenheter.
Generella bestämmelser för flerbostadshusen (inklusive
studentbostäderna) och tillhörande gårdsmiljöer

•

Majoriteten av kvartersmarken som regleras för någon form av
bostadsändamål regleras också för centrumändamål på
entréplan BC1 och B1C1. Det möjliggör för att kombinera
bostäder och verksamheter inom samma kvarter vilket skapar
en mer hållbar bebyggelse, som vid förändrade behov och
förutsättningar kan anpassas för en annan användning än den
initiala. Lägena mot stråken på de allmänna platserna, särskilt
torget, gångfartsområdet och Vädursgatan är särskilt
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gynnsamma för verksamheterna i sig och för den sociala
hållbarheten i området.
•

Byggnaderna har genomgående entréer (b2) med undantag för
entréer till verksamheter. På så vis skapas förutsättningar för
goda och trygga entréförhållanden. Genomgående entréer är
också viktigt då det skapar en bättre tillgänglighet till både gata
och gård, vilket underlättar för de som är rörelsehindrad

•

Byggrätten för huvudbyggnader regleras genom bruksarea
(e1). Bruksarea reglerar den yta som finns på insidan
ytterväggarna och innebär en reglering som är mer
byggnadstekniskt neutral i jämförelse med brutto- eller
byggnadsarea, där ytterväggarna ingår. Bruksarean påverkas
därför inte i samma grad av vilken stomme som används. Det
möjliggör på så vis att bygga med t.ex. trästomme som oftast
behöver tjockare ytterväggar än en betongstomme för att
uppfylla energi- och ljudkrav utan att den som bygger förlorar
bostads- eller lokalarea.

•

Av samma skäl är byggnadshöjden anpassad för att ge plats åt
tjockare bjälklag där en trästomme ofta uppgår till minst 0,5
meter för att uppfylla ljudkraven. Byggnadshöjden är
kombinerad med en högsta lutning, vilket möjliggör för både
platta tak och sadeltak. Utöver de våningsantal som möjliggörs
av byggnadshöjd kan ytterligare en våning inredas under
sadeltaket eller, på platta tak, genom en indragen våning som
inte påverkar byggnadshöjden.

•

För att säkra en god färg form och materialverkan ska
inglasningar av balkonger och avgränsningar mellan uteplatser
utformas med hänsyn till byggnadens arkitektur (f13).

•

Av samma skäl bör också utformningen av balkonger och
loftgångar integreras i fasaden och byggnadens gestaltning,
där t.ex. räcken, omfattningar och djup tar hänsyn till både
volym, helhetsgestaltning och påverkan angränsande
utemiljöer (f6).

•

Färdig golvnivå på entréplan ska vara minst 0,5 meter över
gatunivå (b3) som en skyddsåtgärd för att hantera skyfall. Det
gäller både mot allmän plats och mot gård och avser den
absolut lägsta golvnivån som får finnas i respektive byggnad.
Det innebär att nivåskillnaden måste hanteras i markområdena
närmaste respektive entré.

•

Källare får inte finnas (b1) med anledning av de geotekniska
förutsättningarna med höga grundvattennivåer. Det innebär
att förgårdarna behöver utformas så att de kan hantera den
höjdskillnaden som uppstår mellan anslutande gång eller
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cykelväg, se också avsnittet om dagvatten och skyfall under
hälsa och säkerhet.
•

Dagvatten motsvarande 10 mm regn vatten ska renas och
fördröjas lokalt(b4).

•

Gårdarna regleras av korsprickad mark som anger att den
endast får bebyggas med byggnader som kompletterar
bostadsändamålet, som t.ex. cykelparkeringar,
gemensamhetslokaler, växthus och väderskydd/förråd för
cyklar. Lägenhetsförråd integreras i huvudbyggnaderna.

•

Gårdarna ska hållas fria från bilparkeringar, med undantag för
parkering för RHP (n1).

•

Inplacering av byggnader, för gemensam användning, såsom
miljöhus, cykelgarage eller växthus, ska göras med hänsyn till
att skapa goda rumsliga förutsättningar för friytor (p2) för att
säkra tillgången till bostadsnära platser för utevistelse.

•

Byggnaderna på gårdarna tillåts en totalthöjd om 4 meter, tak
ska utformas med växtlighet (f3) för att bidra till den gröna
karaktären.

•

Byggrätten för gårdarna är reglerade genom byggnadsarea (e4)
med max 60 eller 100 kvm per gård. Utöver det får också
väderskydd och garage för cykel uppföras (e3) för att
uppmuntra till att skapa goda förutsättningar för cykel, se
också utförligare beskrivning under parkering. Men dessa ska
ändå inplaceras med hänsyn till att säkra plats för friytor.

•

För att skapa en levande stad och säkra plats för verksamheter
ska byggnadernas närmast torget förses med lokaler för
centrumändamål om minst 200 kvm (e5).

•

Växtlighet används med fördel för att rama in eller avskärma
olika platser och funktioner på gårdarna. även murar och plank
får användas om de utformas och anpassas som en del av
gårdens och byggnadens helhetsgestaltning (f14).
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Lamellhusen mot vädursgatan

Mot den mer trafikerade Vädursgatan placeras lameller som ger en tyst
sida mot gården. Bebyggelsen är här högre, upp mot en fyravåningsskala,
för att svara upp mot den bredare gatusektionen och det mer storskaliga
stadsrummet. Lamellerna består av sammansatta volymer om 2+3+2 och
volymerna är inbördes förskjutna mot varandra, vilket skapar en variation
i förgårdsdjupet mot gatan.

Vädursgatan är en viktig huvudgata i Visborg och här måste byggnadens,
förgårdens och gatans utformning samverka och skapa en representativ
och trygg miljö, med särskilt fokus på den som går och cyklar. Förgården
och entrévåningen ska därför vara omsorgsfullt gestaltade och stärka
gatans inneboende potential som socialt rum. Den varierande
rumsligheten som skapas av de inbördes förskjutna volymerna ger en
variation i rumsligheten mot gatan. Det ger en större frihet att forma och
gestalta mötet mellan de publika och privata delarna och att arbeta med
platsbildningar mot gatan. På så sätt kan goda entrésituationer skapas
liksom inbjudande miljöer för gående och cyklister. Det ger också fler
möjligheter där t.ex. verksamheter kan nyttja förgården för t.ex. en
uteservering.
Husens byggnadshöjd ska variera, men där den genomsnittliga
byggnadshöjden motsvarar tallarnas höjd i området. Inom varje byggrätt
får delar av bebyggelsen gå upp i höjd vilket bidrar till en variation i
stadsbilden. Motsvarande sänkning ska då göras inom annan del av
byggrätten. Färgsättningen är även den varierad och materialpaletten
består i huvudsak av puts eller tegel. Medan variationen i rumslighet,
höjd och färg skapar dynamik, skapar materialet och det omsorgsfullt
utformade mötet mellan byggnad, förgård och gata ett släktskap mellan
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bebyggelsen, utan att bli monotont. Detaljplanen skapar således
förutsättningar för en varierad men ändå sammanhållen stadsbild med
en god helhetsverkan.
Utöver de generella bestämmelserna regleras flerbostadshusen mot
Vädursgatan enligt följande:
•

Våningshöjden på entréplan vara minst 3 meter (f2) för att
möjliggöra för verksamheter och skapa en flexibilitet för
byggnadernas användning över tid.

•

Byggnadshöjden regleras till högst 14 meter. Med en
bjälklagshöjd på 0,5m, möjliggör höjden med marginal en
våningshöjd på 3 meter på entréplan och 2,4 meter på
överliggande plan. Hänsyn har också tagits till lägsta färdig
golvnivå på +0,5 m (b3) som krävs för att hantera höga
vattennivåer till följd av skyfall.

•

För att skapa förutsättningar för en mer varierad och dynamisk
stadsbild ska byggnaderna utformas som sammansatta
volymer med inbördes varierad byggnadshöjd inom varje
byggrätt. För att uppnå det får byggnadshöjden överskridas
med 1 till 3 meter för 25-35% av byggrättens längd inom varje
byggrätt, men ska då sänkas med motsvarande i andra delar av
byggrätten så att genomsnittshöjden inte överskriver den
tillåtna i byggnadshöjden. Det innebär att byggnadshöjden får
uppgå till 17 meter i 35% av byggrätten (f10).

•

Taklutning regleras till max 40 grader. Det möjliggör flacka
taklösningar och sadeltak. Så länge det inte påverkar
byggnadshöjden och ryms inom angiven exploatering (BRA) får
ytterligare våning inrymmas under sadeltaket eller som en
indragen våning på ett flackare tak, utöver vad
byggnadshöjden tillåter.

•

För respektive byggrätt mot Vädursgatan tillåts en bruksarea
på 2100 kvm för de den södra och norra byggrätten och 3150
kvm för den i mitten (e3).

•

Volymerna inom varje byggrätt ska också vara inbördes
förskjutna mot varandra och ha ett varierat förgårdsdjup på 14 meter från gatan (p1). Utöver den variation i rumslighet som
det skapar bidrar det också till en god trafiksäkerhet i mötet
mellan gång- och cykeltrafiken och entréerna. Variationen ger
också en flexibilitet och möjlighet att arbeta med platsbildning
på förgården som aktiverar gaturummet, men gynnar också
verksamheter som kan använda förgården för t.ex. en
servering. Förgården skapar också utrymme att hantera
höjdskillnaden mellan gata och entréplan, samt en
välkomnande entrésituation.
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•

Fasader utformas i puts eller tegel med partier av trä. t.ex. i
indragna balkonger eller entréer, men med en varierad
färgsättning (f11). Medan färgsättningen tillsammans med
volymhanteringen skapar en variation, skapar fasadmaterialet
ett släktskap mellan de enskilda byggnaderna i sig längs
Vädursgatan, vilket sammantaget skapar förutsättningar för en
god helhetsverkan i stadsbilden.

•

Mot allmän plats är det inte lämpligt med loftgångar(f12) för
deras dominerande inverkan på byggnadens komposition och
fasadgestaltning men också för att det förskjuter kontakten
mellan entréplan och gata.

•

Av samma skäl får inte balkonger som vetter mot allmän plats
projicera ut mer än 0,8 meter, men i hörn mellan förskjutna
volymer får de linjera med den yttre fasaden (f4).

•

Vädursgatan är en av de viktigaste huvudgatorna i Visborg som
efter utbyggnad kommer att bli mer trafikerad. Därför ska
minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras
mot en tyst sida (b5) för att säkra en hälsosam livsmiljö för de
boende. Bestämmelsen kan komma att justeras efter planerad
bullerutredning.

•

Kvarteret i södra delen av planområdet omfattas också av b6
som anger att byggnader som placeras närmare än 4,5 meter
från gräns mot fastigheten Visby Visborg 1:13 ska utföras som
brandvägg utan fönster. På så vis begränsas inte möjligheterna
för eventuell framtida bebyggelse inom den fastigheten.

•

Mellan de två övre byggrätterna planeras en kvartersgata, som
sträcker sig in på gården och fortsätter in mellan de planerade
radhusen. Den behövs för att klara sophämtning och angöring,
men också för att säkra plats för att leda skyfall. Kvartersgatan
utgör en gemensamhetsanläggning där fastigheterna för både
flerbostadshusen och radhusen ingår. Gatan säkras
detaljplanen genom punktprickad mark som anger att den inte
får bebyggas med byggnad samt genom (n2) som anger att
parkering eller anläggning som hindrar genomfart får ej
anordnas. Kvartersgatan utformas och höjdsätts så att den
också kan hantera och leda skyfall i riktningen från
Galgåkersgatan till Vädursgatan (m1). I samma läge behöver
också allmänna ledningar placeras (u1).
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Flerbostadshusen mot Hårdvallsgatan och Kullåkersgatan

De inre lamellhusen är lägre än de mot Vädursgatan vilket skapar goda
ljusförhållanden och rumsliga proportioner på gata och gård. Husen
placeras även här med långsida mot gatan i enlighet med
rutnätsstrukturen och för att tillskapa rumsligt stöd för gaturummet. Här
är förgårdslinjen mer sammanhållen och bebyggelsen placeras med en 23 meters djup förgård mot gata. Det ger visst utrymme för att kunna
gestalta och använda förgården mot gatan, t.ex. för växtbäddar och
besöksparkering för cykel. Materialpaletten är här något större än ut mot
gatan och husen får uppföras i trä puts eller tegel.

Byggnaderna ska även här ha en generositet i rumshöjd på entréplan för
att möjliggöra för verksamheter och bli mer hållbara över tid. Att det
finns verksamheter mot Kullåkersgatan och torget är strategiskt viktig för
den mötesplats som de utgör. Därför regleras att bebyggelsen mot
Kullåkersgatan och torget ska förses med en viss andel
verksamhetslokaler på entréplan och att dessa ska riktas mot Torget.
Utöver de generella bestämmelserna regleras flerbostadshusen mot
Hårdvallsgatan och Kullåkersgatan enligt följande:
•

Våningshöjden på entréplan ska även här vara minst 3 meter
(f2). Lamellhuset mot Hårdvallsgatan omfattas inte av (e5),
men byggnaden ska ändå ha en rumshöjd så att användning
går att ändra. På så vis blir byggnaden mer hållbar över tid.

•

För respektive byggrätt mot Hårdvallsgatan och Kullåkersgatan
tillåts en bruksarea på 1730 kvm och 2450 kvm (e3).

•

Byggnadshöjden är här lägre och reglerad till högst 11 meter. I
övrigt är den anpassad efter färdig golvnivå och för att
möjliggöra en bjälklagshöjd på 0,5m och en rumshöjd på 3
meter på entréplan, utöver erforderliga krav på rumshöjd i
bostäderna.
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•

För att skapa förutsättningar för en mer varierad och dynamisk
stadsbild ska byggnaderna utformas som sammansatta
volymer med inbördes varierad byggnadshöjd inom varje
byggrätt. För att uppnå det får byggnadshöjden överskridas 1
till 3 meter för 25-35% av byggrättens längd inom varje
byggrätt, men ska då sänkas med motsvarande i andra delar av
byggrätten så att genomsnittshöjden inte överskriver den
tillåtna i byggnadshöjden. Det innebär att byggnadshöjden får
uppgå till 14 meter i 35% av byggrätten (f10).

•

Taklutning regleras till max 40 grader. Det möjliggör flacka
taklösningar och sadeltak. Så länge det inte påverkar
byggnadshöjden och ryms inom angiven exploateringsgrad
(BRA) får ytterligare våning inrymmas under sadeltaket eller
som en indragen våning på ett flackare tak, utöver vad
byggnadshöjden tillåter.

•

Förgårdslinjen är sammanhållen och regleras in med 2 m från
gatan med prickad mark, mark som inte får bebyggas. Djupare
in bör inte bebyggelsen placeras för att säkra plats för
gårdsmiljön och goda ljusförhållanden. Den 2 meter djupa
förgården skapar också tillräckligt med utrymme för att skapa
goda entréförhållanden.

•

Fasaden utformas i puts, tegel eller trä (f8). Medan materialen
mot Vädursgatan är mer sammanhållen mot gatan tillåts
bebyggelsen i de inre delarna av området vara mer fria i
materialvalet.

•

Mot allmän plats är det inte lämpligt med loftgångar(f12), dels
för att det trycker tillbaka byggrätten och inskränker på gården
som redan är trång, men också för deras dominerande
inverkan på byggnadens komposition och fasadgestaltning
samt förskjutning av kontakten mellan entréplan och gata.

Flerbostadshusen mot Kung Oscars väg (studentbostäderna) och
tillhörande gårdar

Byggnaderna närmast Kung Oscars väg regleras som kategoribostäder för
studenter alternativt som särskilt boende. Byggnaderna är viktiga i
stadsbilden då det är de byggnaderna som du ser när du rör dig in i
Regementsområdet från Donners hage och Kung Oscars väg.
Byggnaderna som föreslås är en god representant av samtida
träarkitektur där gavlarna är särskilt karaktärsskapande, som trappar ner
motsvarande 5-3 våningar och ytterligare ner till 1 våning närmast torget.
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Bild 11 Perspektiv på huset mot studentbostäderna närmast torget. Bild: Reflex arkitekter
på uppdrag av Svenska studenthus

Innergårdarna får ett tydligt centrum för de boende med plats för
umgänge där tallarna är ett karaktäriserande inslag. Platsen ramas delvis
in av växtlighet och ett större cykelförråd mot Kung Oscars väg, som
rymmer ca 160 cyklar. Utöver det finns också besöksparkeringar (cykel) i
direkt anslutning till varje entré, vilket totalt sett säkrar en cykelplats per
boende och frikostigt med besöksparkeringar. Ett gemensamt miljöhus
finns också på gården som inplacerats så att det inte påverkar siktlinjen
från Galgåkersgatan mot kvarteret. Plats finns också för 2 parkeringar för
person med rörelsehinder. Mot Starrvallsgatan finns en mindre förgård
med plats för cykelparkering, planteringar och sittplatser.
Närmast torget ges plats för centrumverksamheter och läget är särskilt
lämpat för café. Tallarna på torget bidrar till att skapa en naturlig
avgränsning och rumslighet för utemiljön närmast byggnaden och
fastighetsgränsen placeras 4 meter ut från byggnaden för att ge
verksamheten utrymme att disponera ytan mot torget.
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Bild 12 Illustrationsplan på studentbostäderna i norra delen av planområdet. Bild:
Markera på uppdrag av Svenska studenthus

Utöver de generella bestämmelserna regleras flerbostadshusen mot
Starrvallsgatan och Torget enligt följande:
•

Byggnaderna mot Starrvallsgatan och Kung Oscars väg
utformas i trä (f5) och utan loftgångar (f9).

•

Trappningen på gavlarna är särskilt värdefull och
karaktärsskapande i stadsbilden och säkras i detaljplanen (f16)

•

Taken är flacka och får ha en lutning på max 5 grader.

•

Byggnadshöjden får uppgå till som högst 14 och 17 meter

•

För respektive byggrätt mot Starrvallsgatan och Torget tillåts
en bruksarea på 2050 kvm och 2260 kvm bruksarea (e3).

•

På gårdarna integreras ett flertal av de befintliga tallarna vilka
också skyddas av (n3), som anger att träd endast får fällas om
det är sjukt eller skadat.

•

Balkonger som vetter mot allmän plats ska vara indragna, men
i hörn mellan förskjutna volymer får de linjera med den yttre
fasaden (f4).

Radhusen

Mitt i planområdet mot Galgåkersgatan möjliggörs för radhus. Radhusen
är lägre än flerbostadshusen, med en höjd motsvarande 2-2,5 våningar.
Mellan radhusen sträcker sig en kvartersgata som delas med
flerbostadshusen. Längs kvartersgatans sidor möjliggörs för
sidoparkering, på båda sidor om kvartersgatan. Entréerna vänder sig mot
kvartersgatan med en förgård om minst 3 meter. Mellan förgård och
parkering behövs en ca 2 meter bred trottoar för att möjliggöra passage
mellan parkeringar och entré.
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Radhusen regleras enligt följande:
•

Bruksarean får uppgå till 1075 kvm på respektive sida om
kvartersgatan (e3). Byggrättens längd motsvarar ca 6 radhus på
respektive sida.

•

Byggnadshöjden är satt till max 7 m. Tillsammans med en
tillåtande takvinkel som får vara upp till 55 grader möjliggörs en
inredd vindsvåning.

•

För att skapa förutsättningar för en utformning som skapar
mervärden i stadsbilden och säkra goda ljusförhållanden i
radhusen tillåts ej loftgångar (f9).

•

Entréerna ska också riktas mot kvartersgatan för att den ska bli
trygg och kunna uppfylla kraven på angöring (f15)

•

Inom byggrätten tillåts endast radhus (f1) som ska utformas i
puts tegel eller trä (f8).

•

Avgränsningar mellan förgård och kvartersgata liksom mellan
trädgårdar, sker med fördel med växtlighet men även murar och
plank får användas om de utformas och anpassas som en del av
gårdens och byggnadens helhetsgestaltning (f14).

•

Förgårdarna regleras med en 3 meter djup korsprickad mark som
anger att den endast får bebyggas med byggnader som
kompletterar bostadsändamålet, som t.ex. cykelparkeringar,
gemensamhetslokaler, växthus och väderskydd/förråd för cyklar.
Eventuella kompletteringar ska säkerställa att det går att ordna
en fungerande och tillgänglig entrésituation. Förgården får göras
djupare genom att ta i anspråk delar av den angränsande
byggrätten.

•

Byggnader inom den korsprickade marken ska göras låga och får
inte överstiga 2,5 meters byggnadshöjd. Taken ska vara
låglutande, med en högsta lutning på 15 grader.
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Arbetsplatser, övrig
bebyggelse
C1, e5

f2

•

Radhusen får inte ha källare på grund av höga grundvattennivåer
(b1).

•

För att hantera risken för översvämningar i samband med skyfall
ska färdig golvnivå vara minst +0,5 meter över gata (b3). Exakt
vilken färdig golvnivå som krävs kommer att preciseras i samband
med projektering av gator och annan infrastruktur mellan samråd
och granskning.

•

Inom fastigheten ska dagvatten motsvarande 10 mm renas och
fördröjas lokalt (b4)

•

Mellan radhusen planeras en så kallad kvartersgata. Den kopplar
ihop Galgåkersgatan och Vädursgatan och utgör en
gemensamhetsanläggning där fastigheterna för både
flerbostadshusen och radhusen ingår. Den behövs för att hantera
sophämtning och angöring samt också för att leda skyfallsvatten.
Gatan regleras genom punktprickad mark som anger att den inte
får bebyggas med byggnad samt genom (n2) som anger att
parkering eller anläggning som hindrar genomfart ej får
anordnas. Kvartersgatan ska utformas och höjdsätts så att den
också kan hantera och leda skyfallsvatten i riktningen från
Galgåkersgatan till Vädursgatan (m1). I samma läge behöver
allmänna ledningar placeras (u1).

•

Parkering löses med sidoparkeringar mellan kvartersgatan och
förgården till radhusen på punktprickad mark. Mellan
parkeringarna och förgårdsmarken ges utrymme för en trottoar.

Arbetsplatser

Genom att entrévåningarna mot Vädursgatan och torget förses med
lokaler för C1 centrumverksamhet (e5) skapas förutsättningar för en viss
andel arbetsplatser inom planområdet. Förutsättningar för verksamheter
skapas också i majoriteten av flerbostadshusen genom att rumshöjden på
entréplan säkras till 3 meter. Byggnaderna blir på så vis mer hållbara över
tid eftersom det möjliggör en flexibel användning.
Inom regementsområdet finns sen tidigare lokaler för olika typer av
verksamheter med flertalet arbetsplatser.
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Parkeringsbyggnad

I områdets sydvästra del planeras en parkeringsbyggnad (P). I
byggnadens delar närmast ”Hårdvallsgatan” möjliggörs för lokaler (C1).

Parkeringshus upplevs ofta som otrygga och är traditionellt en utmaning i
stadsbilden. Ett gestaltningskoncept har därför tagits fram för
parkeringsbyggnaden.
Byggnaden regleras med en generös byggnadshöjd på 8,0 meter. Det
skapar en flexibilitet och möjliggör för två våningar där nedre planet kan
ges en rumshöjd på 3 meter vilket är en förutsättning för
verksamhetslokaler. Byggnaden ska utformas med en fasad i trä eller
tegel (f5).
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Bild 13 Axonometri och perspektiv mot Hårdvallsgatan Illustration och gestaltning: Måns
Tham Arkitektkontor

Enligt visionerna i kvalitetsprogrammet illustrerar bilderna ovan hur
lokaler i entréplan (centrumändamål) tillsammans med omsorgsfull
gestaltning skapar förutsättningar för byggnaden att falla väl in i
stadsbilden. Med en utformning som aktiverar byggnadens olika sidor
förebyggs problem med otrygghet.

Service

Offentlig service

Offentlig service planeras inte inom planområdet, men ryms inom
användningen för centrumändamål som tillåts i stora delar av
planområdet. Kvarteret i norra delen som är tilltänkt att bebyggas med
studentbostäder enligt ramavtal med Svenska Studentbostäder, kan
också bebyggas med särskilt boende.
I närområdet finns en vårdcentral, privat skola och förskola. Längs Kung
Oscars väg ut mot Toftavägen finns ytor avsatta för en förskola och
ytterligare plats för skolverksamhet kan bli aktuell. Norr om korsningen
Kung Oscars väg/Vädursgatan ansluter Donners Hage, som ska bli en
stadsdelspark. Genom parken leds ett nytt cykelpendlingstråk som
kommer att korta avståndet de sydöstra delarna i Visby där flertalet
skolor är belägna.
Kommersiell service

I bottenvåningarna mot Vädursgatan och intill torget möjliggörs för olika
typer av verksamhetslokaler. Initialt kommer ca 400kvm göras tillgänglig
för olika typer av centrumverksamhet.
I närområdet finns sen tidigare service i form av restauranger och en
bowlinghall. I korsningen mellan Allégatan och Stenkumlaväg finns bl a
en matbutik, apotek och en mindre kiosk.
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Bild 14 Kartan, som kommer från kvalitetsprogrammet, visar vart det finns eller planeras
olika typer av service och verksamheter. Aktuellt planområde är markerad med röd
streckad linje.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till och inom området bedöms som god. Området är
tämligen plant och kollektivtrafiken trafikerar idag Visborgsallén med
relativt god turtäthet under vardagar. Planförslaget innehåller ett
finmaskigt nät med lokalgator, gångfartsgata och kvartersgata som
kopplas samman med omgivande nät vilket ger goda möjligheter att röra
sig inom och genom området. Under den fortsatta utbyggnaden av
Visborgsområdet kommer tillgängligheten till närliggande grön- och
rekreationsområden att utvecklas och förbättras. Utformningen av
utemiljö, bostäder, lokaler med mera ska följa de lagstadgade
tillgänglighetskrav som finns. Den övergripande terrängen är tämligen
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plan vilket förenklar hantering av krav på maximala lutningar på
gångvägar
Genom att anta slutanvändarens perspektiv och då särskilt för personer
med olika funktionsvariationer likväl som äldre och barns förutsättningar
ges förutsättningar att verka föredömligt för en mer socialt hållbar
bebyggd miljö. På allmän platsmark prioriteras gång, cykel och
kollektivtrafik, som är särskilt viktigt för en mer jämlik stadsdel. Inom
kvartersmark kan det handla om att skapa kvalitativa miljöer med
mervärde och möjlighet till aktivitet likväl som vila. Att korta ner avstånd
mellan entré och till angränsande platser för rekreation och möten,
liksom att identifiera potentiella otrygga platser inom varje kvarter och
åtgärda dem kan också utgöra exempel på hur utformningen kan stärka
tillgängligheten och verka för ett mer tryggt och jämlikt samhälle.

Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse
& miljö

Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse men området utgör
en del av Regementsområdet och dess särpräglade karaktär. De träd som
finns i form av tallar och alléer utgör viktiga natur- och kulturvärden och
ska så långt som möjligt integreras i den nya bebyggelsemiljön.

Friytor
Lek och rekreation

Några hundra meter sydost om planområdet finns ett stort
detaljplanelagt område för idrott och rekreation. Nordost om
planområdet planeras för stadsdelsparken Donners hage och en knapp
kilometer västerut finns det kommunala naturreservatet Södra Hällarna
med goda rekreationsmöjligheter.
Inom planområdet utgör bostadsgårdarna en viktig plats för bostadsnära
lek och rekreation. Genom p2, som anger att byggnad ska placeras med
hänsyn till att skapa goda rumsliga förutsättningar för friytor ges
förutsättningar för att skapa plats för lek och rekreation inom respektive
gård.
Torget är en viktig mötesplats och förutsättningar skapas för
verksamheter i anslutning till torget där ett café kan erbjuda plats för att
fika och träffa vänner.

Naturmiljö

Planområdet ligger centralt i Visborgsområdet och har naturreservatet
Södra hällarna på gångavstånd. I närområdet finns gott om
naturområden av skiftande karaktär.
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Bild 15 Illustrationsplanen kommer från kvalitetsprogrammet och illustrerar de olika
natur- och parkmiljöerna som planeras i Norra Visborg

Vattenområden

Gator, trafik och torg
Gatunät, gång-, cykeltrafik samt torg

Inga naturliga vattenområden finns inom planförslaget. Öppna
dagvattendammar planeras väster om och norr om planområdet, vilka
kommer att integreras som vattenspeglar i angränsande grönområden.

Föreslagna gator. (huvudgator, lokalgator och kvartersgata) inom
planområdet följer i stort strukturen i kvalitetsprogrammet och det
övergripande rutnätsmönstret inom Regementsområdet. Gatunätet ska
vara sammanhängande med en god koppling till omgivande strukturer.
Det innebär att inga återvändsgator föreslås förutom att Kullåkersgatan
mynnar ut i ett torg dör motorfordon ges plats för att vända.
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Bild 16 Fyra nya lokalgator skapas i och med detaljplanen.

Samma genomsilningsprincip gäller för gång- och cykeltrafik som för
biltrafik, men särskild prioritering ska ges de två förstnämnda trafikslagen
för att minska bilberoendet och gynna de många nyttor som cykel- och
gångtrafik för med sig.
I planförslaget är gatornas gestaltning, höjd- och måttsättning
preliminära. Mellan samråd och granskning av detaljplanen kommer
projektering att genomföras och gatornas utformning att preciseras.
Gestaltning och utformning av gatustrukturen är viktig för att bidra till
måluppfyllelsen av hållbarhetsmålen för mobilitet samt samspel och
identitet. Gestaltningen och utformningen av torg och gator inklusive gcvägar ska följa nedanstående principer:
•

Strukturen bygger vidare på befintlig rutnätstruktur i
angränsande områden.

•

Strukturen ska bidra till måluppfyllelsen av hållbarhetsmålen,
då särskilt mobilitetmålen, men understödja även övriga mål.

•

Strukturen ska vara tydlig och överblickbar samt ta hänsyn till
att förebygga att nya barriärer skapas och överbrygga
befintliga.
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•

Gator och allmänna platser betraktas och utformas med
hänsyn till att de lika mycket är ett socialt rum, som ett
trafikrum.

•

Grönska, markgestaltning, belysning och möblering är
självklara element i gestaltningen av både gator och torg för
att skapa trygga och inbjudande miljöer för gående och
cyklande.

•

Träd och särskilt befintliga tallar och alléträd integreras som en
kvalitet i utformning av gator och torg.

•

Nya gång- och cykelstråk ska vara sammanhängande och gena.

•

Längs huvudgatorna rör sig cyklister och gångtrafikanter på
dubbelriktade gc-vägar.

•

Passager/övergångar placeras och utformas så att de kortar
ner det mentala och faktiska avståndet mellan bostad och
målpunkter inom och utanför planområdet.

•

Bilparkeringar avgränsas med fördel med grönska och
utformningen av parkeringshuset ges särskilt omsorg för att
säkras som en trygg miljö.

Flera utredningar är gjorda avseende trafik för Visborg och planområdet.
Utöver den projektering som görs mellan samråd och granskning, ska en
kompletterande utredning att göras avseende trafikmängd och
tillhörande trafikbuller som blir en konsekvens av att Visborg byggs ut
enligt strukturplan och kvalitetsprogram. Efter de kompletterande
utredningarna och i samband med projekteringen av gatorna kan
utformningen som här redovisas under respektive gata, behöva justeras.

Huvudgator

Kung Oscars väg

Kung Oscars väg kommer att vara en huvudgata i Visborgsområdet.
Gatan kommer att nyttjas för en begränsad del tung trafik som kommer
från Toftavägen och ska vidare till de södra delarna av Visborgsområdet
via Vädursgatan. Planområdet inbegriper endast delar av Kung Oscars
väg, från korsningen Visborgsallén till anslutningen av Starrvallsgatan.
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Bild 17 Gatusektionen illustrerar hur Kung Oscars väg kan komma att utformas. Till
vänster ligger kvarteret med planerade studentbostäder och till höger Donners hage med
den planerade gång- och cykelväg som leder ner mot hamnen.

Gatusektionen på bilden visar den principiella utformningen av Kung
Oscars väg. Hastigheten på gatan begränsas till 40 km/h. På ömse sidor
om gatan står idag alléträd, som i huvudsak sparas
Vädursgatan

Vädursgatan kommer att vara en huvudgata inom Visborgsområdet. Den
ansluter i norr till Kung Oscars väg och kommer att trafikeras av en
begränsad del tung trafik som rör sig till och från verksamhetsområdet i
södra Visborg. Huvudangöringen för verksamhetsområdet ska ske
söderifrån via Sandhedsvägen.
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Bild 18 Gatusektionen illustrerar hur Vädursgatan kan komma att utformas.

Gatusektionen visar den principiella utformningen av Vädursgatan. På
ömse sidor planeras separerade dubbelriktade gång och cykelbanor.
Mellan biltrafiken och gång- och cykelväg, planeras plats för träd och
växtlighet, samt enstaka sidoparkeringar för angöring. Vädursgatan
kommer att bli ett viktigt pendelstråk för cykel vilket skapar goda
förhållanden för verksamheter i bottenplan. I söder kommer den att
länkas ihop med Sandhedsvägen och i norr kommer den att fortsätta
genom Donners Hage och vidare genom de nya kvarteren i norra Visborg
till en ny gång- och cykelbro som kommer korta ner avståndet avsevärt
för pendlande över till Visby.
Korsningen Kung Oscars väg och Vädursgatan

I korsningen mellan Kung Oscars väg och Vädursgatan placeras flera
övergångar/passager för gång och cykel.
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Bild 19 Illustrationen visar trafikrörelsen i korsningen Kung Oscars väg och Vädursgatan.
Korsningen är särskild viktig för gående och cykelpendlande eftersom det är här flera olika
pendelstråk möts

Korsningen är en viktig nod, särskilt för gående och cyklister eftersom det
är här som flera viktiga huvudstråk möts. I anslutning till korsningen finns
också ett torg som också utgör vändplats för viss fordonstrafik.
Ytterligare möjligheter att korsa Kung Oscars väg bör även övervägas i
höjd med Starrvallsgatan. Detta för att underlätta för gående och
cyklister att röra sig genom området enligt silningsprincipen samt för att
öka tillgängligheten.

Lokalgator och torg

För att försörja de nya kvarteren anläggs nya lokalgator som ansluter till
Kung Oscars väg och Vädursgatan. De är utformade för att möjliggöra en
framtida utbyggnad västerut, även om det i dagsläget är osäkert pga
förekomst av den fridlysta arten Baltnycklar. Angöring tillåts på
lokalgatorna, men inga parkeringsfickor kommer att behövas då samtliga
lokalgator är låghastighetsgator på 30 km/h. På lokalgatorna samsas bilar
och cyklister. Längs lokalgatorna kommer det också finnas trottoarer för
gående.
Starrvallsgatan (föreslaget gatunamn)

Starrvallsgatan, som i kvalitetsprogrammet benämns Parallellgatan
kommer att ansluta till Kung Oscars väg i planområdets norra del.
Tillsammans med Galgåkersgatan är den viktig för att försörja de
föreslagna kvarteren inom planområdet.
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Bild 20 Sektionen kommer från kvalitetsprogrammet och illustrerar hur Starrvallsgatan (
tidigare Parallellgatan) kan utformas.

Det är via Starrvallsgatan som du når Studentbostäderna norr ifrån, t.ex.
när du kommer cyklandes från högskolan nere i hamnen. I höjd med
anslutningen till Kung Oscars väg behövs sannolikt någon form av
koppling till gång- och cykelstråket i Donners Hage.
Galgåkersgatan (föreslaget gatunamn)

Galgåkersgatan, som i kvalitetsprogrammet benämns Mellangatan, ligger
parallellt med Vädursgatan och kopplar ihop alla tre kvarteren inom
planområdet.
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Bild 21 Sektionen kommer från kvalitetsprogrammet och illustrerar hur Galgåkersgatan
(tidigare Mellangatan) kan utformas

Bebyggelsen i kvarteren står med gavlarna mot Galgåkersgatan och
mellan dem når du innergårdarna och den kvartersgata som försörjer
radhusen och flerbostadshuskvarteren. Längs norra sidan planeras
gångbanor. Längs västra sidan planeras en rad med träd och belysning
Hårdvallsgatan (föreslaget gatunamn)

Hårdvallsgatan, som i kvalitetsprogrammet benämnd Lokalgatan, kopplar
ihop Galgåkersgatan och Vädursgatan. Det är också i anslutning till den
här gatan som parkeringsbyggnaden kommer att finnas.

Bild 22 Sektionen kommer från kvalitetsprogrammet och illustrerar hur Hårdvallsgatan
(tidigare Lokalgatan) kan utformas

På båda sidor finns gångbanor och mot den ena sidan avgränsas denna
mot körbanan med träd och belysning, vilket bryter ner skalan
gaturummet.
Kullåkersgatan (föreslaget gatunamn) och torget

Kullåkersgatan, som i kvalitetsprogrammet benämns Gångfartsgatan,
utformas på gåendes villkor, men är formellt en lokalgata. Den är ett
viktigt stråk som ansluter till det torg som planeras i anslutningen till
korsningen Kung Oscars väg och Vädursgatan. Utformningen av
Kullåkersgatan bygger på samma koncept som för torget för att betona
deras inbördes relation till varandra och deras gemensamma betydelse
som mötesplats i Visborg.
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Bild 23 Bilden illustrerar utformningen av Kullåkersgatan och torget. Konceptet har tagits
fram av Sweco med hjälp av landskapsarkitekter och trafikplanerare. Den streckade röda
pilen illustrerar vändplatsen på torget.

Torget kommer att bli en viktig mötespunkt i Visborg. Pendlingsstråket
för gång- och cykel passerar här, vilket gör det till en naturlig plats att
mötas. Ett koncept har tagits fram för torget som är inspirerat av de
spruckna gotländska kalkstenshällarna, som går att se bland annat i
naturreservatet Södra hällarna. Kalkstensflaken och sprickorna inarbetas i
ett större oregelbundet mönster med inslag av växtlighet. Flertalet
befintliga tallar har arbetats in i förslaget, vilket bidrar till identitet och
karaktär. På gaveln på studentbostäderna planeras ett café med
uteservering mot torget. Möjligheten finns för fordon att vända på
torget, men på de gåendes villkor. Vändplatsen är dimensionerad för
sopbil med vändradie 9 meter.

Kvartersgator

Stummelåkergatan (föreslaget namn)

Kvartersgatan mellan radhusen förbinder Galgåkersgatan med
Vädursgatan. Den behövs för att lösa viss parkering genom sidoparkering
samt angöring och sophämtning. Den är också viktig för att skapa
kopplingar för gående och cyklister genom kvarteret och utgör plats för
att hantera större vattenmängder vid skyfall.
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Bild 24 Stummelåkersgatan ligger mellan radhusen och ansluter till Vädursgatan och
Galgåkersgatan.

Kollektivtrafik

Stadsbuss, linje 1, trafikerar Visborgsområdet på Visborgsallén. Vid en
utökning av kollektivtrafiken ska Regementsgatan och Vädursgatan vid
behov kunna ingå i kollektivtrafikens nät. Landsbygdstrafiken, linje 12 och
51 trafikerar Langs väg och på Toftavägen (v 140) linje 10.
Busshållplatser bör utformas med väderskydd och sittmöjligheter. De ska
ha en god utformning och belysning för att bli trygga. Cykelparkering bör
läggas i nära anslutning till busshållplatser för att underlätta resande till
och från dessa.

Parkering, angöring och
utfart

Parkering cykel

För att skapa en god trafikmiljö som främjar vaket av cykel ska
välplanerade cykelparkeringar finnas för olika typer av behov. I nära
anslutning till entréer skapas lättåtkomliga platser för boende och
besökande. På gårdarna ska det finnas väderskyddade cykelparkeringar
och långtidsförvaring sker inomhus i cykelförråd. För att skapa goda
förutsättningar för cykel är det viktigt att välja uppställningslösningar
som förebygger trängsel så att du lätt kommer åt din cykel, liksom att det
finns goda förutsättningar att säkert låsa fast din cykel. Det är också
viktigt att det finns god belysning vid parkeringarna, liksom till och från
entréer och viktiga cykelstråk.
Parkeringstal för cyklar anges i gällande parkeringsnorm, med 35 Pplatser/1000 kvm BTA för bostäder och 60 P-platser/1000 kvm BTA för
studentbostäder. För studentbostäderna frångås den antagna p-normen
och istället gäller att det ska finnas plats för minst 1,5 cykelplatser per
lägenhetsinnehavare. Hälften av cykelparkeringarna ska enligt p-normen
vara inomhus.
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Grovt räknat tar en cykelparkering 2 kvm/cykel och 6 kvm /lastcykel
inklusive manövreringsyta, men varierar beroende på
uppställningslösning. För att förebygga trängsel bör
uppställningslösningar som är vinkelräta inte understiga 60 cm mellan
cyklarna (2 m djup) och snedställda bör inte understiga 40 cm avstånd
(1,4 m djup). Cykelställ där varannan cykel är upphöjd kan möjliggöra för
fler cyklar per längdmeter. Lösningar med dubbla rader är mer yteffektiva
då raderna kan dela på manövreringsyta i mitten. Med
tvåvåningslösningar kan ytan per cykel då minskas till ca 0,9 kvm och
envåningslösning till 1,7 kvm/cykel för vinkelrät uppställning och 1,2
kvm/cykel för snedställd lösning. Snedställd lösning kräver en enkelriktad
manövreringsyta. På Boverket hemsida ”Planera för cykelparkering” finns
fler råd och tips.
Parkering bil

Bilparkering löses i huvudsak i en gemensam parkeringsbyggnad (P) i
planområdets södra del parallellt med Hårdvallsgatan. Enligt beslut i
Tekniska nämnden 2021-09-15 § 165, ska tillgång till parkering hanteras
friköp av platser i parkeringsbyggnaden.
Parkeringstal för bilar anges i gällande parkeringsnorm, antagen i RF
2018-12-17 RF § 74, med 8 P-platser/1000 kvm BTA för bostäder och 2 Pplatser/1000 kvm BTA för studentbostäder. Gårdarna ska i övrigt hållas
fria från bilparkeringar, med undantag för parkering för rörelsehindrad
(n1), som ska finnas inom 25 meter från entré.
Parkeringstalet för radhusen är 2 platser per bostad. På kvartersgatan
kommer sidoparkering vara tillåten i anslutning till radhusen. Parkeringen
kommer utgöra en gemensamhetsanläggning som förvaltas och nyttjas
av radhusbebyggelsen. Radhusen kommer inte att täcka sitt behov av
parkeringar genom dem, utan behöver köpa till ytterligare parkeringar i
parkeringsbyggnaden.
För verksamhetslokalerna varierar parkeringstalet beroende på vad de
kommer användas till. Centrumändamål rymmer t.ex. både handel och
kontor t.ex. handel (sällanköp, restaurang/café) och kontor. Antalet
parkeringsplatser bör utifrån de högsta parkeringstalen för bilar och cykel
oavsett ändamål. Parkeringstalet för cykel bör därför utgå från kontor (35
platser/1000kvm BTA) medan parkeringstalet för bil bör utgår från
handel (15 platser/1000kvm BTA). På så vis skapas en flexibilitet för att
ändra användningen över tid.
Den parkering som möjliggörs på lokal- och huvudgator kan inte
tillgodoräknas för bostädernas behov utan blir ett allmänt tillskott.
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Bild 25 Illustrationen visar planområdets tilldelningsområden för markanvisning. Inom
respektive område krävs att parkeringsplatser för cyklar och RHP integreras på respektive
gård. Bilar parkeras huvudsakligen i parkeringsbyggnad, markerad "P.

Parkeringsbehov
Totalt
Tilldelningsområde 1
Tilldelningsområde 2
Tilldelningsområde 3
Tilldelningsområde 4
Studentbostäder

Cykel
630
168
176
71
216

Bil
127
41
24
40
16
6

Parkeringsbehovet är ungefärligt och är beräknat med hänsyn till
fördelningen mellan de bostäder och verksamheter som regleras i
planförslaget.

Störningar och buller

Vädursgatan utgör en huvudgata som kommer att försörja stora delar av
södra Visborg med risk för trafikbuller och en bullerutredning ska tas
fram inför granskning av detaljplanen. För att säkra goda livsmiljöer utan
risk för hälsa ska hälften av bostadsrummen i lägenheterna som vetter
mot Vädursgatan orienteras mot tyst sida (b7).

Teknisk försörjning
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Vatten och avlopp

Vatten

En utredning gjordes 2020 för Visbys framtida vattenförsörning, se
rapport 2020-04-14 upprättad av Sweco.
Med de kommande årens planerade åtgärder på vattentäkter och
ledningsnät med mera bedöms exploateringsområdet Visborgs
dricksvattenförsörjning vara säkrad.
Vattenförsörjning av Visborg kommer ske med yt/grundvatten från Visby
Dricksvatten-försörjning och tillhörande vattenverk.
Avlopp

Inom exploateringsområdet Visborg kommer avloppet att i största
möjliga mån källsorteras och delas upp i klosettvatten och BDT-vatten
(Bad, Disk och Tvätt).
Klosettvatten:

Klosettvattnet, även kallat svartvatten, kommer att transporteras med
hjälp av vakuum och tryck till Visby Avloppsreningsverk, där det kommer
att bidra till bl.a. produktion av biogas. Enligt genomförda utredningar
finns kapacitet i Visby Avloppsreningsverk att ta emot klosettvattnet från
exploateringsområdet. Se också PM Sammanfattning av
kapacitetsutredning vid Visby Avloppsreningsverk, daterad 2020-03-18
upprättad av Sweco.
BDT-vatten:

BDT-vattnet, även kallat gråvatten, kommer att tas om hand lokalt på
området, renas och användas till t.ex. bevattning. Omhändertagandet av
BDT-vatten ska utredas vidare. Utredning startar preliminärt under
2021/2022. En provisorisk lösning ska finnas på plats till inflyttning av
första delområdet, prel. 2024. En permanent lösning beräknas finnas på
plats 2026.
Skyddsavstånd:

Skyddsavstånd från Visby Avloppsreningsverk är 500 m. Avståndet mellan
Visby Reningsverk och det närmaste exploateringsområdet Norra Visborg
är drygt 500 m.
I och med det kräver exploateringen av Visborgsområdet inga specifika
åtgärder vid Visby Avloppsreningsverk, enligt beslut om skyddsavstånd i
tekniska nämnden 2021-09-15.

Dagvatten

En övergripande dagvattenutredning har tagits fram med fokus på lokalt
omhändertagande och infiltration, där ambitionen är att varje kvarter ska
klara att initialt hantera sitt egna dagvatten.
Dagvatten och renat BDT-vatten kommer att ledas till anlagda dammar
inom området och användas till bl.a. bevattning.
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I utredningen ingår även skyfalls- och översvämningsrisk, där effekten av
ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd beaktas.
Likaså utreds områdets föroreningsbelastning på recipienten, Gotlands
Nordvästra kuststräcka d.v.s. Östersjön, och hur man på sikt ska bidra till
att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Ur rapporten Övergripande Dagvattenutredning daterade 2021-03-31
upprättade av Sweco framgår följande:
Det övergripande målet med dagvattenutredningen har varit att föreslå
principlösningar för hur dagvattnet kan hanteras, ta fram riktlinjer för
rening av dagvatten på kvartersmark samt beräkna ytbehov och avsätta
ytor för allmänna reningsanläggningar. Utgångspunkten har varit att
föreslagna principer ska minimera risken för föroreningsspridning till
grundvattnet. Utöver det ska dagvattnet som avleds från området bidra
till att recipienten på sikt ska kunna uppnå god ekologisk och kemisk
status. Fosforbelastningen behöver minska med 20 % jämfört med
dagsläget för att området ska bidra till att recipienten ska kunna uppnå
miljökvalitetsnormerna. Utredningen omfattar även en
lågpunktskartering som utifrån befintliga markhöjder identifierar
lågpunkter och instängda områden. Lågpunktskarteringen ligger till grund
för rekommendationer kring höjdsättning inom områden där vatten
ansamlas vid skyfallssituationer.
För att hantera den ökade mängden dagvatten och föroreningar som
exploateringen medför föreslås på kvartersmark krav på att motsvarande
10 mm regn ska renas och fördröjas i tät lösning innan vidare avledning.
Detta gäller om kvartersmarken därefter avvattnas till en allmän
reningsanläggning. Om avledning sker utan rening på allmän platsmark är
reningskravet istället 20 mm. Öppna reningsanläggningar förespråkas till
exempel tätade växtbäddar och infiltration i grönytor. Som allmänna
reningsanläggningar föreslås att dagvattnet renas och fördröjs i
dagvattendammar. Sweco rekommenderar att alla
dagvattenanläggningar ska göras täta och endast dagvatten från takytor
tillåts infiltrera. Denna princip är viktig att följa för att minimera risken
för grundvattenpåverkan inom projektområdet och eventuella avsteg
från principen bör motiveras. Inom Visborgsområdet är det värdefullt att
bibehålla grönytor som tillåter infiltration och bidrar till
grundvattenbildning liksom att det även bidrar till att området blir mer
tåligt mot skyfall. Det är dock väsentligt att vattnet som tillåts infiltrera
inte riskerar att ge upphov till föroreningar i grundvattnet.
Föroreningsberäkningar visar att med föreslagen hantering av dagvattnet
med rening både på kvartersmark och i allmänna reningsanläggningar
kan projektmålet avseende fosfor uppnås med marginal.
Inom kvartersmarken regleras därför hanteringen av dagvatten:
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(b4) Dagvatten motsvarande 10 mm regn ska renas och fördröjas lokalt
Eventuellt kommer bestämmelsen att justeras mellan samråd och
granskning till att också ställa krav på att dagvattenanläggningarna ska
vara täta.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att
förutsättningarna för miljövänliga lösningar optimeras. Området kan
kopplas till GEAB:s fjärrvärmenät som finns i området.
Fjärrvärmeledningar behöver ha en åtkomst på ett område som är 6 m
brett med ledningen i mitten. Ledningarna kommer att förläggas i gata
och vid behov inom u-område inom kvartersmark (u1).
Området ansluts till GEAB ledningsnät. Säkerhetsavstånd för grävning är
1 meter åt vardera sidan. I anslutning till planområdet kommer en eller
flera transformatorstationer att behöva uppföras. Lokalisering av
transformatorstationerna kommer att preciseras i vidare dialog med
GEAB och då göras utifrån ett helhetsperspektiv där beaktan tas till den
samlade planerade bebyggelsen inom pågående detaljplan för Ljuset och
Lyktan och Visborg som helhet, utifrån kvalitetsprogrammet.

El

Tele/fiber

Avfall

Området ansluts till TeliaSoneras teleledningsnät. Åtkomst till ledning
måste vara minst 1 meter på vardera sidan.
Genom regionens försorg hanteras fraktionerna brännbart och
kompostavfall i traditionella avfallskärl. Det är önskvärt att
miljöbodarna/-rummen utformas så att de medger möjlighet till sortering
av material för återvinning.Avfallsfordon ska kunna stanna nära
sopkärlen med en hårdgjord dragväg på högst 10 meter. Hämtning av
avfall får endast ske från lokalgata och kvartersgata för att skapa en säker
trafiksituation.
Avfallshanteringen kan ske antingen i separata miljöhus eller som
avfallsrum integrerat i huvudbyggnad. Placering och utformning av
avfallsutrymmen och markplaneringen ska säkra att gällande
tillgänglighetskrav uppfylls.
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Genomförandet av detaljplanen
Denna detaljplan ger rättigheter att använda marken för olika ändamål
men är även en förberedelse för hur genomförandet ska organiseras.
Under detta avsnitt beskrivs vilka tillstånd som behövs, vem som
ansvarar för utbyggnad och skötsel samt vilka förändringar planen
innebär fastighetsrättsligt, tekniskt och ekonomiskt.

Tidplan

Nedan anges bedömd tidplan för upprättande och genomförande av
detaljplanen under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft:
•

Samråd detaljplan och förprojektering infrastruktur 2021

•

Markanvisningstävling 2022

•

Granskning detaljplan 2022

•

Projektering infrastruktur, ansökan avstyckning 2022

•

Regionfullmäktiges antagande av detaljplan 2023

•

Bygglov 2023

•

Utbyggnad infrastruktur 2023 – 2024

•

Utbyggnad kvartersmark 2023 – 2024

•

Inflyttning 2025

Utbyggnad enligt planförslaget kan ske när detaljplanen vunnit laga
kraft. Byggstart kan tidigast ske under 3:e kvartalet 2023 under
förutsättning att detaljplanen inte överklagas. Före utbyggnad inom
kvartersmark ska de allmänna VA-ledningarna som idag ligger inom
kvartersmark för studentbostäderna flyttas. Bygglov kan beviljas när
detaljplanen vunnit laga kraft, och därefter kan enskilt byggande ske.
Fastigheterna kan anslutas till det kommunala VA-nätet efter det att
VA-utbyggnaden är klar och förbindelsepunkt är upprättad och
slutbesiktigad.

Genomförandetid

De rättigheter i form av angiven markanvändning, byggrätter med mera
som detaljplanen ger upphov till är gällande tills detaljplanen upphävs
eller ändras. Under en viss tid, den så kallade genomförandetiden, ska
dock fastighetsägare och berörda kunna utgå från att deras rättighet
enligt planen inte ändras. Genomförandetiden för denna detaljplan är 5
år från den tidpunkt då detaljplanen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
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Ansvarsfördelning

Genomförandefrågor rörande avtal, exploatering och mark handläggs
av Mark- och trafikavdelningen i Region Gotland.
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar,
servitut och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av den statliga
lantmäterimyndigheten. Beställning av nybyggnadskarta handläggs av
avdelningen för geografisk information i Region Gotland. Ansökan om
bygglov handläggs av bygglovenheten i Region Gotland
Region Gotland

Region Gotland ansvarar för all utbyggnad av gator och annan allmän
plats.
Region Gotland utför erforderlig flytt av VA-ledningar samt bygger ut
ledningsnät för VA och upprättar förbindelsepunkter till samtliga
nybildade fastigheter.
Exploatör

Exploatören ansvarar för samtliga projekterings- och
utredningskostnader för sitt projekt. Exploatören ansvarar för
bygglovsansökan, lagfartsansökan samt övriga tillstånd exempelvis
schaktanmälan
Exploatören ansvarar för samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom
kvartersmarken både inom den egna fastigheten och för eventuella
gemensamma kvartersanläggningar.

Avtal

I samband med markanvisning tecknas markanvisningsavtal. Om behov
finns att reglera genomförandet av exploateringen utöver vad som
överenskommits i markanvisningsavtalet tecknas även ett
markgenomförandeavtal.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Fastighetsrättsliga frågor berör till exempel avstyckning (bilda ny
fastighet), marköverföring genom fastighetsreglering och bildande av
gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut.
Region Gotland ansöker om avstyckning inom kvartersmark och om
bildande av gemensamhetsanläggning för kvartersgata med
sidoparkering.
Region Gotland ansöker om ledningsrätt inom u-område på
kvartersmark.
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Lantmäterimyndigheten genomför efter ansökan fastighetsrättsliga
åtgärder genom lantmäteriförrättning. Vanligtvis görs detta efter att
detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunen har initiativrätt att söka
lantmäteriförrättning för att genomföra en detaljplan vad gäller allmän
plats. Ansökan om fastighetsrättsliga åtgärder inom kvartersmark
utöver vad som ovan beskrivits sker på initiativ av fastighetsägarna.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om
genomförandet av ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed
realistisk att genomföra, d v s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika
anläggningar m m. Genom planläggningen skapas förutsättningar för
byggnation av flerbostadshus, studentbostäder och radhus. Vid en
jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen
medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen anses
ekonomiskt lönsam.

Regionens kostnader

Kostnaderna för planläggning av området, fastighetsbildning samt
utbyggnad av gemensam infrastruktur inom allmän plats ska täckas av
det markpris som exploatörerna erlägger i samband med tecknande av
överlåtelseavtal. Intäkterna från försäljning av mark ska även bidra till
kostnader för gemensam infrastruktur inom programområdet för
Stadsutveckling Visborg.
Framtida drift- och underhållskostnader samt kostnad för avskrivning
inom allmän plats belastar Region Gotland.
Kostnaden för utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp
finansieras normalt via vatten- och avloppskollektivet och täcks av
anslutningsavgifter. Inom Visborg har beslut fattats av Tekniska
nämnden om källsorterat system för kommunalt avlopp, valet av
avloppsystem regleras dock inte i detaljplanen. Ett källsorterande
system ger en större investeringskostnad än konventionellt
avloppssystem.
Utbyggnad av systemet sker genom stadsutvecklingsprojektet. Beslut
om finansieringen kommer att fattas när investeringsbehovet är
klarlagt. Framtida drift- och underhållskostnader inklusive
avskrivningskostnader kommer att belasta VA-kollektivet.

Exploatörens
kostnader

Exploatören ska ansvara för och bekostar samtliga bygg- och
anläggningsåtgärder inom kvartersmarken både inom den egna
fastigheten och för eventuella gemensamma kvartersanläggningar.
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Kostnader för eventuella tomtuppfyllnader, bortschaktning av
jordmassor, grundförstärkningar, markföroreningar med mera betalas
av exploatören.
Vid anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet tas
anläggningsavgift ut enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa. För
åtgärder avseende VA inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för
samtliga kostnader.
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.
Planavgift ska inte tas ut vid bygglovsansökan.

Tekniska åtgärder

Nedan beskrivs de tekniska åtgärder som behövs för att kunna
genomföra detaljplanen. De tekniska systemen finns beskrivna under
rubriken Teknisk försörjning ovan.

Tekniska utredningar

Inför samrådet har övergripande utredningar för Visborgsområdet
avseende dagvatten, skyfallshantering, hydrogeologi och höjdsättning
utförts. En förstudie av huvudledningsnätet pågår och kommer att
inarbetas i granskningsförslaget. En geo- och miljöteknisk utredning
finns för planområdet. Under planläggningen, inför granskningsskedet,
ska utredning rörande trafik och buller tas fram. Dessutom ska
dagvattenhanteringen inom kvarteren redovisas med en mer specifik
lösning som respektive byggherre ansvarar för. En förprojektering av
allmän plats (gator och torg) kommer också att genomföras av Region
Gotland inför granskningsskedet.

Brandsäkerhet

Området ska enligt ”Handlingsplan för skydd och säkerhet i Gotlands
kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter
mellan brandposterna. Om gatunätet eller motsvarande inte ger
åtkomlighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas. För
byggnader högre än 4 våningar medför det krav på utrymme och
anpassad mark för användande av bärbar stegutrustning.
Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara sådan att
utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än
50 meter från uppställningsplats för räddningsfordon.

Gator och torg

Region Gotland är som huvudman skyldig att bygga ut allmän plats allt
eftersom bebyggelsen på kvartersmark färdigställs. De allmänna platser
som finns inom planområdet norra delen av Vädursgatan, del av Kung
Oscars väg, nya lokalgator samt ett mindre torg. Systemhandlingar
kommer att tas fram före granskning av detaljplanen.
Kvartersgatan byggs ut av de delägande fastigheternas ägare i enlighet
med vad som beslutats i anläggningsförrättningen.
Kvalitetsprogrammets beskrivning av kvartersgatan kommer att ligga till
grund för beslutet om gatans utformning.
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Parkering

Bilparkering för rörelsehindrade samt cykelparkeringar ska anläggas
inom kvartersmark. Angöringsparkering sker längs lokalgator samt
genom sidoparkering på allmän plats längs Vädursgatan. Parkering för
radhusen löses delvis genom sidoparkering längs kvartersgatan. Övrigt
parkeringsbehov löses genom parkeringsköp i gemensam
parkeringsbyggnad som uppförs av Region Gotland.

Vatten och avlopp

Ett nytt system där avloppet källsorteras och delas upp i klosettvatten
och BDT-vatten (Bad, Disk och Tvätt) kommer att byggas ut inom
Visborg. Det innebär att varje fastighet förses med fyra anslutningar
BDT, klosett, dagvatten och dricksvatten. Val av vatten- och
avloppssystem regleras inte genom bestämmelser i detaljplanen utan i
ABVA (allmänna bestämmelser för vatten- och avlopp). Region Gotlands
VA-enhet kommer att ta fram särskilda anvisningar för anslutning till
det källsorterande systemet och en visningsanläggning kommer att
uppföras.

Dagvattenhantering

Utbyggnad av dagvattenhantering på allmän plats sker av Region
Gotland. Dagvatten från gator/vägar som tillhör allmän platsmark ska i
första hand avledas utan fördröjning till tät dagvattenledning.
Dagvatten från ytor som inte ger upphov till föroreningar kan med
fördel ledas till grönytor för infiltration, förutsatt att det inte föreligger
någon risk för grundvattenförorening.
För dagvattenhantering inom kvartersmark svarar de enskilda
exploatörerna. För att hantera den ökade mängden dagvatten och
föroreningar som exploateringen medför är reningskravet på
kvartersmark motsvarande att 10 mm regn ska renas och fördröjas
innan vidare avledning. Alla dagvattenanläggningar ska göras täta och
endast dagvatten från takytor tillåts infiltrera. Eventuell justering av
kravbilden för anläggningarna kan bli aktuell i kommande skeden.

Uppvärmning/el

Möjlighet kommer finnas för anslutning till fjärrvärme. För att förse
området med el behöver en transformatorstation placeras i anslutning
till detaljplaneområdet. Lokaliseringen av denna kommer att klargöras
före granskningen av detaljplanen

Vinterväghållning

Snöupplag ska anordnas med tät botten för att förhindra
föroreningsspridning via smältvatten till grundvatten. Snöupplag kan
anordnas intill en/flera dagvattendammar så att smältvattnet avrinner
ner i dammarna. Upplaget bör placeras så nära dammens inlopp som
möjligt. Enbart snö från vattenskyddsområdets ytor får hanteras (gäller
trafikerade ytor).
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Avfallshantering

Avfallshantering sker i miljöbodar/-rum som placeras så att behov av
att backrörelser vid hämtning undviks, Region Gotlands riktlinjer för
avfallshantering ska följas. Det är önskvärt att miljöbodarna/-rummen
utformas så att de medger möjlighet till sortering av material för
återvinning.

__________________________________________________________________________________
54 (63)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING (SAMRÅDSSHANDLING)
SAMRÅD
MBN 2019/8764
Visby Visborg 1:9
2021-11-17
____________________________________________________________________________________________

Konsekvenser av planens genomförande

Planförslaget möjliggör ca 270 bostäder varav 130 är studentbostäder och
strax under 900 kvm för centrumändmål.

Fastighetskonsekven Detaljplaneförslaget rör endast Region Gotlands fastighet Visby Visborg
1:9. De fastighetsrättsliga åtgärderna som behöver vidtas beskrivs ovan.
ser

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap 1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen
av befintliga tätorter.
Visbys grundvattentäkter är skyddade av riksintresset för
vattenförsörjningen där Langes hages distributionsanläggning är utpekad

Kulturmiljö

Inom planområdet finns inga betydande kulturvärden och planförslaget
bedöms inte få någon betydande påverkan på kulturvärdena som finns i
närområdet till planområdet

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

Förenta Nationernas Barnkonvention är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige.
Området integreras i en stadsstruktur som ska utvecklas till en blandad och
levande stadsdel. Detta enligt visionerna i strukturplanen och
kvalitetsprogrammet som utgör en ram för hur stadsdelen som helhet ska
bli en god livsmiljö. Barnens möjlighet att ta del i och påverka samhället är
fortfarande begränsat. I utformningen av våra fysiska miljöer behöver
barnens perspektiv vara i fokus. Vanliga konflikter rör kring trafikens
framkomlighet kontra barns säkerhet. Tillgången till tillräckligt med friytor
för lek ställs mot behov av att bygga fler bostäder. I Visborg har fokus varit
att skapa kvalitativa livsmiljöer som gör det lätt att leva hållbart, där flera
av målen även skapar goda förutsättningar för barn. Planförslaget
presenterar en struktur som ger goda förutsättningar för alla, med särskilt
fokus på just barn. Det kan sammanfattas enligt följande:
De sammanhängande lösningarna för gång- och cykeltrafik skapar en
grundläggande struktur som också är gynnsam ur ett barnperspektiv. Vid
den närmare projekteringen av gatunätet ska barns perspektiv särskilt
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beaktas för att förebygga att det skapas inbyggda barriärer, t.ex. att det
blir för långt att gå, för svårt att förstå hur du rör dig eller att det saknas
tillräckligt många övergångar/passager över gator för att enkelt ta sig till en
park eller granne.
p2

Inom kvartersmark har bestämmelser införts för att säkra tillräckligt med
friytor för lek och rekreation på bostadsgårdarna (p2), som ställer krav på
att gårdsbyggnader ska inplaceras med hänsyn till att det skapas goda
rumsliga förutsättningar för friytor. Genomgående entréer ökar också
tillgängligheten och överblickbarheten, vilket särskilt gynnar barn.
I övrigt finns närhet till befintlig kollektivtrafik och i Visborgsområdet finns
planer på förskola och skola. En befintlig privat förskola och skola finns i
planområdets närhet. Tillgången och närheten till grönområden och
idrottsanläggningar är mycket god, vilket ger möjlighet för lek och
utevistelse. Sammantaget ges goda förutsättningar för en bra livsmiljö, inte
minst för barn förutsatt att barnens intressen fortlöpande beaktas.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Bostadsområdet har en placering med närhet till natur, GC-vägar,
kollektivtrafik, mataffär, arbetsplatser samt kommande förskola och skola.
Ett nytt vårdboende har precis tagits i bruk och planering för några hundra
bostäder pågår inom grannkvarteren Ljuset & Lyktan. I dagsläget finns ett
begränsat antal bostäder inom Visborg. Det kommer i närtid att planläggas
för ytterligare bostäder norr om Kung Oscars väg. I planförslaget har stor
vikt lagts på att blanda olika bostadstyper och att bygga vidare på en
struktur som kan skapa omsorgsfulla tydliga och trygga stråk. Gång, cykel
och kollektivtrafik är särskilt prioriterade i Visborg, vilket tillgängliggör
samhället för fler då du inte måste ha bil för att transportera dig.
Ovanstående ger 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. Bebyggelsens utformning och allmänhetens
tillgänglighet till området ger förutsättningar för en god bebyggd miljö och
en god hushållning med mark och byggnader. Detaljplanen har utformats
för att uppnå en väl utformad bebyggelsemiljö som utvecklar platsens
potential och möter och integrerar befintliga kvaliteter på platsen. Genom
att ha en hög ambition med gestaltningen av bostadsgårdar kan den
biologiska mångfalden gynnas med varierande och framför allt inhemsk
vegetation. Växterna ska gynna såväl pollinerare som övrig fauna.
Gestaltningen är det verktyg som skapar multifunktionella lösningar av
utemiljöer likväl som i den enskilda bostaden.
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Planförslaget utgår från de övergripande ställningstaganden som gjorts i
strukturplanen och hållbarhetsprogrammet för Visborg med de
preciseringar som gjort i RS 2019-01 30 RS § 18 januari 2019.
Regionstyrelsen beslutade då om ett antal principiella ställningstaganden
avseende hållbarhetsmål, inom mobilitet, innovativa kretslopp samt
samspel och identitet. Kvalitetsprogrammet tillsammans med visionen och
målen i strukturplanen och hållbarhetsprogrammet utgör en grund för hur
de ska uppnås.

Hållbart byggande

Region Gotland uppmuntrar till att bygga hållbart och detaljplanen har
utformats med hänsyn till att möjliggöra för hållbara lösningar avseende
byggnadsteknik och materialval likväl som lösningar för att omhänderta
den lokala solinstrålningen som energikälla. Bestämmelserna avseende
utformning, höjd och typ av standardiserad areabegrepp möjliggör för att
arbeta med olika lösningar.
Genom att reglera bruksarea istället för bruttoarea eller byggnadsarea
neutraliseras förutsättningarna för att bygga i t.ex. trä i jämförelse med
t.ex. betong, eftersom den area som själva ytterväggarna utgör inte räknas
med i bruksarea, dvs. regleringen blir marknadsmässigt mer neutral. Av
samma skäl har en generös byggnadshöjd valts utan att möjliggöra en
högra exploatering för att möjliggöra för trästomme då träbjälklag får
betydligt kraftigare dimensioner än betongbjälklag.
Takens material regleras inte och det finns därför goda möjligheter att
integrera solceller eller solfångare i utformningen av byggnadernas tak.
Genom att kombinera solceller på taken med s.k. gröna tak, som biotoptak
eller sedumörtgrästak skapas ur hållbarhetssynpunkt multifunktionella ytor
som både bidrar till ekosystemen på plats samtidigt som de producerar
energi, mer information finns t.ex. ”Exempel på gröna tak” på Boverkets
hemsida. De gröna taken skulle också utgöra en del av den samlade
grönstrukturen inom planområdet och bidra till bättre förutsättningar för
ekologiska spridningsvägar och ekosystemen i området, se också
”Grönstrukturer, bebyggelse och livsmiljö” på sidan 17-18.
Byggnaden kan också utformas för att hantera solinstrålningen på olika
sätt. På vinterhalvåret är den låga södersolen en potentiell värmekälla och
genom att låta den värma upp t.ex. en värmetrög massiv vägg kan
solvärmen lagras i konstruktionen för att värma huset under natten. Det
kan minska det samlade behovet att tillförd värme.
Samtidigt kan solen också utgöra en risk och belastning på
sommarhalvåret, i takt med att värmeböljorna på somrarna blir allt fler och
intensivare. Behovet av kyla kommer därför att öka allt mer. För att
förebygga överhettning och behovet av energiförbrukande kyla på
sommarhalvåret uppmuntras därför till att integrera lösningar i
utformningen av byggnader och gårdar som minskar solinstrålningen.
Särskilt utmanande är att få till skuggningen mot öst och väst där solen är
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låg på sommaren. Växtlighet på gårdar är också viktiga källor till svalka och
kyla då de både skuggar och absorberar solvärme.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och
riskfaktorer Biltrafik

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

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte att överskridas då buller hanteras
i planprocessen.
Miljökvalitetsnorm för luft bedöms ej överskridas. Större korsningar med
längre stopp saknas varvid avgasnivåerna bedöms vara väl under risken för ett
överskridande av normen.
Miljökvalitetsnorm för vatten bedöms inte påverkas negativt. En exploatering
enligt planförslaget kommer inte att innebära ökad risk för negativ påverkan
för grundvattnet jämfört med nuläget. Dagvatten kommer att renas och
fördröjs lokalt inom kvarteret och hanteras sen i planerade
rörledningsmagasin och dagvattendammar på Visborg slätt.
Inga miljöfarliga verksamheter planeras i planförslaget.

Skyfall

En övergripande utredning om hanteringen av skyfall har gjorts för Visborg,
se också PM Skyfallshantering, daterad 2021-03-31 upprättade av Sweco.
Analysen visar att det finns stor risk att byggnader inom centrala Visborg
redan idag skadas vid regn med återkomsttid runt 30 år. I den identifierade
lågpunkten inom centrala Visborg kan runt 80 cm vatten bli stående på
markytan vid ett klimatkompenserat 100-årsregn närmast befintliga
byggnader (det antas att ett 10-årsregn infiltrerar på grönytor och att ett 2årsregn tas upp av ledningsnätet). Skyfallsåtgärder som studerats för att
minska vattendjupet i den stora lågpunkten i centrala Visborg är:
•

Skyfallsgator som leder vatten på ett kontrollerat sätt leder
vatten till en skyfallsyta inom projektområdet.

Planerade Sandhedsvägen höjdsätts och placeras för att agerar som
topografisk skyfallsbarriär mot grannområdet Vibble. Längs med gatan
anläggs en skyfallsyta där vatten fördröjs.
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Lägsta entréhöjder rekommenderas förläggas med en marginal på 2 dm
ovan maximalt vattendjup som kan uppstår vid 100-årsregn. Maximala
vattendjup på huvudgator ska kontrolleras så att framkomligheten för
räddningstjänsten vid extremsituationer säkerställs. Den skapade
skyfallsmodellen som ligger till grund för denna utredning kan användas
framöver för att undersöka framtida förhållanden samt behov och
utformning av åtgärder i detalj.
PM för skyfallshantering ger en översikt över dagens skyfallssituation,
avrinningsområdets terräng och ge idéer till skyfallsåtgärder. Föreslagna
skyfallsåtgärder har inte studerats i detalj. Avstämning av förslagen
behöver också göras med andra teknikområden.
En höjdsättningsplan har tagits framför Visborgsområdet, upprättad av
Sweco 2021-05-21. Planen föreslår en höjdsättning av gatorna och
kvartersgatan inom planområdet för att leda skyfallsvatten vidare söderut
längs Vädursgatan.

Bild 26 De angivna höjderna regleras i detaljplanen. Planområdet är grovt
markerad med gul polygon. Bilden är från bilagan till höjdsättningsplanen daterad
2021-05-21, upprättad av Sweco

Gatan utformas med omväxlande lågpunkter och tröskelnivåer, och
dämmer upp vatten. I lågpunkterna finns rännstensbrunnar som leder
dagvatten till ledningssystemet. Höjden på lågpunkterna och
tröskelnivåerna är fallande söderut längs Vädursgatan, vilket leder
vattenmängderna vidare då ledningarna har tillräcklig kapacitet, se
principskiss:

__________________________________________________________________________________
59 (63)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING (SAMRÅDSSHANDLING)
SAMRÅD
MBN 2019/8764
Visby Visborg 1:9
2021-11-17
____________________________________________________________________________________________

Bild 27 Bilden visar en principlösning (sektion) för Vädursgatan ur Rapport höjdsättningsplan, 2021-05-21, upprättad av Sweco

Kvartersmarken och färdigt golv höjdsätts så att den med marginal ligger
ovan gatans tröskelnivå. Det skapar en höjdskillnad mellan färdigt golv och
allmän plats som måste hanteras.
Förslag på principiell tvärsektion för Vädursgatan har tagits fram med två
alternativ. Aktuell kvartersmark ses till höger. Sektionen innebär att
kvartersmarken måste placeras upp till 0,5 meter över gatan vilket här
genererar en lutning på 1,5 % på förgårdsmarken.

Bild 28 Pincipsektioner för Vädursgatan, aktuellt planområde till höger.
Sweco 2021-03-25. Principsektionen kommer att justeras i samband med
projektering.
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Föreslagna skyfallsåtgärder ska bearbetas vidare i kommande utredningar
och projekteringar. För att hantera konsekvense av skyfall har detaljplanen
fått följande bestämmelser:
På allmän platsmark, gata:

•

Gatan utformas och höjdsätts som skyfallsgata

•

+ 0,0 Markens höjd över nollplanet ska uppgå till angivet värde i
meter

På kvartersmark:

•

b3 Färdig golvnivå på entréplan ska vara +0,5 meter över gata.
Under projekteringen mellan samråd och granskning kommer
färdig golvnivå för respektive byggrätt samthöjdsättning av
gårdarna att preciseras.

Den yta som avsätts som kvartersgata ska också utformas som skyfallsväg
enligt följande:
•

m1 - marken utformas och höjdsätts så att genomgående
skyfallsväg skapas med lutning från lokalgata mot huvudgata

•

Inom samma yta reserveras också yta för allmännyttiga
ledningar (u1), bland annat för huvudstråk för dagvattenledning
för att kunna leda dagvatten vidare till dagvattendammar.

En förprojektering av infrastrukturen i området kommer att påbörjas under
hösten 2021 och en specificering av bestämmelserna kommer att göras i
samband med det.

Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Övrigt

Inom planområdet föreslås nya kvarters‐ och gatunamn. Förslagen är hämtade
från det Miljö- och byggnämndens beslut 2020-12-17 MBN § 302, om adresser
och namn för området.
Kvarteren föreslås få namnen:

•

Trombonen (studentbostäderna)

•

Klarinetten (det större kvarteret med flerbostadshus och radhus)

•

Slagverket (flerbostadshus och parkeringshuset)
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Gatunamnen förslås bli:
•

Galgåkersgatan (lokalgata)

•

Hårdvallsgatan (lokalgata)

•

Starrvallsgatan (lokalgata)

•

Kullåkersgatan (lokalgata)

•

Stummelåkersgatan (kvartersgata)

Bild 29 Bilden visar de föreslagna namnen på kvarteren och gatorna inom planområdet

Sedan tidigare är Vädursgatan och Kung Oscars väg benämnda. Generellt sätt
namnges inte torg på Gotland. Eventuellt kommer det ändå övervägas som ett
led i att stärka Visborgs identitet och plats i det kollektiva medvetandet.
Marklov krävs inom vissa områden för att säkra att vissa karaktärsträd/dungar
bevaras (a1).
Redovisade ytor för gemensamhetsanläggningar avseende angöring/GC‐stråk
ska vara tillgängliga för samtliga byggrätter inom respektive kvarter.
Region Gotland är huvudman för allmän plats.
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Medverkande tjänstepersoner:

SBF: Eva Werkelin, Christian Hegardt, Anna Odlinge, Evelina Lindgren,
Johanna Snöbhom, Sebastian Bolander, Pär Nordqvist m.fl.
TKF: Susanna Collin, Karin Stephansson, Jonathan Berenyi, Lennart
Klintbom, Louise Ringqvist m.fl.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2021-11-17

Richard Löwenborg

Annie Lovén

Enhetschef plan

Planarkitekt
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