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Sekreterare Marianne Ardin
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Kallelse till tekniska nämndens presskonferens
Tid

30 mars 2022, klockan 16.00

Plats

Zoom

Information

marianne.ardin@gotland.se tel: 0498-269241

Föredragningslista
Nr

Ärende

1

Teknikförvaltningens beslut tagna med stöd av delegationsordningen 2022
TN 2022/10

2

Upphandlingsplaner Teknikförvaltningen 2022
TN 2022/9

3

Begäran om tilläggsanslag Högbyskolan ombyggnad storkök
TN 2022/395

4

Begäran tilläggsanslag parkering Visby lasarett
TN 2021/2073

5

Teknikförvaltningens strategiska plan 2023-2025
TN 2022/427

6

Strategisk plan och budget 2023-2025
TN 2022/426

7

Uppdrag - Trafiklösning för kryssningskajen
TN 2021/4190

8

Uppdrag om exploatering
TN 2022/371

9

Uppdrag återrapportera arbetet med laddinfrastruktur
TN 2022/413

10

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av strategiskt
uppdrag för kollektivtrafiken
TN 2021/3185

11

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
TN 2021/2235

12

Särredovisningar/bokslut för VA, avfall och hamnens affärsdrivande
verksamhet
TN 2022/428

13

Upphandling Alléskolan, nybyggnad av grundskola
TN 2021/3871

14

Upphandling ombyggnation till barnmorskemottagning, Korpen 5 etapp 3
TN 2021/2183

15

Upphandling RoRo-Ramp Slite
TN 2022/225
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Ärende

16

Trädvårdsplan
TN 2022/377

17

Försäljning Visby Vesslan 20
TN 2021/4252

18

Markupplåtelseavtal Gothem Fiberförening
TN 2021/3734

19

Avsiktsförklaring upplåtelse av tomträtt tennisbanor i Slite
TN 2021/1426

20

Samråd detaljplan Trombonen Slagverket
TN 2021/4373

21

Medborgarförslag. Sociala arbetsintegrerande kooperativ (s.k. sociala
företag) bör omfattas av lättnader
TN 2019/3458

22

Medborgarförslag. Farthinder på Södervärnsgatan
TN 2021/1124

23

Medborgarförslag. Blockering av väg Södervärnsgatan/ Brunnsgatan
TN 2021/1123

24

Medborgarförslag. Förändring i trafiksituationen mellan Södervärnsgatan
och Brunnsgatan
TN 2021/1128

25

Medborgarförslag. Upprätta farthinder på Södervärnsgatan samt skapa
höjdskillnad eller dylikt på Brunnsgatan
TN 2021/1136

26

Medborgarförslag - Utökad lokalbuss/stadstrafik till och från Skarphäll
TN 2021/3880

27

Medborgarförslag - Kan vi inte bara ha avgångar likt linje 10?
TN 2021/3887

28

Medborgarförslag. Parkeringsförbud Halsjärnsgatan
TN 2021/1196

29

Medborgarförslag. Gångbro över eller tunnel under Skarphällsgatan
TN 2021/1115

30

Medborgarförslag - Badbrygga vid Visby lasarett
TN 2021/4414

31

Ärenden avgjorda i arbetsutskottet

32

Övriga ärenden

Karl-Johan Boberg
Ordförande

Kallelse
Mötesärende TN 2021/3569
Sida 2 (2)

Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under januari och februari månad
2022:
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 1 bifall.
Avtal annan fakturamottagare för VA avgifter: 2 bifall.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 15 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 74 bifall.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 2 bifall.
Begagnande av offentlig plats: 20 ärenden.
Offentlig tillställning: 1 ärende.
Allmän sammankomst: 1 ärende.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 69 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende exploatering vatten: 7 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 83 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 4 ärende.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende trafik: 12 ärenden.
Yttrande över grannebrev från miljö- och byggnämnden: 32 ärenden.
Övriga markärenden: 12 ärenden.
VA ansökan: 9 ärenden.
Övriga VA ärenden: 5 ärenden.
Lokala trafikföreskrifter: 5 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 10 bifall.
Grävtillstånd: 17 bifall, 12 avslag.
Transportdispens: 1 ärende.
TA-planer: 31 bifall, 12 avslag.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 76 bifall.
Färdtjänst: 75 bifall, 11 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 60 bifall.
PRH Förare: 20 bifall, 3 avslag.
PRH passagerare: 4 bifall, 4 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 8 bifall, 6 avslag.
Riksfärdtjänst: 1 avslag.
Vinterfärdtjänst: 1 bifallFastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 22 ärenden.
HR beslut angående personal: 19 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2022/9
Datum 7 mars 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Tekniska nämnden

Upphandlingsplaner Teknikförvaltningen 2022
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner upphandlingsplanen.

Sammanfattning

Två rapporter har upprättats där kommande upphandlingar av
teknikförvaltningen redovisas.
Bedömning

Teknikförvaltningen har redovisat den information som finns tillgänglig.
Beslutsunderlag
TKF Tjänsteskrivelse 2022-03-07
Bilagor

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Sammanfattning inför rapportering till förvaltningschef februari 2022
TN 2022/9

Avtal
Pågående avtalsperiod
Genomförd upphandling, avtalsperiod startar inom kort
Beslut om förlängning
Beslut om prisjustering

Upphandling
Pågående
Beslut tilldelning ramavtal
Beslut tilldelning kontrakt
Beslut tilldelning byggentreprenadkontrakt
Planerade innevarande år
Planerade på längre sikt

Antal Beskrivning
140 Ekonomiskt värde 1,3 miljarder SEK
28 Inkluderar tilldelade innevarande månad
-

52
4 TN 2020/4228, TN 2020/4230, TN 2024/225, TN 2021/1550, TN 2021/1629 samt TN 2021/1762
1 TN 2021/1706
4 TN 2021/2183, TN 2021/3871, TN 2022/225 samt TN 2022/306
9
150

Pågående granskningar
TN 2021/2772 Drift av återvinningscentraler, KKV dnr 582/2021. Yttrandefasen avslutad, avvaktar beslut från KKV.
Granskningen gäller att direktupphandlingen är otillåten och om upphandlingsskadeavgift ska rekommenderas.

Pågående överprövningar
TN 2020/1374 Konsulter byggkonstruktörer, mål 29523-21. Yttrandefasen avslutad, avvaktar dom från FörvR.
Målet gäller om vald modell för utvärdering är korrekt och om kvalificering genomförts enligt gällande rätt.
TN 2021/3497 Visby Rävhagen marksanering, mål 32138-21. Yttrandefasen pågår.
Målet gäller om kvalificering genomförts enligt gällande rätt.

Avslutade överprövningar
TN 2020/4228 Vinterväghållning, mål 2293-22. FörvR har beslutat att avskriva målet efter att ansökan dragits tillbaka av sökanden
Målet gällde att Region Gotland inte givit möjlighet till förtydligande samt frågor kring tilldelning.

Beställare

Dnr upphand- Benämning
ling och avtal

Prioritet
behovet

Status i stort

200 Projekt

Visby ombyggnad Hamnkontoret

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Klintehamn nybyggnad Säbo

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Visby Korpen nybyggnad ställverk

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Visby Langes hage tillbyggnad reservkraft

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Romakloster ombyggnad lekplats

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Romaskolan ombyggnad idrottshall

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Slite säbo förstudie

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Trafiklösning vid kryssningskaj

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Stadsutveckling Visborg nybyggnad parkeringsyta Strategisk

Planerad

200 Projekt

Visby badhus nybyggnad

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Visby lasarett ombyggnad
tandteknikerlaboratorium

Strategisk

Planerad

Väskinde nybyggnad förskola

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Västergarn-Tofta utbyggnad vatten- och avlopp

Strategisk

Planerad

200 Projekt

Alva-Stånga utbyggnad vatten- och avlopp

Strategisk

Planerad

200 Projekt

TN 2020/1481

Tidplan
status

Kommentar

200 Projekt

TN 2020/4254

NY - Slite utbyggnad av deponiceller

Strategisk

Planerad

Tillkommande till plan TN 2021/3202

200 Projekt

TN 2021/3871

NY - Visby Alléskolan nybyggnad skola

Strategisk

Pågående

Tillkommande till plan TN 2021/3202

Elmäklare och KWH

Strategisk

Planerad

500 Fastighet

Region
G:\tkf\Projektavdelningen\20
Gotland Teknikförvaltningen
Upphandling\101 Birgittas mtrl\Planering Tilldelning Rapportering\TN 2022 0009 Rapportering 2022\02 Februari 2022\TN 2022 9 Rapportering TN AU2022-03-03
och TN
Birgitta Lidman
TN AU 20220316 TN 20220330
1 ([Sidor])

Beställare

Dnr upphand- Benämning
ling och avtal

Prioritet
behovet

Status i stort

600 Hamnen

TN 2022/225

Strategisk

Pågående

NY - RoRo-ramp Slite

700 Mark&Trafik

Trafikmiljöutredning, förstudier inför projektering, Strategisk
simuleringar, strategier, planer

Planerad

700 Visborg

Generalkonsult projektering Stadsutveckling
Visborg

Strategisk

Planerad

700 Visborg

Idrottshall markanläggningar
Tidpunkt september--december 2022

Strategisk

Planerad

700 Visborg

Regementsområdet steg 1
Tidpunkt mars-juni 2022

Strategisk

Planerad

700 Visborg

Sandhedsvägen steg 1
Tidpunkt september--december 2023

Strategisk

Planerad

800 Avfall

TN 2022/279

Behandling av avfall

Strategisk

Planerad

800 Avfall

TN 2020/3769

Drift av återvinningscentraler

Strategisk

Genomförd

800 Avfall

TN 2022/757

Drift av återvinningscentraler

Strategisk

Planerad

Lagerhållning- och försäljningssystem

Strategisk

Planerad

900 Försörjning

Tidplan
status

Kommentar
Tillkommande till plan TN 2021/3202

Region
G:\tkf\Projektavdelningen\20
Gotland Teknikförvaltningen
Upphandling\101 Birgittas mtrl\Planering Tilldelning Rapportering\TN 2022 0009 Rapportering 2022\02 Februari 2022\TN 2022 9 Rapportering TN AU2022-03-03
och TN
Birgitta Lidman
TN AU 20220316 TN 20220330
2 ([Sidor])

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Malin Pettersson, projektledare/samhällsbyggn

Ärende TN 2022/395
Datum 17 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Tekniska nämnden

Tilläggsanslag Högbyskolan ombyggnad storkök
Förlag till beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 8 000 000 kronor för ombyggnation
av storkök Högbykolan.

Sammanfattning

Högbyskolans kök är idag ett tillagningskök med stort behov av renovering.
Flöden behöver förändras för att uppnå bättre arbetsmiljö och utrustning
behöver bytas ut. Ytskikt och tätskikt är i behov av att bytas för att uppnå god
livsmedelshygien.. Satsningen på ett kök i Hemse, specifikt Högbyskolan
stämmer överens med utredningen ”Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland” vilken genomfördes 2019-2020.
Köket dimensioneras som ett tillagningskök för ca 800 portioner/dag inklusive
utskick till externa enheter. Idag serveras cirka 360 portioner i Högbyskolan,
cirka 170 portioner levereras till närliggande förskolor och cirka 40
dagportioner levereras till ett närliggande äldreboende. Det nya köket
dimensioneras för att klara ytterligare dryga 200 portioner utöver dagens
produktion.
Projektet omfattar total ombyggnad av storkök inklusive utbyggnad av lastkaj
samt sanering av fukt och miljöfarliga ämnen i byggkonstruktionen.
Ombyggnad av undertak, belysning och ventilation i matsal för att uppnå
tillfredställande ljudmiljö skall utföras. Projektet omfattar även ny inkommande
el-central och reservkraftsuttag för krissituationer. Dessutom ingår vissa
fastighetsåtgärder som isolering på en del av vinden, målning av plåttak och
byte av fönster.
Projektering för en utförandeentreprenad utifrån verksamhetens behov är
utförd under 2021 och entreprenaden har varit ute på upphandling.
Upphandlingen avbröts på grund av bristande konkurrens och att anbud låg
högre än budgeten tillät.
En ny plan för att gå ut på upphandling igen är lagd och har anpassats för att
möjliggöra större flexibilitet och längre framförhållning för entreprenörer att
planera in entreprenaden. Det har utförts för att möjliggöra större konkurrens.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2022/395
Sida 2 (2)

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag är nödvändigt för att
ombyggnation av Högbyskolans storkök ska kunna genomföras enligt
projektbeställningen.
Barn- och genusperspektiv – Elever i Högbyskolan kommer få en bättre
ljudmiljö i matsalen. Personalen i köket får ett modernt kök med bättre
arbetsmiljö och rätt flöden samt god livsmedelshygien.
Landsbygdsperspektiv – Högbyskolan är en av Gotlands landsbygdsskolor.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beviljad investeringsbudget för projektet
uppgår till 19 000 000 kronor. Ny bedömning av projektets totalkostnad efter
anbud i december är 27 000 000 kronor. Mellanskillnaden om 8 000 000
kronor begärs som tilläggsanslag. Tilläggsanslaget innebär ökade
kapitalkostnader som finansieras av Regionstyrelseförvaltningen genom tillägg
på internhyran.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-17
Projektavdelning
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2073
20 januari 2022

AnnaMaria Jörnhammar Englund

Tekniska nämnden

Parkering Visby lasarett
Förslag till beslut

•Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag avseende iordningställande av
parkeringsyta, effektivisering av befintliga parkeringsytor, trafiksäkerhetsåtgärder
mm.
Tilläggsanslaget omfattar investeringsmedel om 6 800 000 kronor, kapitalkostnad
om 145 000 kronor per år samt kostnad för drift och skötsel på 10 000 kronor
per år.
Sammanfattning

Det har under en längre tid varit en problematisk parkeringssituation vid Visby
lasarett. Upplevelsen är att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för att
täcka det behov som finns bland anställda, patienter samt övriga besökare.
Tekniska nämnden har gett Teknikförvaltningen i uppgift att öka antalet parkeringar
samt se över trafiksäkerheten och tillgängligheten i anslutning till lasarettet. Med
anledning av detta ansöker Teknikförvaltningen om tilläggsanslag för att kunna
utföra följande åtgärder:
 Anläggande av parkering på befintlig grusad yta ovanför reservkraftsstationen norr
om helikopterplattan
Utöka och iordningsställa parkering på befintlig grusad yta som idag främst
används för hantverkarbilar samt för bodetableringar och materiallager i samband
med byggnadsentreprenader på Visby lasarett. Iordningställandet syftar till att
kunna utnyttja ytan som personalparkering under perioder då inga entreprenader
pågår. Möjlighet att kunna stänga av endast del av parkering för hantverkarbilar
och entreprenader kommer också att skapas. Totalt beräknas ca 35 platser att
rymmas inom ytan.
 Trafiksäkerhetsåtgärder, parkeringar och ambulansintag m.m.
Ett flertal åtgärder för att skapa förbättrade förutsättningar för gående, cyklister,
busstrafik och biltrafikanter vid Visby lasarett, både vad gäller
tillgänglighetsanpassningar, trafiksäkerhet och parkering, däribland följande:
1 (2)
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TN 2021/2073

 effektivisering av befintliga parkeringsytor inom fastigheten
 minska antalet ut- och infarter i anslutning till lasarettets entréområde
 tillskapa egen in- och utfart, försett med bomsystem, för ambulans
 tillgänglighetsanpassningar vid övergångsställen
 trafiksäkerhetsåtgärder, komplettering med nya övergångsställen m.m. vid
korsningen S:t Göransgatan/Lasarettsgatan.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att följande tilläggsanslag erfordras avseende
nämnda åtgärder:
Investeringsmedel

6 800 000 kronor

Kapitalkostnader
per år

145 000 kronor

Kostnader för drift och skötsel
per år.

ca 10 000 kronor

Barn- och genusperspektiv :
Utökade parkeringar underlättar möjligheten att hitta parkering i nära anslutning till
lasarettet. Detta tillsammans med trafiksäkerhetsåtgärder gynnar alla.
Landsbygdsperspektiv:
Utökade parkeringar underlättar möjligheten att hitta parkering i nära anslutning till
lasarettet för de som bor på landsbygden och som är i stort behov att använda bil för
att ta sig in till Visby lasarett.
Ekonomisk konsekvensanalys:
Investeringen innebär ökade kapitalkostnader och driftkostnader.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse 2022-01-20
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Lisa Tunegård, verksamhetsutvecklare

Ärende TN 2022/427
Datum 3 mars 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens strategiska plan 2023-2025
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner Strategisk plan 2023-2025.

Sammanfattning

Teknikförvaltningens strategiska plan utgör grunden för förvaltningens
långsiktiga verksamhetsplanering. Planen revideras årligen i samband med
budgetarbetet. Förvaltningens strategiska plan bygger på den struktur som
utgörs av Regions Gotlands styrmodell och ska fylla utrymmet mellan visionen
och verksamhetsplanen. Syftet är att inom alla verksamheter skapa en ledstång
från år till år som hjälper förvaltningen att ha en så rak linje som möjligt mot
visionen. En väl formulerad strategisk plan skall därför, trots
årliga revisioner i normalläget bara ha mindre förändringar från år till år. Detta
är justeringar utifrån förändringar i styrande direktiv eller olika
omvärldsfaktorer. Större förändringar skulle kunna medföra krav på en ny
strategisk inriktning. Så är dock inte fallet i årets revision.
Strategierna är uppdelade i två grupper, övergripande strategier som bygger på
styrmodellens målområden och verksamhetsknutna strategier för
förvaltningens olika verksamhetsområden.
Revisionen av den strategiska planen har genomförts av förvaltningens
ledningsgrupp.
Bedömning

Ändringar som gjort i årets strategiska plan är:
-

Ett nytt regiongemensamt avsnitt efter den övergripande beskrivningen
av nämndens uppdrag som heter ”Omvärldsanalys och förväntad
utveckling”.
Under avsnittet ”Övergripande strategier” har texten uppdaterats och
fyllts ut under de olika hållbarhetsperspektiven med text från Region
Gotlands styrkort. Samma text finns också i förvaltningens
verksamhetsplan, delårsrapport och verksamhetsberättelse.

I övrigt har några strategier omarbetats och uppdaterats och vissa språkliga
justeringar har också gjorts.
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Teknikförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2022/427
Sida 2 (2)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-03
Strategisk plan 2023 – 2025 med gulmarkerade ändringar
Strategisk plan 2023-2025
Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

PLAN

Strategisk plan
2021-2025
Teknikförvaltningen

Fastställd av tekniska nämnden
Framtagen av teknikförvaltningen
Datum 2021-03-26
Gäller 2021-2025
Ärendenr TN 2021/202
Version [1.0]
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Strategisk plan
Teknikförvaltningens (TKF) strategiska plan är ett verktyg som syftar till att långsiktigt
skapa en kontinuitet i arbetet med förvaltningens verksamhetsplan. Den strategiska planen
utgör en ledstång i arbetet med att sätta målen i de årliga verksamhetsplanerna på ett sätt så
att de gemensamt drar mot ett och samma övergripande mål.
Teknikförvaltningens strategiska plan består av en övergripande beskrivning av TKFs
uppdrag. Dessutom omfattar den strategier för styrkortets målområden, indelade i
övergripande strategier som är gemensamma för hela förvaltningen och av
verksamhetsspecifika strategier för respektive verksamhetsområde.
Den strategiska planen styr arbetet med verksamhetsplanen som i sin tur utgör basen för
aktivitetsplanerna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska
utföras fördelas mellan medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
Strategierna har en horisont på fem år och revideras årligen inför budgetarbetet där det
utgör en bas för nästkommande års budgetar. Den strategiska planen ingår även som en del
i dokumentet ”Strategisk plan och budget”
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Övergripande beskrivning av teknikförvaltningens uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen
infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. På uppdrag
från tekniska nämnden svarar vi för drift, underhåll och utveckling av verksamheter inom
områdena fastigheter, vatten, avlopp och avfall, gata, väg och stadsmiljö samt hamnar och
kollektivtrafik. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands
verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Tillsammans med
regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar teknikförvaltningen
med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess på Gotland
som möter våra boende, besökares och företagares behov idag och i framtiden.

Ärendenr TN 2021/202 Datum 2021-03-26

Teknikförvaltningen är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och utför
tjänster inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver långsiktigt en
hållbar infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det gotländska samhället.
På uppdrag från Tekniska nämnden svarar förvaltningen för drift, underhåll och
utveckling av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten- och avlopp,
avfall, gata- väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik. Förvaltningen
tillhandahåller försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter och
ansvarar för hjälpmedelscentralen.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med målsättningen
att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
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Förvaltningen har cirka 500 medarbetare som medverkar till att yttre och inre
miljöer och viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa
möjliga sätt inom ramen för de resurser som finns tillgängliga. Verksamheterna
ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med målsättningen att
skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
TKF:s verksamheter finansieras genom taxor, avgifter, hyresintäkter och skattemedel med
en beräknad totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2021 och ett nettoresultat i
balans.
TKF:s kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands övriga förvaltningar,
näringslivet och andra aktörer i det gotländska samhället.
Teknikförvaltningens verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och
skattemedel med en beräknad totalomsättning på drygt 1,5 miljarder kronor för 2021 med
målsättning om ett nettoresultat i balans
Med avstamp i Region Gotlands värdegrund; delaktighet, förtroende och omtanke
utvecklar TKF löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs med
fokus på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och tydlighet. Vi
Förvaltningen arbetar strukturerat med att utveckla och förbättra kontakten och samverkan
med våra uppdragsgivare, d.v.s. medborgare och näringsliv, genom enkäter, workshops och
andra tillfällen för delaktighet. bland annat genom dialoger, enkäter och workshops och
samverkar och hittar nya samarbetsytor över förvaltningsgränsen.
TKF:s Teknikförvaltningens arbete baseras på Region Gotlands värdegrund; Omtanke,
Delaktighet och Förtroende.
Ledorden för förvaltningens arbete är: Kundfokus, Effektivitet, Proaktivitet och Tydlighet.
Övergripande strategier

Ärendenr TN 2021/202 Datum 2021-03-26

Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet
samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där
människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en
mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit
och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i
samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är
anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra
till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de
grupper som har störst behov. Teknikförvaltningen bidrar i hög utsträckning till
Gotlands sociala hållbarhet. Som ett direkt resultat av vår verksamhet skapas
trygghet på hela Gotland. Genom ett proaktivt kommunikativt arbete skapas
delaktighet.
Strategier:
 TKF ska utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar säkerhet och
trygghet i stad och på landsbygd.
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TKF ska i dialog skapa förutsättningar för medborgare, företag och organisationer
att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett
balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd
utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för
tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en
ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer,
tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga
förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en
ökad befolkningsmängd. Det gotländska samhället kräver, liksom alla andra
samhällsbildningar, en långvarig ekonomisk hållbarhet. Teknikförvaltningens
verksamhet bidrar till detta genom att skapa goda relationer med det gotländska
näringslivet.
Strategier:



TKF ska långsiktigt säkra ekonomiska konsekvenser av fattade
beslut.
 TKF ska utveckla kollektivtrafiken för dagens och morgondagens
resenärer.
 Teknikförvaltningen ska samverka med det gotländska
näringslivet i tidiga skeden där så är möjligt.
 Teknikförvaltningen ska bidra till en väl fungerande
samhällsbyggnadsprocess.
Strategier:
 TKF ska genom sitt agerande sträva efter att vara ett föredöme på miljöområdet.
 TKF följer klimatutvecklingen och agerar proaktivt för att minska Region Gotlands
klimatavtryck.

Ärendenr TN 2021/202 Datum 2021-03-26

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter
på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s
Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser
genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska
Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt
bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och
naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska
mångfald säkras. 2020-10-26 erkände Region Gotland klimatnödläge. Det är
uppenbart att vårt klimat genomgår kraftiga negativa förändringar med fara för
framtida generationer. Teknikförvaltningen har verksamheter som är belastande
för miljön klimatet och det är därför extra viktigt att förvaltningen gör rätt
vägval för att minska klimatpåverkan.
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Strategier:





Teknikförvaltningen ska genom sitt agerande sträva efter att vara ett
föredöme på miljöklimatområdet.
Teknikförvaltningen följer klimatutvecklingen och agerar proaktivt
för att minska Region Gotlands klimatavtryck.
Teknikförvaltningen ska följa utvecklingen på
energieffektiviseringsområdet och arbeta med kostnadseffektiva
besparingsåtgärder.

Kvalitet

Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder ska alltid uppleva att de i kontakt med teknikförvaltningen blir korrekt bemötta samt att de får svar på sina frågor.
Oavsett om det är ett personligt möte, via telefon eller via digitala kanaler ska man ha en
positiv upplevelse från kontakten.
Strategier:






TKF ska föra en aktiv och god dialog med alla interna och externa
kunder.
TKF ska vara proaktiva i dialogen med medborgare, näringsliv och
media.
Teknikförvaltningen ska föra en tydlig och proaktiv dialog och
sträva efter att samordna frågor för att ge bästa möjliga mervärde.
Teknikförvaltningen ska ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Medarbetare

Teknikförvaltningen har en tillitsfull organisationskultur och ett hållbart
medarbetar- och ledarskap vilket är en förutsättning för att kunna utvecklas och
vara en attraktiv arbetsgivare. Våra engagerade medarbetare är vår största
tillgång.
Strategier:



Ärendenr TN 2021/202 Datum 2021-03-26





Teknikförvaltningens alla medarbetare ska trivas på
jobbet, utvecklas och bidra till samverkan och
utvecklingen av Region Gotland.
Teknikförvaltningens chefer ska ges goda förutsättningar att styra
och leda verksamheten.
Teknikförvaltningen ska skapa förutsättningar för ett aktivt och
utvecklande medarbetarskap.
Teknikförvaltningen skapar förutsättningar för flexibla arbetssätt för
att öka attraktiviteten.
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Ekonomi

Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en
god ekonomistyrning med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga
verksamheter är ett kostnadskritiskt agerande därför absolut nödvändigt.

Strategier:







Teknikförvaltningens medarbetare ska ha kunskap och förståelse för
ekonomin.
Teknikförvaltningens samtliga verksamheter och projekt ska vara
långsiktigt finansierade.
Teknikförvaltningen ska uppnå en hög grad avtalstrohet genom
ökad kunskap och löpande uppföljning.
TKF:s investeringsverksamhet ska vara väl underbyggd i förstudier
och genomföras enligt Region Gotlands projektstyrningsmodell
Teknikförvaltningen ska långsiktigt säkra ekonomiska
konsekvenser av fattade beslut.

Verksamhetsknutna strategier
Våra fastigheter

Region Gotlands fastighetsbestånd svarar för en betydande del av Region
Gotlands realkapital. En långsiktig och väl fungerande fastighetsförvaltning är en
förutsättning för att vårda och utveckla värdet i fastigheterna.
Strategier:





Drift och underhåll av byggnader och anläggningar ska
ske planerat, med långsiktighet och en ekonomi i balans
per objekt och sammantaget och energieffektivitet.
Teknikförvaltningens hyresgäster/kunder ska känna en hög grad av
kundnöjdhet.
Byggnadernas skick och funktion ska vara
ändamålsenligt och uppfylla gällande krav.

Vårt vatten

Ärendenr TN 2021/202 Datum 2021-03-26

VA-verksamheten har sex tydliga strategier hämtade från den av Regionfullmäktige
beslutade VA-strategin.
Strategier:
 Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen ska
vara enskild och var den ska vara allmän.
 Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten.
 Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda recipienterna.
 Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser.
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Region Gotland ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och
dagvatten.

Våra hamnar

Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling.
De ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och
kryssningstrafik. Hamnarna ska ses som en helhet där man separerar och delar upp
verksamheterna och fartygstrafiken.
Strategier:
 Regionen ska fokusera på de strategiska hamnarna samt de hamnar som behövs för
den gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala
föreningar och företag.
 Hamnavdelningen ska genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose våra
kunders behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.
Vårt avfall

Region Gotlands avfallsverksamhet utgör en del av hörnsten i den cirkulära ekonomin.
Verksamheten står inför nya och förändrade avfallsströmmar vilket skapar nya möjligheter,
där effektiv insamling och behandling av avfallets alla fraktioner gör avfallet till en resurs
som skapar intäkter åt regionen.
Strategier:
 Utveckling av verksamheten ska ske genom nära samarbete med våra kunder,
entreprenörer och partners.
 Alla fraktioner ska ses som tillgångar och behandlas som sådana.
 Vi Teknikförvaltningen ska skapa förutsättningar för ett rent och städat Gotland.
Våra gator och vägar

Ärendenr TN 2021/202 Datum 2021-03-26

Hela Gotland ska leva och vara inbjudande för såväl boende som för besökare. Region
Gotland ansvarar för att en betydande del av Gotlands gator, vägar, gång- och cykelvägar
hålls i ett gott skick oavsett årstid och väderlek samt att alla kan förflytta sig på ett tryggt
och säkert sätt under årets alla dagar och nätter.
Strategier:
 Vi ska arbeta utifrån en långsiktig och systematisk drifts- och underhållsplan för att
på så sätt hållbart bidra till en god driftsekonomi.
 Underhållsinsatser ska sättas in tidigt så att tillgångarnas värde säkras.
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Vår stadsmiljö

Vi vårdar vår stad Region Gotland vårdar stad och våra tätorter så att de förblir trivsamma,
trygga och välkomnande för boende och besökare.
I samband med att nya områden exploateras tas också hänsyn till ett väl fungerande
kretslopp med en långsiktigt hållbar utveckling i fokus.
Strategier:





Våra Stadsmiljöer ska vara inbjudande, locka till boende och återbesök.

Ny exploatering ska genomföras med fokus på hållbarhet.
Teknikförvaltningen ska främja hållbart resande.

Våra besöksplatser, parker och skogar

Våra Gotlands besöksplatser och parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen.
Vi är stolta över våra uppskattade naturreservat Våra Naturreservaten är uppskattade
liksom övriga rekreationsområden och förtjänar att vårdas med omsorg.
Rekreationsområden ska vara en plats med välskötta, trygga och tillgängliga miljöer i syfte
att vara en attraktiv miljö för både boende och besökare.
Strategier:
 Vi Teknikförvaltningen ska bidra till välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer
och rekreationsskogar som bjuder in till umgänge, lek och friluftsliv.
 Vi Teknikförvaltningen ska vårda och utveckla miljöerna på bästa sätt utifrån behov
och användning.
 Våra naturreservat och övriga rekreationsområden ska vårdas varsamt för att
långsiktigt skapa glädje och upplevelser.
 Vi ska ha fina rekreationsskogar.
 Vi Teknikförvaltningen ska vara en föregångare inom hållbart skogsbruk.
Vår kollektivtrafik

Ärendenr TN 2021/202 Datum 2021-03-26

En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av såväl
landsbygd som stad. Dagens och morgondagens kollektivtrafiksystem bygger på en effektiv
planering som möter ett behov av att snabbt och säkert kunna förflytta sig till arbete, skola
och serviceorter.
Strategier:
 Utveckling av kollektivtrafiken ska ske med beaktande av resenärernas nuvarande
och framtida resmönster och vanor.
 Vi ska göra kollektivtrafiken till ett intressant alternativ för alla på Gotland.
 Vi ska Teknikförvaltningen ska aktivt arbeta med att göra kollektivtrafiken och dess
förutsättningar mer känd.
 Kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart resande.
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Vår försörjningsverksamhet

Med möjlighet att avropa interna tjänster av hög kvalitet inom städ, vaktmästeri och
transporter, hjälpmedel och varuförsörjning skapas möjlighet för Region Gotlands
verksamheter att fokusera på sina kärnuppdrag.

Ärendenr TN 2021/202 Datum 2021-03-26

Strategier:
 Våra tjänsterna som tillhandahålls ska vara kända och levereras till överenskommet
pris, kvalitet och omfattning.
 Genom omvärldsbevakning, medarbetarnas kompetens och dialog med våra
kunder ska tjänsteutbudet ständigt vidareutvecklas och effektiviseras.
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Strategisk plan
Teknikförvaltningens strategiska plan är ett verktyg som syftar till att långsiktigt skapa en
kontinuitet i arbetet med förvaltningens verksamhetsplan. Den strategiska planen utgör en
ledstång i arbetet med att sätta aktiviteterna i de årliga verksamhetsplanerna så att de
gemensamt drar mot Region Gotlands övergripande mål.
Teknikförvaltningens strategiska plan består av en övergripande beskrivning av
förvaltningens uppdrag. Den omfattar också strategier för styrkortets målområden,
indelade i övergripande strategier som är gemensamma för hela förvaltningen och av
verksamhetsspecifika strategier för respektive verksamhetsområde.
Den strategiska planen styr arbetet med verksamhetsplanen som i sin tur utgör basen för
avdelningarnas aktivitetsplaner. Aktiviteterna bryts sedan ner och fördelas mellan
medarbetarna och blir synliga i respektive medarbetares medarbetarkontrakt.
Strategierna har en horisont på fem år och revideras årligen inför budgetarbetet där de
utgör en bas för nästkommande års budgetar. Den strategiska planen ingår även som en del
i dokumentet ”Strategisk plan och budget”.
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Övergripande beskrivning av tekniska nämndens uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen
infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. Tillsammans
med regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar
teknikförvaltningen med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar
samhällsbyggnadsprocess på Gotland som möter våra boende, besökares och företagares
behov idag och i framtiden.

Ärendenr TN 2022/427 Datum 2022-03-30

På uppdrag från Tekniska nämnden svarar förvaltningen för drift, underhåll och utveckling
av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten- och avlopp, avfall, gata- väg och
stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik. Förvaltningen tillhandahåller
försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter och ansvarar för
hjälpmedelscentralen.
Förvaltningen har cirka 535 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och
viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom
ramen för de resurser som finns tillgängliga. Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt
utifrån beslutade mål och med målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa
sätt.
Teknikförvaltningens verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och
skattemedel med en beräknad totalomsättning på drygt 1,5 miljarder kronor för 2022 med
målsättning om ett nettoresultat i balans.
3 (12)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Strategisk plan

Med avstamp i Region Gotlands värderingar; delaktighet, förtroende och omtanke
utvecklar teknikförvaltningen löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Detta görs med fokus på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet
och tydlighet. Förvaltningen arbetar strukturerat med att utveckla och förbättra kontakten
med medborgare och näringsliv bland annat genom dialoger, enkäter och workshops och
samverkar och hittar nya samarbetsytor över förvaltningsgränsen. Förvaltningens kunder är
boende och besökare på ön samt Region Gotlands övriga förvaltningar, näringslivet och
andra aktörer i det gotländska samhället.
Teknikförvaltningens arbete baseras på Region Gotlands värdegrund; Omtanke,
Delaktighet och Förtroende.
Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Rysslands invasion av Ukraina påverkar hela världen. Teknikförvaltningen följer
händelseutvecklingen noggrant och vet att framtiden kommer att påverka Sverige, Gotland
och Teknikförvaltningen. Hur och till vilken grad vet ingen ännu men ett arbete har
påbörjats med att se över förråd och se till at dessa fylls på med nödvändigt materiel för att
kunna vara uthålliga om leveranser till Gotland skulle störas eller utebli. Förvaltningen
bidrar också med bostäder till de flyktingar som kommer.
Kairos Future har tagit fram en omvärldsrapport till Region Gotlands Omvärldsdag 2022
där de beskriver fyra stycken megatrender. De flesta förändringar i omvärlden (trender)
drivs ofta av andra mer övergripande trender, så kallade megatrender. Fyra megatrender
som utgör drivkrafter för andra trender samt för hur Gotland utvecklas och därmed skapar
förutsättningar för Region Gotlands möjligheter att forma en önskvärd framtid mot 2040
är Digitalisering, Globalisering, Hållbarhet och Demografi .
Teknikförvaltningens ledningsgrupp har årligen i februari månad strategidagar. Inför dessa
två dagar tar respektive avdelningschef fram en omvärldsanalys inom sitt område. Det är en
sammanfattning av samtliga avdelningars omvärldsanalyser som ligger till grund för detta
avsnitt. När Teknikförvaltningens omvärldsanalys gjordes såg världen annorlunda ut.

Ärendenr TN 2022/427 Datum 2022-03-30

Digitalisering
Utvecklingen mot ett mer digitaliserat samhälle har fått en skjuts av Coronapandemin.
Medarbetare har arbetat till stor del hemifrån vilket har ställt nya krav på arbetsgivare runt
hela världen men också gett medarbetare ökad kompetens när det gäller att arbeta digitalt.
Studier visar att 8 av 10 vill fortsätta att göra det efter pandemin. Den största andelen
(37%) vill jobba hemifrån 40-60% av arbetstiden.
Tillgången till ny teknik och nya kommunikationssätt skapar förutsättningar att tänka mer
serviceinriktat. Med medborgaren i fokus leder förvaltningen Digital Dialog som är ett stort
utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen och som syftar till att göra det lätt att
göra rätt för medborgare i såväl ärendehantering som i medskapande. För att möta
behoven från företag, boende och besökare när det gäller samhällsbyggnadsfrågor (allt från
att söka bygglov till att kunna lämna synpunkter under ett samråd) ska projektet ta fram
tjänster och arbetssätt som bidrar till mer transparent och effektiv ärendehantering, tydlig
och tillgänglig information och ökad delaktighet i samhällsplaneringen.
Teknikförvaltningen kommer att fortsätta ta fram fler digitala tjänster under de kommande
åren. Samtidigt som den större tillgången till ny teknik skapar stora förutsättningar kommer
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den också med utmaningar, såsom dataskydd och IT-säkerhet. Förvaltningen ser att vissa
satsningar kommer att kräva initiala merkostnader för att man ska kunna uppnå en
effektivare verksamhet. Det kommer också ställas högre krav på att vara närvarande i olika
kanaler och forum och där en struktur för arbetssätt och informationsflöde är av stor vikt.
Kairos Future lyfter i sin omvärldsrapport att en utmaning kan vara att Gotland inte förmår
hänga med i att nyttja möjligheterna och att andra regioner och bygder är bättre på att
snabbt fånga möjligheterna så att Gotland hamnar i bakvattnet.
Globalisering
Pandemin och det just nu oroliga läget i Europa har tydliggjort vikten av att ha en god
beredskap i olika verksamheter. Försörjning av olika material har under pandemiåren visat
sig vara skör. Bristen på elektroniska komponenter har slagit hårt mot stora delar av
industrin, inte minst fordonsindustrin som dragits med betydande problem.
Halvledarbristen har orsakat produktionsstörningar och bristen på halvledarna har också
blivit ett maktmedel i den internationella samvaron.
När Ever given gick på grund och blockerade Suezkanalen ett antal veckor med stora
störningar i materialförsörjningen till Europa. Att JIT (Just In Time) inte alltid är att lita på
blev uppenbart.

Ärendenr TN 2022/427 Datum 2022-03-30

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) kan komma att förändra
försörjningsavdelningens uppdrag. Regeringen beslutade den 9 augusti 2018
kommittédirektiv om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid
allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (dir. 2018:77). Utredningen lämnar
konkreta förslag om ett system för lagerhållning av sjukvårdsprodukter i Sverige indelat i
fyra nivåer och en ny lag om lagerhållningsskyldighet. Det bör enligt utredningens förslag
införas krav i hälso- och sjukvårdslagen på kommuner och regioner i egenskap av
huvudmän för hälso- och sjukvården att ha en utökad lagerhållning av sjukvårdsprodukter.
Den som är skyldig att lagerhålla en sjukvårdsprodukt ska från och med den 1 januari varje
kalenderår lagerhålla färdigställda sjukvårdsprodukter i en mängd som motsvarar sex
månaders förbrukning av produkten i Sverige. Lagerhållna produkter ska motsvara de
produkter som har sålts det föregående kalenderåret. Går detta förslag om lagerskyldighet
igenom kommer det sannolikt att medföra en rad förändringar för hur Varuförsörjningen
jobbar idag. Det kommer att ställas krav på större lokaler och ändrade arbetssätt då dessa
lager skall vara omsättningslager för att skapa en större ekonomisk rimlighet och undvika
kassationer.
Turism
Teknikförvaltningen förbereder sig för att besöksmängden sommaren 2022 kommer att bli
liknade eller ännu större än förra årets. Förvaltningen ser nu på nya lösningar som kan
underlätta för såväl teknikförvaltningens egen personal såsom boende och besökare. I
dagsläget är 144 kryssningsanlöp planerade och drygt 200 000 passagerare kommer att
besöka ön under 2022. Destination Gotland har som mål att till 2027 öka antalet resenärer
från normalår 1,7 miljoner till 2 miljoner. Det kommer att ställa fortsatt höga krav på
infrastrukturen i framförallt Visby hamn med bland annat en större hamnterminal och
ökade logistikytor. Trafikverkets upphandling av linjetrafiken för perioden 2027-2037
kommer att kunna få en stor påverkan på hamnens utveckling. Det kommer bli korta
tidsförhållanden för infrastrukturutvecklingen och det måste finnas färdiga planer för Visby
hamn som kan startas upp snabbt.
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Coronapandemin har ökat intresset för friluftslivet och det rörliga friluftslivet är en
möjlighet men det medför också utmaningar, möjligheterna att lämna avfall på campingar
och uppställningsplatser bör ses över för att minska nedskräpningen i naturen. Region
Gotland och Teknikförvaltningen har som utmaning att nå både öbor och besökare när det
kommer till denna fråga där tydliga kommunikationsplaner behöver tas fram genom det
material som finns att använda från Avfall Sverige.
Hållbarhet
Klimateffekterna kommer att bli allt tydligare vilket kommer att kräva att våra
verksamheter är uppmärksamma på förändringarna och agerar i god tid innan effekterna
blir för stora och svåra att hantera. Ett fortsatt arbete med att minska vårt klimatavtryck
och effekterna av detta står högt upp på dagordningen, det finns dock utmaningar att klara
det inom nuvarande ekonomiska ramar. En utbyggnad av laddinfrastrukturen för elfordon
kommer att vara nödvändig liksom att på olika sätt minska våra koldioxidutsläpp.
Sveriges riksdag röstade 2017 igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, som
innefattar en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och nya klimatmål om att Sverige senast år
2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målet är att Sverige ska
bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
LNG (flytande naturgas) har funnits i färjetrafiken i ett par år och på kort sikt är nästa steg
att blanda in en mindre mängd LBG (flytande biogas), viljan att en del av biogasen skulle
vara gotländsk finns och att den då måste hanteras i Visby hamn via pipeline eller fordon.
Marknadskrafterna kommer lösa en del av dessa frågor men regionen bör ha ett strategiskt
tänk för detta. Teknikutvecklingen går snabbt och redan nu arbetas det med nästa steg i en
fossilfri linjetrafik som skulle kunna vara möjlig i en framtid som inte är särskilt långt borta,
2030. Vilka krav en sådan teknik ställer på infrastruktur och hamnen måste särskilt
klargöras under de närmaste åren. Gotland har förutsättningar för att gå i täten för en
sådan här utveckling både nationellt och internationellt.
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Långsiktig hållbar planering är viktig då vattensituationen på Gotland är mer allvarlig
än någonsin. Samtidigt blir vi fler invånare på ön och det är fler som vill bygga på platser
som har dålig eller ingen VA-försörjning. Att säkra en god vattenförsörjning och kvalitet är
och kommer vara en av de stora frågorna för samhällsbyggnadsprocessen framöver och det
finns tydliga konflikter mellan behovet av att reinvestera och ta om hand befintlig struktur
samtidigt som kommunalt vatten- och avlopp ska kunna erbjudas nya abonnenter på nya
platser. Utmaningen med bland annat gamla ledningsnät är inte unik för Gotland men
Gotlands berggrund och hur grundvatten skapas och behöver skyddas är däremot
förhållandevis unik.
Kollektivtrafiken på Gotland drivs sedan sommaren 2020 till 100 % med fossilfria
drivmedel. 70 % av bussarna är biogasbussar, de övriga drivs med andra biodrivmedel,
främst HVO. Målet att öka det hållbara resandet på Gotland samtidigt som en tydlig
minskning av resande med kollektivtrafiken skett i samband med pandemin är en
utmaning. Att utveckla den allmänna kollektivtrafiken är ett viktigt uppdrag om det
kollektiva åkandet på ön ska öka och miljöbelastningen som biltrafiken innebär ska minska.
Det minskade resandet påverkar också kollektivtrafikens ekonomi negativt då intäktsnivån
kommer att vara lägre än förut en längre tid framöver. Detta försvårar också införandet av
utbudsökningar, som kan bidra till ett ökat hållbart resande.
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Demografi
Andelen äldre ökar samtidigt som andelen i yrkesaktiv ålder minskar, en utveckling som
kommer att förstärkas framöver. Det påverkar möjligheterna att klara
kompetensförsörjningen och ökar behoven av välfärdstjänster. Framför allt är det den stora
mängden äldre som blir en utmaning på sikt. Inom de grupper med hög utbildningsnivå där
det idag råder brist kommer det fortsatt vara svårt att få tag på arbetskraft. Genom att öka
attraktiviteten, bland annat genom att kunna erbjuda individuella lösningar i form av hög
flexibilitet och distansarbetslösningar eller att anställa medarbetare som har sin arbetsplats
på andra ställen än på Gotland kan man attrahera nya grupper av medarbetare.

Övergripande strategier

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov. Teknikförvaltningen bidrar i hög utsträckning till Gotlands sociala hållbarhet. Som
ett direkt resultat av vår verksamhet skapas trygghet på hela Gotland. Genom ett proaktivt
kommunikativt arbete skapas delaktighet.

Ärendenr TN 2022/427 Datum 2022-03-30

Strategier:


Teknikförvaltningen ska utveckla, driva och underhålla en infrastruktur som skapar
säkerhet ochtrygghet i stad och på landsbygd.



Teknikförvaltningen ska i dialog skapa förutsättningar för medborgare, företag och
organisationeratt vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda
kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd
infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt
och nå en ökad befolkningsmängd. Det gotländska samhället kräver, liksom alla andra
samhällsbildningar, en långvarig ekonomisk hållbarhet. Teknikförvaltningens verksamhet
bidrar till detta genom att skapa goda relationer med det gotländska näringslivet.
Strategier:


Teknikförvaltningen ska samverka med det gotländska näringslivet i tidiga skeden
där så är möjligt.
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Teknikförvaltningen ska bidra till en väl fungerande samhällsbyggnadsprocess.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras. 2020-10-26 erkände Region Gotland klimatnödläge. Det är uppenbart att vårt klimat
genomgår kraftiga negativa förändringar med fara för framtida generationer.
Teknikförvaltningen har verksamheter som är belastande för klimatet och det är därför
extra viktigt att förvaltningen gör rätt vägval för att minska klimatpåverkan.
Strategier:


Teknikförvaltningen ska genom sitt agerande sträva efter att vara ett föredöme på
klimatområdet.



Teknikförvaltningen följer klimatutvecklingen och agerar proaktivt för att minska
Region Gotlandsklimatavtryck.



Teknikförvaltningen ska följa utvecklingen på energieffektiviseringsområdet och
arbeta med kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder.

Kvalitet
Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder ska alltid uppleva att de i kontakt med teknikförvaltningen blir korrekt bemötta samt att de får svar på sina frågor.
Oavsett om det är ett personligt möte, via telefon eller via digitala kanaler ska man ha en
positiv upplevelse från kontakten.

Ärendenr TN 2022/427 Datum 2022-03-30

Strategier:


Teknikförvaltningen ska föra en tydlig och proaktiv dialog och sträva efter att
samordna frågor för att ge bästa möjliga mervärde.



Teknikförvaltningen ska ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Medarbetare
Teknikförvaltningen har en tillitsfull organisationskultur och ett hållbart medarbetar- och
ledarskap vilket är en förutsättning för att kunna utvecklas och vara en attraktiv
arbetsgivare. Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång.
Strategier:


Teknikförvaltningens alla medarbetare ska trivas på jobbet, utvecklas och bidra till
samverkan ochutvecklingen av Region Gotland.
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Teknikförvaltningens chefer ska ges goda förutsättningar att styra och leda
verksamheten.



Teknikförvaltningen ska skapa förutsättningar för ett aktivt och utvecklande
medarbetarskap.



Teknikförvaltningen skapar förutsättningar för flexibla arbetssätt för att öka
attraktiviteten.

Ekonomi
Region Gotlands förmåga att långsiktigt leverera en god välfärd förutsätter en god
ekonomistyrning med en budget i balans. För teknikförvaltningens samtliga verksamheter
är ett kostnadskritiskt agerande därför absolut nödvändigt.
Strategier:


Teknikförvaltningens medarbetare ska ha kunskap och förståelse för ekonomin.



Teknikförvaltningens samtliga verksamheter och projekt ska vara långsiktigt
finansierade.



Teknikförvaltningen ska uppnå en hög grad avtalstrohet genom ökad kunskap och
löpande uppföljning.



Teknikförvaltningen ska långsiktigt säkra ekonomiska konsekvenser av fattade
beslut.

Verksamhetsknutna strategier

Våra fastigheter
Region Gotlands fastighetsbestånd svarar för en betydande del av Region Gotlands
realkapital. En långsiktig och väl fungerande fastighetsförvaltning är en förutsättning för att
vårdaoch utveckla värdet i fastigheterna.
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Strategier:


Drift och underhåll av byggnader och anläggningar ska ske planerat, med
långsiktighet och energieffektivitet.



Teknikförvaltningens hyresgäster/kunder ska känna en hög grad av kundnöjdhet.



Byggnadernas skick och funktion ska vara ändamålsenligt och uppfylla gällande
krav.

Vårt vatten
VA-verksamheten har sex tydliga strategier hämtade från den av Regionfullmäktige
beslutade VA-strategin.
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Strategier:


Boende och verksamhetsutövare på Gotland ska veta var VA-försörjningen skavara
enskild och var den ska vara allmän.



Gotland ska ha en robust försörjning av dricksvatten.



Region Gotland, boende och verksamhetsutövare på Gotland ska ta hänsyn till
klimatet och vårda recipienterna.



Region Gotland, boende, besökare och verksamhetsutövare ska värna om Gotlands
vattenresurser.



Region Gotland ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.



Region Gotland ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och dagvatten.

Våra hamnar
Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling.
De ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Hamnarna ska ses som en helhet där man separerar och delar upp verksamheterna
och fartygstrafiken.
Strategier:


Regionen ska fokusera på de strategiska hamnarna samt de hamnar som behövs för
den gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala
föreningar och företag.



Hamnavdelningen ska genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose våra
kunders behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.

Ärendenr TN 2022/427 Datum 2022-03-30

Vårt avfall
Region Gotlands avfallsverksamhet utgör en del av den cirkulära ekonomin. Verksamheten
står inför nya och förändrade avfallsströmmar vilket skapar nya möjligheter, där effektiv
insamling och behandling av avfallets alla fraktioner gör avfallet till en resurs.
Strategier:


Utveckling av verksamheten ska ske genom nära samarbete med våra kunder,
entreprenörer och partners.



Alla fraktioner ska ses som tillgångar och behandlas som sådana.



Teknikförvaltningen ska skapa förutsättningar för ett rent Gotland.
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Våra gator och vägar
Hela Gotland ska leva och vara inbjudande för såväl boende som besökare. Region
Gotland ansvarar för att en betydande del av Gotlands gator, vägar, gång- och cykelvägar
hålls i ett gott skick oavsett årstid och väderlek samt att alla kan förflytta sig på ett tryggt
och säkert sätt under årets alla dagar och nätter.
Strategier:


Teknikförvaltningen ska arbeta utifrån en långsiktig och systematisk drifts- och
underhållsplan för attpå så sätt hållbart bidra till en god driftsekonomi.



Underhållsinsatser ska sättas in tidigt så att tillgångarnas värde säkras.

Vår stadsmiljö
Region Gotland vårdar stad och tätorter så att de förblir trivsamma, trygga och
välkomnande förboende och besökare. I samband med att nya områden exploateras tas
också hänsyn till ett väl fungerande kretslopp med en långsiktigt hållbar utveckling i fokus.
Strategier:


Stadsmiljön ska vara inbjudande, locka till boende och återbesök.



Ny exploatering ska genomföras med fokus på hållbarhet.



Teknikförvaltningen ska främja hållbart resande.

Våra besöksplatser, parker och skogar
Gotlands besöksplatser och parkmiljöer är vackra och värdefulla inslag i bebyggelsen.
Naturreservaten är uppskattade liksom övriga rekreationsområden och förtjänar att vårdas
med omsorg. Rekreationsområden ska vara en plats med välskötta, trygga och tillgängliga
miljöer i syfte att vara en attraktiv miljö för både boende och besökare.
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Strategier:


Teknikförvaltningen ska bidra till välskötta, trygga och tillgängliga parkmiljöer och
rekreationsskogarsom bjuder in till umgänge, lek och friluftsliv.



Teknikförvaltningen ska vårda och utveckla miljöerna på bästa sätt utifrån behov
och användning.



Naturreservat och övriga rekreationsområden ska vårdas varsamt för att långsiktigt
skapa glädje och upplevelser.



Teknikförvaltningen ska vara en föregångare inom hållbart skogsbruk.
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Vår kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av såväl
landsbygd som stad. Dagens och morgondagens kollektivtrafiksystem bygger på en effektiv
planering som möter ett behov av att snabbt och säkert kunna förflytta sig till arbete, skola
och serviceorter.
Strategier:


Utveckling av kollektivtrafiken ska ske med beaktande av resenärernas nuvarande
och framtida resmönster och vanor.



Teknikförvaltningen ska aktivt arbeta med att göra kollektivtrafiken och dess
förutsättningar mer känd.



Kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart resande.

Vår försörjningsverksamhet
Med möjlighet att avropa interna tjänster av hög kvalitet inom städ, vaktmästeri och transporter, hjälpmedel och varuförsörjning skapas möjlighet för Region Gotlands verksamheter
att fokusera på sina kärnuppdrag.

Ärendenr TN 2022/427 Datum 2022-03-30

Strategier:


Tjänsterna som tillhandahålls ska vara kända och levereras till överenskommet pris,
kvalitet och omfattning.



Genom omvärldsbevakning, medarbetarnas kompetens och dialog med våra
kunder ska tjänsteutbudet ständigt vidareutvecklas och effektiviseras.
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1. Tekniska nämndens uppdrag
Avsnittet lyfts in från strategisk plan, ärende TN 2022/427
2. Omvärldsanalys och förväntad utveckling
Avsnittet lyfts in från strategisk plan, ärende TN 2022/427
3. Strategisk plan
Avsnittet lyfts in från strategisk plan, ärende TN 2022/427
3.1 Övergripande strategier
3.2 Verksamhetsanknutna strategier

3. Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser
2023-2025
Under 2021 har förvaltningen bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse och bedömningen var att förvaltningens måluppfyllnad för 2021 var god.
Det finns en god samverkan över förvaltningsgränsen och flera gemensamma processer
startades under 2021 men de finns fortfarande utmaningar som vi behöver jobba med för
att ytterligare närma oss de prioriterade områdena inom de olika perspektiven.
Vattenfrågan är av stor vikt att fortsätta lyfta över förvaltningsgränserna liksom att fortsätta
arbetet med att säkerställa att Gotland är väl rustat inför kommande sommarsäsonger.
Resultatet av 2021 års medarbetarenkät var en markant förbättring på alla områden och
visar på att förvaltningens medarbetare trivs allt bättre med sina arbetsuppgifter, sina chefer
och med att verka inom Region Gotland. Att utveckla organisationen mot en mer
tillitsbaserad kultur är ett ständigt pågående arbete, och även om
medarbetarundersökningen visar på goda och årligen ökande resultat inom de områden
som handlar om tillit, utveckling, samverkan och helhetsförståelse, finns det mer kvar att
göra. Ledarskapet är en avgörande faktor för att utveckla organisationskulturen och ge
förutsättningar för medarbetare att utvecklas och ta större ansvar i sina roller. Detta är en
viktig förutsättning för att förvaltningen ska lyckas med sitt uppdrag och nå uppsatta mål.

Ärendenr TN 2022/426

Förvaltningens resultat 2021 uppgick till -11,6 miljoner kronor där -1,9 miljoner kronor
avser de skattefinansierade verksamheterna och -9,7 miljoner kronor de avgiftsfinansierade.
Pandemin hade stor påverkan på förvaltningens ekonomi och skapade osäkerhet när
prognoser för årsutfallet skulle göras under första halvan av 2021. Ett antal genomförda
besparingar och bättre intäktsutveckling samt ett antal beviljade tilläggsanslag bidrog
slutligen till ett bättre resultat än vad som prognostiserades.
De effektiviseringskrav som ställts genom åren har inneburit ett allt snävare utrymme,
främst för de anslagsfinansierade verksamheterna. Samtidigt finns stor efterfrågan på de
tjänster som förvaltningen levererar. Att verka för att minska verksamhetens klimatavtryck
är centralt framöver och där finns utmaningar att klara det inom nuvarande ekonomiska
ramar. Vissa satsningar kräver också initiala merkostnader för att kunna uppnå en
effektivare verksamhet, vilket är särskilt tydligt när det kommer till digitalisering. Inom VAoch avfallsverksamheterna krävs investeringar och satsningar för att leva upp till ställda
krav inom VA- respektive avfallsplanen. Stor investeringsverksamhet innebär högre drift-
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och kapitalkostnader som kräver kostnadstäckning inom ramen för en godtagbar taxa. Ett
stort tryck på nyutveckling får inte ske med bekostnad på att förvalta, bibehålla och
vidareutveckla sådant som investerats i sedan tidigare.
Närmare hälften av anslaget inom förvaltningens anslagsfinansierade del avser
kollektivtrafiken. Verksamheten är idag underfinansierad och har inte de förutsättningar
som krävs för att utveckla verksamheten enligt intentionerna i
trafikförsörjningsprogrammet. Upphandling av ny operatör ser ut att innebära lägre
kostnader från halvårsskiftet 2023. Men hela kostnadsminskningen kan inte hämtas hem
om förutsättningarna för både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska kunna
förbättras. Att utveckla den allmänna kollektivtrafiken är ett viktigt uppdrag om det
kollektiva åkandet på ön ska öka och miljöbelastningen som biltrafiken innebär ska minska.
En central fråga för Region Gotland är hur den framtida vattenförsörjningen långsiktigt ska
säkras. Inom VA-området är konflikten tydlig mellan behovet av att reinvestera och ta om
hand befintlig struktur samtidigt som kommunalt vatten- och avlopp ska kunna erbjudas
nya abonnenter på nya platser. Utmaningen med bland annat gamla ledningsnät är inte unik
för Gotland men förhållandevis unik är Gotlands berggrund och hur grundvatten skapas
och behöver skyddas. Exploateringen av Visborgsområdet är utmanande vad gäller VAdelarna. Området ligger nära vattenskyddsområden och grundvatten finns i nära anslutning
till marknivån. Stora investeringar kommer att krävas för att förverkliga den nya stadsdelen.

4. Konsekvenser av föreslagna effektiviseringar
Samtliga nämnder har i uppdrag att återrapportera konsekvenser av föreslagna besparingar
gällande lokaler, inköp, digitalisering och bemanning.
I underlaget till regionfullmäktiges beslut presenterades följande möjliga effektiviseringar
per nämnd.
Lokaler
HSN
--------SON
--------BUN
--------GVN
--------MBN
--------TN
18 mnkr
RS/RSF
--------Summa
18 mnkr
* procent av personalkostnad
** procent av inköpskostnad
*** procent av personalkostnad

Bemanning*
2%=22,5 mnkr
2%=17,5 mnkr
1%=8,6 mnkr
1%=2,3 mnkr
----------------1%=2,3 mnkr
53,2 mnkr

Inköp**
1%=10 mnkr
--------------------------------2%=18 mnkr
--------28 mnkr

Digitalisering*
**
1,5%=17 mnkr
1,5%=13,1 mnkr
1,5%=12,9 mnkr
1,5%=3,4 mnkr
3%=2,1 mnkr
1,5%=1,1 mnkr
3%=6,9 mnkr
56,5 mnkr

Avrundad
summa
50 mnkr
31 mnkr
22 mnkr
6 mnkr
2 mnkr
37 mnkr
9 mnkr
157 mnkr
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Av underlaget framgår också att de möjliga kostnadssänkningar för åren 2023-2024 för
tekniska nämnden är 9 miljoner kronor för vardera år vilket kan hänvisas till lägre
inköpskostnader. Effektivisering och minskning av regionens lokalkostnader bedömdes då
inte vara möjliga att få genomslag för förrän tidigast 2025.
Lägre inköpskostnader har i beslutet beräknats som möjlig med 2 procent av de totala
inköpskostnaderna. Det innebär att man har räknat på teknikförvaltningens hela
inköpsvolym som inkluderar inköp till såväl skattefinansierad som avgiftsfinansierad
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verksamhet och även upphandling till de investeringsprojekt i ny infrastruktur med mera
som förvaltningen driver och som i nästa led genererar kapitalkostnader och i många fall
täcks av internhyror. Lägre kostnader inom den avgiftsfinansierade verksamheten kommer
leda till lägre taxor och avgifter och inte direkt ge effekt inom regionens skattefinansierade
verksamhet. Ett riktat besparingskrav mot teknikförvaltningens skattefinansierade
verksamheter skulle få stora effekter på förmågan att leverera enligt dagens uppdrag och
mål. 18 miljoner på motsvarar drygt 8 procent av nettobudgeten för den
anslagsfinansierade delen som inkluderar verksamheter såsom mark-och trafik, gata/park,
kollektivtrafik, projektledning med mera.
Arbetet med att utveckla regionens arbete kring upphandling och inköp kopplat till det
centralt drivna effektiviseringsarbetet har hittills inte bidragit med verktyg som kan, i någon
högre utsträckning, bidra till att inköpskostnaderna kan sänkas. Vid varje upphandling görs
ett gediget arbete med behovskartläggning och kravställning som på bästa sätt ska resultera
i att verksamhetens behov uppfylls till bästa möjliga pris. Utvecklingen på marknaden
avseende materialpriser och byggentreprenader i övrigt ser nu och framöver ut att ge
motsatt verkan gentemot vår strävan till lägre kostnader. Under pandemin har priserna på
byggmaterial skjutit i höjden högst påtagligt. Det höga trycket på bostadsmarknaden driver
upp priserna för de byggprojekt regionen upphandlar. Det är möjligt att i vissa fall sänka
inköpskostnaderna men då måste också kraven sänkas betydligt. Ambitionerna att minska
Region Gotlands klimatavtryck verkar också kostnadsdrivande då mer miljöanpassade
lösningar som regel innebär högre priser. Teknikförvaltningen menar att besparingskrav på
dessa nivåer kommer att innebära påtagligt försämrade förutsättningar att nå satta mål och
att utbudet då kännbart måste minska.
Kollektivtrafiken

Ärendenr TN 2022/426

Under hösten 2021 genomfördes upphandling av ny operatör för Gotlands kollektivtrafik
med en löptid om tio år med start sommaren 2023. Upphandlingen har överklagats men
priserna i anbudet som antogs indikerar ändå den kommande kostnaden och har använts
vid beräkningar av kostnaden framöver som visar att kostnaden per levererad kilometer
kommer att minska. Förvaltningen ser det inte som möjligt att räkna med att besparingen
som det nya avtalet kommer att innebära en besparing i motsvarande grad då
kollektivtrafiken idag är underfinansierad. Ska verksamheten framöver få förutsättningar att
nå målen trafikförsörjningsprogrammet måste delar av de resurser som frigörs i och med
det nya avtalet användas till att förstärka kollektivtrafikenheten.
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på och genomföra
organisationsförändring för samlad organisation av den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken till budgetberedningen1. Organisationsförslaget presenteras i ärende TN
2021/3185. Förslaget innebär bland annat att kollektivtrafikenheten utökas med tre
tjänster. Därtill kommer behov att satsa på ökad digitalisering inom verksamheten som av
resursbrist blivit eftersatt de senaste åren. Detsamma gäller investeringar i och underhåll av
hållplatser. Stora behov finns även av kommunikations- och marknadsföringsinsatser för
att öka resandet med kollektivtrafiken. Sammantaget kan dessa behov av resursförstärkning
för den allmänna kollektivtrafiken finansieras av den lägre trafikeringskostnaden.
Förvaltningens kollektivtrafikenhet ansvarar också för den särskilda kollektivtrafiken, det
vill säga sjukresor och färdtjänst. Ökat sjukresande och lägre självfinansieringsgrad till följd
av mer ensamåkande resulterar i avsevärt högre nettokostnad. Den lägre kostnaden för
1

RF 2021-06-21, §92.
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produktionen av den allmänna kollektivtrafiken behöver därför täcka även de ökade
kostnaderna inom den särskilda kollektivtrafiken. Sammantaget innebär det här en minskad
nettokostnad om cirka
3 miljoner kronor först 2024.
Lägre lokalkostnader

Ett nytt avtal har tecknats med fastighetsägaren Vacse för lokalerna vid Visborg i Visby
som löper från 2022-05-01 till 2037-04-30. Avtalet innebär en minskning av den förhyrda
ytan med 1 372 kvadratmeter samtidigt som kvadratmeterpriset sänks. Effekten blir att den
årliga grundhyran sänks från 29 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.
Kostnadsminskningen innebär att målsättningen att minska lokalkostnaden för Region
Gotland med 18 miljoner uppfylls dock med viss förskjutning då kostnadssänkningen avser
del av 2022 och med helårseffekt först från 2023.

5. Bedömning av resurser 2023-2025
5.1 Driftbudget 2023-2025

Teknikförvaltningens verksamhet är omfattande. Dagens driftåtagande samsas med en stor
investerings- och utvecklingsverksamhet. Högt ställda krav såväl internt som externt stora
krav på prioriteringsförmåga och ekonomistyrning. Detta till trots lämnas nedan en rad
förslag till ramjusteringar från 2023 för att möjliggöra leverans i enlighet med inriktning
och planer.
Tabell 1: Budget och utfall 2020-2022 (tkr)
Budget 2021
Utfall 2021
Intäkter
Kostnader
Årets resultat

1 252 111
-1 456 968
-204 857

1 341 662
-1 558 142
-216 480

Avvikelse
2021
-11 623
89 551
-101 174

Utfall 2020
1 088 001
-1 285 226
-197 225

Budget
2022
1 308 380
-1 520 959
-212 579

Ärendenr TN 2022/426

Teknikförvaltningens ekonomi består av anslagsenheter, resultatenheter och
avgiftsfinansierade verksamheter. Det innebär att endast en del av ekonomin finansieras
direkt med skattemedel. Av 2022 års budgeterade kostnader om 1 521 mnkr finansieras 213
mnkr direkt av skattemedel vilket motsvarar 14 procent. 25 procent finansieras med
intäkter i den avgiftsfinansierade verksamheten som är verksamheter som direkt finansieras
med, i huvudsak, externa taxor och avgifter. Resultatenheterna finansieras med intäkter
från Region Gotlands övriga verksamheter och intäkterna där finansierar 48 procent av
2022 års kostnader. Resterande 13 procent är övriga intäkter i den anslagsfinansierade
verksamheten och utgörs av bland annat av externa intäkter såsom exempelvis
markupplåtelser, biljettintäkter i kollektivtrafiken, egenavgifter för färdtjänst och sjukresor,
hamnavgifter men även interna intäkter för sålda tjänster såsom intern samordning för
fordon och maskiner, projektledning med mera.
En effekt av pandemin har varit att priserna på byggmaterial ökat påtagligt. Detta påverkar
dels teknikförvaltningens verksamhet direkt men också regionens verksamhet framöver då
materialpriserna innebär högre investeringsutgifter och därmed högre hyreskostnader för
fastighetsförvaltningens hyresgäster. Även de ökade bränsle- och elkostnaderna innebär att
det ekonomiska handlingsutrymmet minskar. Säkerhetsläget i Europa kommer med all
säkerhet ha påverkan på ekonomin på en rad olika sätt och kommer att innebära att
prioriteringar måste göras utifrån nya förutsättningar.
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5.1.1 Förslag till ramjusteringar

Ramtillskott till följd av nya redovisningsriktlinjer för exploatering

Regionstyrelsen har tagit beslut om nya riktlinjer för redovisning och budgetering av
markexploatering. En konsekvens av riktlinjerna är att stora delar av kostnaden av ett
exploateringsprojekt framgent ska tas via driftsmedel. Personalkostnader ska i
fortsättningen vara anslagsfinansierade. Men anledning av det krävs ett ramtillskott till
mark- och exploateringsverksamheten. Teknikförvaltningen erhöll en ramutökning 2022
om 5 miljoner kronor för stadsutveckling och 3 miljoner kronor för ökat bostadsbyggande,
från 2023 minskar medlen för bostadsbyggande till 2 miljoner kronor. Dessa medel är
borträknade i kalkylen för siffrorna i tabell 2 som redovisar de ramtillskott som behövs
2022 och 2023 för att kompensera för ändrade redovisningsriktlinjer för
exploateringsverksamhet.
Tabell 2: Behov av ramförstärkning exploateringsverksamhet 2022-2023 (tkr)
Kostnad
Kostnad
2022
2023
Visborg1
11 250
10 600
Gråbo
1 100
1 600
Järnvägen
800
800
Annelund
500
500
Sotaren
500
500
Industrimark
500
500
Visby hamn
500
500
Nedlagd tid specialister2
5 220
5 220
Totalt
20 370
20 220
Tilldelad ramförstärkning
-6 270
-5 270
Behov av tilläggsanslag/ramtillskott
14 100
14 950
1

Avser direkt personal, utredningar, plankostnader.

2

Avser kostnad för den tid som specialister tidigare redovisat mot exploateringsprojekt.

Totalt krävs tilläggsanslag om 14,1 miljoner kronor år 2022 och ramförstärkning om 15
miljoner kronor år 2023 till följd av de nya redovisningsriktlinjerna. Med anledning av att
riktlinjerna är nya och att de inte tillämpats tidigare finns en viss osäkerhet i beräkningarna.
Utvärdering behöver genomföras efterhand. Ramjusteringar kommer även krävas framgent
för att anpassa budget till de mark- och exploateringsprojekt som ska genomföras.
Exploateringsplan och budget för 2023 och framåt är ännu inte framtagen när strategisk
plan och budget beslutas av tekniska nämnden.
Till följd av exploateringsekonomins komplexitet finns behov av en allokerad
ekonomiresurs för exploatering. När exploateringsverksamheten omorganiseras framöver
krävs att en sådan resurs rekryteras och att kostnaden inkluderas i kalkylen för den nya
enheten.

Ärendenr TN 2022/426

Utökade personella resurser i mark- och exploateringsprojekt

I takt med att antalet mark- och exploateringsprojekt ökat och att vi står inför stora
stadsutvecklingsprojekt vid Östercentrum och inre hamnen samt att regionen har en stor
orderstock på 120 planuppdrag att hantera så krävs förstärkning av två mark- och
exploateringsingenjörer, en landskapsarkitekt och en trafikplanerare/trafikingenjörer. Det
är viktigt att resurser allokeras till mark- och exploateringsprojekt och detaljplaner. I
dagsläget ser vi att de personella resurserna inte räcker till följd av det höga ärendetryck vi
har in till teknikförvaltningen. En ramförstärkning skulle behövas för fyra tjänster vilket
motsvarar cirka 4 miljoner kronor.
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Rekrytering av trainees

Att kompetensförsörja mark- och exploateringsverksamheten innebär en stor utmaning.
Under 2021-2022 har teknikförvaltningen ansvarat för en trainee och
samhällsbyggnadsförvaltningen för en. Det här har varit en lyckad satsning och förslagsvis
rekryteras två nya trainees för funktioner inom samhällsbyggnadsprocessen även 2022-2023
på vardera teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett ramtillskott på
vardera förvaltning skulle erfordras om 1,2 miljoner kronor.
Åtgärder för minskning av skadliga partiklar i luften

Enligt beslut i Regionfullmäktige 2019-09-23, § 222, ”Åtgärdsprogram för minskning av
halten skadliga partiklar i luften (PM10) i Visby” ska åtgärdsprogrammet genomföras.
Teknikförvaltningen påverkas då det är metoder och material som måste ändras för
halkbekämpning och sandupptagning på de kommunala gatorna och vägarna. För att
teknikförvaltningen ska kunna fullfölja åtgärdsprogrammet krävs resursförstärkning.
Halkbekämpning med granitkross innebär en årlig merkostnad om 1,5 miljoner kronor.
Under 2021 anskaffades en ny sopmaskin godkänd för PM10. Kostnaden för maskinen
ryms inom befintlig ram. För att uppfylla kravet om mer frekvent sopning och
sandupptagning krävs utökade personalresurser med en årsanställd till en kostnad om 0,65
miljoner kronor.
Ökade drivmedels- och materialkostnader

Kostnaderna inom gata- och parkverksamheten har påtagligt ökat avseende material och
drivmedel de senaste åren. Prisökningen avseende drivmedel 2021 ökade med cirka 30
procent och materialkostnaderna har, i vissa fall, ökat mellan 50 och 300 procent. Ett
ramtillskott begärs för att kompensera för ökade drivmedels- och kapitalkostnader om
1 miljoner kronor.
Uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden

Ärendenr TN 2022/426

Den 21 juni 2021 fattade regionfullmäktige beslut att ge i uppdrag till alla nämnder att öka
antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden i enlighet med den
arbetsmarknadsutredning som regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att genomföra
den 26 oktober 2020. För att möta uppdraget om att öka antalet arbetsplatser för personer
utanför den reguljära arbetsmarknaden ser teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen ett gemensamt behov av en förvaltningsövergripande
resurs som kan arbeta aktivt och strategiskt med breddad rekrytering, som är en av Region
Gotlands strategier för att möta kompetensutmaningen. Båda förvaltningarna står inför
stora rekryteringsutmaningar inom teknikområdet, varför en samordning av denna funktion
skulle öka möjligheten att kunna attrahera och rekrytera. Att ha en gemensam funktion för
två förvaltningar ger också goda möjligheter till lärande utveckling och samarbete över
förvaltningsgränserna.
I dialog mellan teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås att
funktionen är organisatoriskt placerad på avdelning verksamhetsstöd, på
teknikförvaltningen och finansieras 60 procent av teknikförvaltningen och 40 procent av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Då detta blir en nyetablerad funktion i förvaltningarna
föreslås att uppdraget blir tidsbegränsat och omfattar ett år, 2023. Under 2023 utvärderas
funktionen, för att fatta beslut om eventuell permanent tillsättning. Kostnaden för
teknikförvaltningen beräknas till 0,375 miljoner kronor.
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Verksamhetsutvecklare med inriktning hållbarhet

Teknikförvaltningen har en verksamhet som gör ett klimatavtryck. I syfte att kunna arbeta
strukturerat och målmedvetet med att minska detta föreslår vi att en ny tjänst med
benämningen ”Verksamhetsutvecklare hållbarhet” inrättas. Uppdraget innebär att föreslå
hållbarhetsmål, stötta organisationens arbete och följa effekterna av vidtagna åtgärder. I
rollen ingår även en aktiv omvärldsbevakning och nätverkande. Tillkommande årlig
kostnad beräknas till 0,45 miljoner kronor.
Förstärkning av projektledarresurser

Teknikförvaltningens projektavdelning projektleder Region Gotlands alla större
infrastrukturinvesteringar. Under de senaste åren har efterfrågan av projektledarresurser
ökat påtagligt i takt med ökade krav och högre investeringstakt. Stadsutvecklingsprojektet
Visborg kommer efter en period av intensiv förprojektering övergå till att planerna på den
nya stadsdelen ska omsättas till praktisk handling. För att kunna bemanna dessa projekt
krävs att ytterligare två projektledare kan anställas. Huvuddelen av kostnaderna för
projektledare finansieras genom att den tid som läggs ner i projekten bygger upp
investeringarnas anskaffningsvärde. Resterande del finansieras med anslag. För att
möjliggöra denna utökning krävs utökad ram om 0,56 miljoner kronor.
Förstärkning av projektledarresurser

Teknikförvaltningens projektavdelning projektleder Region Gotlands alla större
infrastrukturinvesteringar. Under de senaste åren har efterfrågan av projektledarresurser
ökat påtagligt i takt med ökade krav och högre investeringstakt. Stadsutvecklingsprojektet
Visborg kommer efter en period av intensiv förprojektering övergå till att planerna på den
nya stadsdelen ska omsättas till praktisk handling. För att kunna bemanna dessa projekt
krävs att ytterligare två projektledare kan anställas. Huvuddelen av kostnaderna för
projektledare finansieras genom att den tid som läggs ner i projekten bygger upp
investeringarnas anskaffningsvärde. Resterande del finansieras med anslag. För att
möjliggöra denna utökning krävs utökad ram om 0,56 miljoner kronor.
Allmän kollektivtrafik

Ramtillskott från 2023 är inte nödvändig då nya avtalet ger betydligt billigare produktion.
2023 beräknas totalkostnaderna jämfört med budgeterad kostnad för 2022 minska med
cirka 6 miljoner kronor och 2024 blir skillnaden cirka 13 miljoner kronor. Redovisade
belopp tar hänsyn till kommande organisationsförändring och övriga höjda driftskostnader
i samband med digitalisering inom enheten. 2023 ska byte av biljett- och affärssystem
genomföras vilket kommer att kräva ett tilläggsanslag om cirka 4,1 miljoner kronor för att
täcka de engångskostnader som uppsättning av systemet medför.
Särskild kollektivtrafik

Till följd av ökade produktionskostnader genom ökat nyttjande av sjukresor och färdtjänst i
kombination med låga intäkter (egenavgifter) krävs ramtillskott om 9,3 miljoner kronor för
år 2023 och ytterligare 1 miljoner kronor för år 2024. Äskade belopp tar hänsyn till
kommande föreslagna organisationsförändring och övriga höjda driftskostnader i samband
med digitalisering inom enheten.

Ärendenr TN 2022/426

Omorganisation kollektivtrafiken
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Förslag till ny organisation för kollektivtrafiken har tagits fram enligt uppdrag från
regionstyrelsen2. Förslaget innebär att organisationen på teknikförvaltningen utökas från
nuvarande 6,6 årsanställda till 11,5 årsanställda. Förslaget innebär att resurser från barnoch utbildningsnämnden flyttas till teknikförvaltningen samt att verksamhetsutvecklare,
kommunikatör och koordinator rekryteras. Dessa nya tjänster beräknas öka
personalkostnaderna med 3 miljoner kronor årligen och effekten av detta är inkluderat i
ovan redovisade behov för allmän och särskild kollektivtrafik.
Skötsel kvarnar

Idag saknas driftbudget för att sköta kvarnarna Lågan och Kärringen i Visby samt kvarnen i
Slite. Under 2021 renoverades kvarnarna vilket finansierades av reavinsten vid försäljning
av kvarnen Plågan samt med bidragsmedel från Länsstyrelsen på Gotland. För att löpande
skötsel av våra kvarnar genom exempelvis tillsyn, reparationer och för att klottersanering
ska kunna genomföras krävs ett ramtillskott om 100 tusen kronor.
Skötsel markreserv

Det saknas en budget för driftkostnader kopplad till Region Gotlands markreserv som inte
avser skogsfastighet. För att marken ska kunna skötas på ett bra vis fordras ett ramtillskott
om 250 tusen kronor.
Toalettavtal

Förvaltningen får en mängd önskemål om att skriva avtal med näringsidkare på
landsbygden för att öppna upp toaletter under högsäsong liknande det avtal som finns
mellan Region Gotland och Visby centrum. Totalt finns 140 tusen kronor budgeterade för
Visby. Om liknande avtal ska kunna ordnas bör en liknande budget avsättas för
landsbygden. Kostnaden för liknande avtal med utvecklingsbolag på landsbygden beräknas
till 140 tusen kronor.
Permanent gångtrafiklösning Kryssningskajen

Teknikförvaltningen har i en förstudie av möjliga alternativ tagit fram två förslag till
permanent trafiklösning i anslutning till kryssningskajen för oskyddade trafikanter.
Förslagen baseras båda på att en gångbro byggs men skiljer sig i utformning och därmed i
kostnad, risk och påverkan i stadsbilden med mera. Förvaltningen förordar det alternativ
som beräknas innebära en investeringsutgift om 60 miljoner kronor. Ramtillskott erfordras
för kapitalkostnader, 2 miljoner kronor, och driftkostnader, 200 tusen kronor, från 2024.
Ökade kapitalkostnad för beläggningsprogram och enskilda vägar

Våra investeringar i beläggningsprogram och enskilda vägar genererar ökade
kapitalkostnader som inte ryms i dagens anslagsram. Ramtillskott erfordras med 1,5
miljoner för 2023, 2,8 miljoner kronor för 2024 och 4 miljoner för 2025.

Ärendenr TN 2022/426

Ökade kapitalkostnad investeringar till landsbygdsutveckling

Under perioden 2018-2024 avsätter Region Gotland, 2 miljoner kronor per år i
investeringsmedel till landsbygdsutveckling. Totalt finns år 2022 10 miljoner kronor
tillgängliga. Dessa medel kan användas till att investera i Region Gotlands egendom runt
om på Gotland. För att genomföra detta krävs samverkan mellan
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen. Regionstyrelsen överlämnar
beställning och budget till tekniska nämnden för genomförande. Insatserna ligger utanför
2

Regionfullmäktige 2021-06-21, § 92.
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ordinarie uppdrag 2022 hos teknikförvaltningen. De 2 miljoner kronor som avsattes 2018
är sedan tidigare beslutade till Hemse ishall (RS 2018/783). Därför finns ett utrymme på 8
mnkr som förs över till teknikförvaltningen år 2022. Ramtillskott erfordras för
kapitalkostnader med 0,48 miljoner kronor år 2023, 0,45 miljoner kronor för 2024 och 0,42
miljoner kronor för 2025.
Parkering och trafikåtgärder Visby lasarett

Förvaltningen har i uppdrag att öka antalet parkeringar samt se över trafiksäkerheten och
tillgängligheten i anslutning till Visby lasarett. Föreslagna lösningar innebär en
investeringsutgift om 6,8 mnkr. Ett ramtillskott om 145 tusen kronor behövs från 2023 för
kapitalkostnaderna.
Tabell 3: Begäran om ramtillskott (tkr)
Ändamål

2023

2024

2025

Driftskostnader
Exploateringsverksamhet som driftskostnader

14 950

14 950

14 950

Utökade resurser mark- och exploateringsprojekt

4 000

4 000

2 500

Rekrytering av trainees

1 200

1 200

1 200

Åtgärder för minskning av skadliga partiklar i luften

2 150

2 150

2 150

Ökade drivmedels- och materialkostnader

1 000

1 000

1 000

Resurs uppdrag arbetsmarknad

375

Verksamhetsutvecklare med inriktning hållbarhet

450

450

450

Förstärkning projektledarresurser

560

560

560

Allmän kollektivtrafik, nytt biljettsystem (ettårigt

4 100

ramtillskott)
Särskild kollektivtrafik (nettobehov)

3 200

Skötsel kvarnar

100

100

100

Skötsel markreserv

250

250

250

Toalettavtal

140

140

140

200

200

1 500

2 800

4 000

480

450

430

2 000

2 000

Driftkostnader permanent gångtrafiklösning
Kryssningskajen

Kapitalkostnader
Beläggningsprogram och enskilda vägar
Landsbygdsutveckling
Permanent gångtrafiklösning Kryssningskajen
Parkering & trafikåtgärder Visby lasarett
Summa

145

145

145

34 600

30 395

30 075

5.2 Kompensation för externa avtal

Teknikförvaltningen har flera externa avtal med årlig prisuppräkning. Enligt anvisningarna
medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär kostnadsökningar. I
tabell 4 nedan redovisas beräknade effekter av de externa avtal som indexuppräknas.

Ärendenr TN 2022/426

Kollektivtrafikoperatör

Externt avtal finns med Bergkvarabuss för den allmänna kollektivtrafiken från och med
tidtabellsskiftet sommaren 2020. I avtalet med Bergkvarabuss finns en indexklausul för årlig
reglering av det avtalade priset. Indexjustering enligt branschindex beräknas innebära ökade
kostnader 2023 med 2,5 procent vilket motsvarar 2,5 miljoner kronor.

11 (36)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Strategisk plan och budget 2023-2025

Särskild kollektivtrafik

Externt avtal finns med DRT Solutions för samhällsbetalda resor vilket årligen regleras
med index. För indexjusteringar avseende beställningscentralen tas 500 tusen kronor upp.
Maskiner Gata/Väg/Park

Teknikförvaltningen har externa avtal som avser inhyrning av maskiner och fordon samt
transporter för att utföra gata/väg/park uppdragen enligt avtal. Bland dessa tjänster ingår också
vinterväghållning som inte utförs i egen regi. Ökade kostnader till följd av indexuppräkning
beräknas till 150 tusen kronor från år 2023.
Tabell 4: Kompensation för externa avtal 2023-2025 (tkr)
Avtal

2023

2024

2025

Kollektivtrafikoperatör, Bergkvarabuss

2 500

2 500

2 500

Särskild kollektivtrafik, DRT Solutions

500

500

500

Maskiner Gata/Väg/Park

150

150

150

3 150

3 150

3 150

Summa

5.3 Kompensation för driftkostnadskonsekvenser av ny infrastruktur i
exploateringsområden
Driftkostnader Honnörsparken

Exploateringen av A7-området omfattade anläggandet av Honnörsparken. Parken är nu
Gotlands största och omfattar cirka 3,4 hektar med lekplats, graffittivägg, ängsytor,
gräsmattor, parkeringar med tillhörande planteringar, 81 träd, 1 010 buskar samt
papperskorgar. Parken innebär att ansvaret för regionens parkförvaltning påtagligt utökats.
För att klara detta behövs utökade driftsmedel tillföras parkverksamheten. Driftsmedel
avser utökning av bemanningen med en årsanställd samt kostnader för utrustning med
mera som behövs i parkförvaltningen. Ramtillskott begärs om 900 tusen kronor.
Driftkostnader banvallsstråket Visborg

Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Visborg ska en ny gång- och cykelväg anläggas
under 2022. Den nya gång- och cykelvägen kommer förbinda Visborg med cykelväg vid
rondellen mellan Söderväg, Visbyleden och väg 140. Detta kommer innebära utökat
driftansvar och tillkommande årlig kostnad om 40 tusen kronor.
Ökade kapitalkostnader

Ett antal genomförda exploaterings genererar ökade kapitalkostnader från 2023. Dessa
projekt är Artilleriet, Visborg, Järnvägen och Såpsjudaren. Belopp presenteras i tabell 5.
Tabell 5: Kompensation för driftkostnadskonsekvenser exploateringsverksamhet 2023-2025 (tkr)
2023

2024

2025

900

900

900

40

40

40

Artilleriet

230

230

230

Visborg

341

341

341

42

42

42

Drift Honnörsparken
Drift banvallstråket, Visborg

Ärendenr TN 2022/426

Kapitalkostnader

Summa

Järnvägen
Såpsjudaren

21

21

21

1 574

1 574

1 574
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5.3 Interna priser samt externa taxor och avgifter
5.3.1 Försöjningsverksamhet

För försörjningsverksamheten föreslås prisjusteringar för att kompensera för löneökningar,
hyreshöjning och ökning av övriga kostnader. Efter fastställd uppräkning återkommer
förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika tjänster och hur
kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.






Löneökning - En beräknad löneökning på 2,5 procent på den totala lönekostnaden
om 89 miljoner kronor innebär en kostnadsökning hos försörjningsavdelningen om
2,3 miljoner kronor.
Hyreskostnadsökning – En hyreshöjning på 1 procent innebär en kostnadsökning
om 40 tusen kronor.
Teknikförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen har inte samma princip
gällande OH-kostnadernas finansiering. När avdelningen omorganiserades till
teknikförvaltningen så har man belastats med en OH-kostnad om 873 tusen
kronor. Denna behöver man nu kompensation för att avdelningen inte ska påbörja
ett besparingsarbete på motsvarande summa. Årlig indexuppräkning av dessa OHkostnader ingår i beräkningen av kostnader 2023.
Övriga kostnadsökningar – Försörjningsverksamheten har kostnader motsvarande
5,6 miljoner kronor för fordon, drivmedel, material m.m. Kostnaderna ökar år från
år och kostnadsökning motsvarande konsumentprisindex om 3,9 procent innebär
en kostnadsökning med 220 tusen kronor 2023.

Tabell 6: Kostnadsökningar försörjningsverksamheten (tkr)
Löneökningar 2,5 %
Hyreshöjning 1 %

2024

2025

2 225

2 280

2 340

40

40

40

Ökade kostnader förbrukningsmaterial 3,9 %

220

230

240

OH-kostnad1

873

OH-kostnader indexuppräkning 2,5 %
Summa
1

2023

20

20

20

3 378

2 570

2 640

Inom TKF fördelas kostnad för ledning och verksamhetsstöd enligt fördelningsmodell ut på samtliga verksamheter

inom förvaltningen.

5.3.2 Interna lokalhyror

Fastighetsförvaltningsavdelningens bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för drift
av fastigheter visar på behov av att öka internhyrorna inför 2023. En motverkande effekt på
behovet av hyreshöjning är de lägre kostnaderna för lokalerna vid Visborg efter omförhandling
av avtal som träder i kraft under 2022. Nettokostnaden innebär dock att det finns ett behov av
att höja internhyrorna med 0,4 procent från 2022 års nivå vilket motsvarar 1,8 miljoner kronor.

Ärendenr TN 2022/426

Fastighetsförvaltningsavdelningen har sedan tidigare justerat internhyran efter kostnadsläget.
Det som förutspås är kostnadsökningar samt en förväntad inflation på 2 procent.
En stor post som bidrar till behovet av hyreshöjning är ökningen är kapitalkostnader. Det som
påverkar dessa kostnader är komponentavskrivningsreglerna som infördes för några år sedan
samt ett ökat investeringsbehov om 10 miljoner kronor avseende fastighetsägaransvar och
satsning på solceller. Den totala ökningen av kapitalkostnaderna beräknas till cirka 3,3 miljoner
kronor.

13 (36)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Strategisk plan och budget 2023-2025

Kostnaderna för reparationer har blivit högre än budgeterat de senaste åren till följd av tidigare
eftersatt underhåll och prisökning på material. Den högre kostnadsnivån bedöms bestå och
beräknas till 3 miljoner kronor. Kostnaderna för de inhyrda lokalerna på Visborg minskar med
9,1 miljoner kronor men hyrorna för övriga inhyrda lokaler väntas stiga med 2,3 miljoner
kronor.
Tabell 7: Förändrade intäkter & kostnader fastighetsförvaltning 2023 (tkr)
2023
Personalkostnader
Kostnader för uppvärming, el, underhåll

300
5 900

Kapitalkostnader

3 300

Lokalhyra Visborg

-9 100

Lokalhyra övriga inhyrda objekt

2 300

Strategisk vakans

2 000

Summa förändrade kostnader
Intäkter externa hyror och investeringsbidrag

4 700
2 900

Summa förändrade intäkter

2 900

Nettokostnadsförändring = behov av höjd internhyra

1 800

Konsekvenserna av oförändrad internhyra innebär bland annat färre utförda reparationer och
att viss del av planerat underhåll inte kan genomföras (de som inte räknas som investeringar).
Fastighetsförvaltningsavdelningen får således använda driftbudgeten för att täcka upp för ökade
kostnader man inte kan påverka. Fastighetsförvaltningsavdelningen prognostiserar då att
redovisa ett underskott. Förvaltningarnas lokalkostnader blir även missvisande om internhyran
inte speglar den verkliga kostnaden för lokalerna de disponerar.

Ärendenr TN 2022/426

5.3.3 Externa taxor och avgifter

Teknikförvaltningen använder nio taxor och två prislistor.
 Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa - årlig
indexuppräkning sker. VA-taxan för brukningsavgifter höjdes 1 januari 2022 med
10 procent inklusive indexuppräkning samtidigt som anläggningsavgiften lämnades
oförändrad. En simulering av intäkter och kostnader för 2023 och framåt visar att
taxan avseende brukningsavgiften behöver höjas med 3 procent de kommande åren
inklusive indexuppräkning. Beräkningen visar att anläggningsavgifterna bör höjas
enligt årlig indexuppräkning med konsumentprisindex.
 Avfallstaxa –avfallstaxan reviderades och höjdes med 10 procent avseende
hushållsavfall för ett standardabonnemang och 10 procent på slamtaxan från 1
februari 2021. Taxan innehåller indexklausul.
Utfallet av de verksamheter inom avfallsverksamheten vilka ska finansieras av
avfallstaxan har under de senaste två åren haft en negativ utveckling. En översyn av
verksamheterna och deras kostnader kommer ske kontinuerligt. Modellen för
taxans konstruktion kommer även att ses över för att ta med de ökade kostnaderna
inom verksamheten. Verksamheten kring Gotlands återvinningscentraler var den
verksamhet inom avdelningen som 2021 stod för den största avvikelsen mot budget
om -4,8 mnkr (motsvarande avvikelse 2020 uppgick till -3,7 mnkr). Den negativa
avvikelsen 2021 förklaras i huvudsak av ökade kostnader för entreprenörsarvoden,
tippavgifter, personal samt transportmedel och kapitalkostnader.
 Avgifter för vissa transportdispenser s.k. transporttillstånd - årlig indexuppräkning
görs.
 Avgifter för parkering på offentlig plats - indexparagraf saknas. Inom landets
kommuner tillämpas inte indexreglering av parkeringsavgifter. Det går inte att
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använda indexreglering på parkeringsavgifter eftersom det leder till ojämna avgifter.
Om en indexklausul införs måste de lokala trafikföreskrifterna skrivas om, vilket
bedöms som administrativt tungt.
Felparkeringsavgifter - indexparagraf saknas. Taxan höjdes 2019.
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor - årlig indexuppräkning
görs av egenavgifter för färdtjänst och sjukresor.
Taxa för upplåtelse på offentlig plats (torghandelstaxa) - årlig indexuppräkning
görs. Taxan för utveckling av markupplåtelse Almedalsveckan justerades under
2021.
Nyttoparkeringstillstånd - taxa för kommunala dispenser - årlig indexuppräkning
sker. Taxan reviderades senast 2019.
Taxa för grävtillstånd reviderades senast 2020. Taxan innehåller en indexklausul för
årlig uppräkning.
Hamntaxan – gällande Region Gotlands hamnar reviderades och uppräknades till
1 januari 2022. Årlig indexuppräkning görs.

6. Investeringsförslag med motiveringar 2023-2027
Teknikförvaltningens totala investeringsbehov, exklusive infrastrukturinvesteringar i
exploateringsverksamhet, för planperioden uppgår till 1 633 miljoner kronor. 797 miljoner
kronor avser den skattefinansierade verksamheten och 836 miljoner kronor den
avgiftsfinansierade.

Ärendenr TN 2022/426

Beslutad investeringsbudget för 2023 uppgår till totalt 261,5 miljoner kronor för
teknikförvaltningens verksamhet. Nedan redovisas investeringsbehov för 2023 om totalt
305,5 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom fastighetsförvaltningen där
behov finns av utökad investeringsram för fastighetsägaransvar om 10 miljoner kronor
samt för förvaltningens egna behov av verksamhetsanpassning av hamnkontoret samt
uppförande av solceller med mera. Till följd av stormskador på linjehamnens fenderverk
finns behov av att tidigarelägga planerade investeringar till 2023-2024 istället för 2025-2026.
Beviljad budget för investeringar i nytt biljettsystem finns men posten utgår då system
kommer köpas som tjänst och därmed enbart belastar driftbudgeten. Även för perioden
2024-2026 redovisas större investeringsbehov än vad som finns i beslutad plan. Den enskilt
största posten avser permanent lösning för gångtrafikanter till och från kryssningsbron som
inte finns i den beviljade planen för 2024.
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Tabell 8: Sammanställning investeringar 2023-2027 (tkr)
2023
2023 enl.

nytt

2024

2025

2026

2027

budget

förslag

Budget

Plan

Plan

Plan

budget
Skattefinansierad verksamhet
Investeringspott

6 560

10 750

10 750

10 750

10 750

10 750

30 000

30 000

48 850

43 850

40 000

35 200

75 000

99 500

86 500

86 500

86 500

86 500

8 000

8 000

8 000

7 800

8 000

8 000

40 000

20 000

124 560

188 250

174 100

148 900

145 250

140 450

125 440

125 400

125 900

125 300

125 800

125 000

Avfall

7 500

6 200

8 000

8 700

8 600

6 000

Linjehamnen

4 000

25 600

35 700

23 800

28 000

58 000

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

136 940

157 200

169 600

157 800

162 400

189 000

Totalt teknikförvaltningen

261 500

345 450

343 700

306 700

307 650

329 450

Mark- & stadsmiljö, gator & vägar
Biljettsystem kollektivtrafik
Fastigheter
Hamnar

5 000

Permanent gångtrafiklösning kryssningskajen
Summa skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA

De belopp som redovisas på raden ”Fastställd budget/plan” i tabellerna för respektive
investeringsgrupp avser de belopp som beslutats av Regionfullmäktige 2021-11-22, § 182
Strategisk plan och budget 2022-2024.
6.1 Investeringar inom skattefinansierad verksamhet
6.1.1 Investeringspott

Investeringspotten inom den skattefinansierade verksamheten används för anskaffning av
fordon och maskiner, investeringar inom kollektivtrafiken samt inventarier.
Kollektivtrafikens investeringsbehov avser tillgänglighetsanpassningar, förbättring av
hållplatser, pendlarparkeringar samt övriga investeringar som redovisas i
trafikförsörjningsprogrammet. Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka
om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden.

Ärendenr TN 2022/426

Behov finns av utökning av investeringspotten till följd av prisökningar avseende maskiner
och fordon samt för att tillgodose övriga investeringsbehov under perioden.
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Tabell 9: Förslag till investeringspott, skattefinansierad verksamhet (tkr)
2023

2024

2025

2026

2027

Förslag

Förslag

Plan

Plan

Plan

budget

budget

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Inventarier m.m.

300

300

300

300

300

Maskiner försörjningsverksamhet

250

250

250

250

250

Möbler Visborg

200

200

200

200

200

Kollektivtrafik, utveckling Visby

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Kollektivtrafik, utveckling serviceorter inkl. hållplatser

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

10 750

10 750

10 750

10 750

10 750

6 560

6 560

6 560

6 560

-

Fordon och maskiner

TOTALT investeringspott
Fastställd budget/plan

6.1.2 Investeringar mark- och stadsmiljö, gator och vägar

Investeringsutrymmet enligt plan rymmer inte de faktiska investeringsbehoven avseende
mark- och stadsmiljö, gator och vägar och därför begärs utökad ram enligt nedan
redovisade behov.
Beläggningsprogrammet

Investeringar för beläggningsprogram tas upp med 10 miljoner kronor för 2023 och 12
miljoner kronor för 2024 år till och med 2024, därefter 10 miljoner kronor per år. Syftet
med investeringarna är att standarden inte ska sänkas ytterligare på våra gator och vägar
och för att öka trafiksäkerheten. I dagsläget kommer förvaltningen inte ifatt med enbart
felavhjälpande underhåll utan måste investera i syfte att inte bygga på redan befintlig
underhållsskuld. De ökade kapitalkostnaderna finansieras via begärt ramtillskott.
Enskilda vägar med statsbidrag

Investeringsbudget för förbättringar av enskilda vägar 2023 tas upp med 1,5 miljoner kronor
per år under planperioden. Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på enskilda vägar
med statsbidrag. Vid dessa vägar bor fast boende och de ägs av privata fastighetsägare samt av
regionen. Att utföra förbättringar på enskilda vägar är ett frivilligt åtagande för regionen. De
ökade kapitalkostnaderna finansieras via begärt ramtillskott.
Ospecificerade projekt gator och vägar

Under planperioden 2023-2027 begärs totalt 2,5 miljoner kronor. Syftet med anslaget är att
bibehålla standarden på våra gator samt att trafiksäkra och tillgängliggöra våra gator och
vägar. Medlen används främst för mindre åtgärder som exempelvis består av särskilda
önskemål på förbättringar från våra medborgare.
Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplanen

Ärendenr TN 2022/426

Under perioden 2023-2027 tas totalt 12,1 miljoner kronor upp. Syftet med anslaget är att
öka trafiksäkerheten på våra gator och vägar. Region Gotland arbetar mot nollvisionens
mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Länsplanen gör det
möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av
totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Enkelt avhjälpta hinder

Under planperioden 2023-2027 tas totalt 4 miljoner kronor upp. Syftet med anslaget är att
öka tillgängligheten av tätortsmiljöer för bland annat personer med funktionsvariationer.
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En tillgänglighetsstrategi har tagits fram för enkelt avhjälpta hinder i utemiljö under 2016.
Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp
till 50 procent av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Säkra skolvägar

Under planperioden 2023-2027 tas 5 miljoner kronor upp. Syftet med anslaget är att öka
trafiksäkerheten för barn och ungdomar på våra gator och vägar. Region Gotland arbetar
mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
Länsplanen gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp
till 50 procent av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Cykelplan Visby

Under planperioden 2023-2027 tas totalt 16 miljoner kronor upp. Investeringarna syftar till
att både öka trafiksäkerheten på befintliga gång- och cykelvägar och till att utveckla och
bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorterna. Antagen cykelplan ligger till grund för
investeringarna. En ny cykelplan för Gotland tas fram när en ny översiktsplan tagits fram.
Enligt vision 2025 ska cykelåkandet öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Länsplanen
gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50
procent av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Innerstadsutveckling Visby

Under planperioden 2023-2027 tas totalt 5 miljoner kronor upp. Investeringarna syftar till
att stärka och utveckla världsarvsstaden och dess närområden som en attraktiv besöksplats
men också för att öka attraktiviteten för boende på Gotland. En ny strategi och plan för
världsarvet finns framtaget och kommer medföra investeringsbehov framöver. Länsplanen
gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till
50 procent av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Utveckling av serviceorter

Under planperioden 2023-2027 upptas totalt 10,5 miljoner kronor. Investeringarna syftar
till att utveckla gång- och cykelmöjligheter samt trafiksäkerhetsåtgärder, parker och
lekplatser vid serviceorter på landsbygden. Länsplanen gör det möjligt för Region att
ansöka om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.
Upprustning parker

Under planperioden 2023-2027 upptas totalt 5 miljoner kronor. Syftet med investeringarna
är att öka besöksvärdet för fast boende och besökare samt att renovera och restaurera
platser i parkerna så att förutsättningarna för driften blir bättre. Med anledning av
pandemin har behovet hos våra medborgare av uteaktiviteter ökat och vi ser en efterfrågan
av gröna områden.

Ärendenr TN 2022/426

Lekutrustning

På Gotland finns 32 kommunala lekplatser och fyra utomhusgym på allmän platsmark. I
dokumentet ”Strategi för lekplatser och utomhusgym” (antagen av tekniska nämnden
2016-11-16) åskådliggörs hur Region Gotland arbetar med att förvalta, underhålla och
utveckla sina lekplatser och utomhusgym. Lekplatserna på Gotland ska vara stimulerande,
säkra, varierade och även i viss mån tillgänglighetsanpassade. De ska ses som träffpunkter
över generationsgränser och helst vara nåbara inom 500 meter från bostaden. Detta är
endast möjligt att uppnå i Visby. I övriga tätorter är målet att det ska erbjudas en större
lekplats i ett välvalt och centralt läge.
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Det finns också en handlingsplan som utgår från, och är ett komplement till strategin,
genom att beskriva nödvändiga och önskade framtida åtgärder. Planen består av en
nulägesbedömning och analys av respektive lekplats och utomhusgym.
Nulägesbedömningarna är framtagna utifrån inventeringar och besiktningar av lekplatser
och utegym. Här redogörs också för de kompletterings- och upprustningsåtgärder som
behöver göras inom de närmaste åren. Den aktualiserade planen sträcker sig över tio år,
2021-2030. Den samlade bedömningen av lekplatsernas status visar att det finns stora
behov av investeringar till följd av många års låga investeringsnivå och avsaknad av
underhållsbudget för parkdriften. Under planperioden 2023-2027 tas totalt 17,3 miljoner
kronor upp.
Bad och besöksplatser

Under planperioden 2023-2027 tas totalt 5 miljoner kronor upp. Investeringarna syftar till
att öka tillgängligheten, säkra och/eller byta bryggor vid badplatserna samt utbyte av
toaletter. Framtagen badplatsstrategi ligger till grund för vilka investeringar som ska göras i
bad och besöksplatser under planperioden.
Reinvesteringar belysning

Under planperioden 2023-2027 tas totalt 15 miljoner kronor. Syftet är att möjliggöra
reinvesteringar och förbättringar i befintlig infrastruktur. I projektet för armaturbyten
kvarstår ca 1 400 armaturbyten och avser främst i Visby. Investering för detta beräknas till
cirka 6 miljoner kronor. Därutöver krävs en årlig budget för reinvesteringar samt utbyte av
stolpar.
Upprustning parkeringshuset Dovhjorten

Investeringsanslaget ska användas till reinvesteringar vid parkeringshuset Dovhjorten. Det
är bärighetsåtgärder för parkeringsdäcket som behöver genomföras. För planperioden
2023-2027 tas totalt 8 miljoner kronor upp. En arkitekttävling har genomförts avseende
utveckling av Östercentrum. Nästa steg är en förstudie där även parkeringsfrågan ska
belysas. Utfallet av utvecklingsarbetet kan påverka investeringsbehovet.
Parkering

Under planperioden 2023-2027 tas 4,5 miljoner kronor upp. Den beslutade
parkeringsstrategin kräver investeringar framöver. Hållbara parkeringslösningar som
exempelvis parkeringsplatser med laddinfrastruktur för elfordon kan komma kräva
investeringar. Investeringsbehov kan även uppkomma utifrån andra parkeringsfrågor och
parkeringsytor som Region Gotland äger.

Ärendenr TN 2022/426

Klintehamn 2030

Regionfullmäktige beslutade 2019-09-30 att godkänna ”Program för Klintehamn 2030”.
Nästa steg är att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i
det godkända programmet gällande bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och
framkomlighet kommer kräva stora investeringar fram till 2030. I förstudien för
genomförande kommer framtida investeringsbehov att verifieras närmare. För
planperioden 2023-2027 tas 7,5 miljoner kronor upp. Investeringsplanen kommer behöva
revideras när förstudien är genomförd. Länsplanen gör det möjligt för regionen att ansöka
om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder.

19 (36)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Strategisk plan och budget 2023-2025

Trädplan

Ett arbete pågår med trädinventering och framtagandet av en trädplan. Investeringsanslag
kommer behövas framöver för att kunna genomföra åtgärder utifrån trädplanen. Under
planperioden 2023-2027 tas 2,5 miljoner kronor upp.
Trafiksignaler

Det finns ett stort behov av upprustning av Region Gotlands trafiksignaler. Under
planperioden 2023-2027 tas totalt 9 miljoner kronor upp. Investeringsanslag kommer att
behövas även efter planperioden. Korsningen Söderväg/Gutevägen samt
Solbergagatan/Peder Hardingsväg bör prioriteras först. Behov av åtgärder i ytterligare
korsningar längs Solbergagatan, vid korsningarna med Skolportsgatan, Östra Hansegatan
samt Österväg/Norra Hansegatan. Behov finns också i korsningen Norra
Hansegatan/Jägargatan/Birkagatan.
Aktivitetsytor

Vi ser ett alltmer ökat behov av aktivitetsytor för alla åldersgrupper att mötas på. Viktiga
frågor att beakta är barnperspektivet i barnkonventionen, jämställdhetsperspektivet och
tillgänglighet för olika grupper i samhället. Det är tydligt att fler barn och ungdomar blir
sittande mer inomhus och ur ett folkhälsoperspektiv behöver åtgärder vidtas för att
motverka detta. Pandemin har inneburit att behovet av aktivitetsytor i utemiljöer har ökat.
Dialog förs i dessa frågor med kultur- och fritidsavdelningen. Under planperioden 20232027 tas totalt 3 miljoner kronor upp.
Broar

Investeringar i ett antal broar kommer behöva genomföras under planperioden. Det gäller
först och främst broar i Klintehamn och Slite där Klintehamn behöver prioriteras först.
Under planperioden 2023-2027 tas 6 miljoner kronor upp.
Kvarnar

Ärendenr TN 2022/426

Våra kvarnar är i behov av mindre investeringar framöver. Bland annat behövs
nyinvestering i vingar. Under planperioden behövs investeringsanslag om totalt 0,5
miljoner kronor.
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Tabell 10: Förslag till investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar (tkr)
2023

2024

2025

2026

2027

Förslag

Förslag

Plan

Plan

Plan

budget

budget

10 000

12 000

10 000

10 000

10 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

500

500

500

1 000

1 300

2 400

2 400

3 000

3 000

500

1 000

500

1 500

500

Säkra skolvägar

500

1 500

1 000

1 000

1 000

Cykelplan Visby

1 000

5 000

4 000

3 000

3 000

500

1 000

1 000

1 500

1 000

Beläggningsprogrammet
Enskilda vägar
Ospec gator o vägar
Trafiksäkerhetsåtgärder enligt Länstrafikplanen
Enkelt avhjälpta hinder

Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter

500

3 500

3 500

1 500

1 500

Upprustning parker

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Lekutrustning

5 900

4 650

3 150

1 500

2 100

Bad & besöksplatser, upprustning & förändring

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Reinvestering belysning

2 000

4 000

4 000

2 000

3 000

Dovhjorten parkeringshus

200

700

1 700

5 400

Parkering

500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 500

2 000

1 500

1 500

Klintehamn 2030
Trädplan

500

500

500

500

500

Trafiksignaler

1 000

2 500

2 000

1 500

2 000

Aktivitetsytor

500

500

500

1 000

500

Åtgärdsplan broar

500

3 000

2 500

Kvarnar

100

100

100

100

100

TOTALT mark- och statsmiljö, gator & vägar

30 000

48 850

43 850

40 000

32 200

Fastställd budget/plan

30 000

30 000

30 000

30 000

-

6.1.3 Investeringar fastigheter

Region Gotlands fastighetsbestånd består av cirka 170 fastigheter med cirka 500 byggnader
där huvuddelen är byggda under 50- till 70-talen. Investeringsbehovet för
fastighetsförvaltningen är under planperioden totalt cirka 445 miljoner kronor.

Ärendenr TN 2022/426

Investeringsutgifter fastighetsägaransvar och planerat underhåll

Rollen som fastighetsägare medför ansvar för att fastigheterna uppfyller myndighets- och
lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att kunna agera och för att säkerställa att
regionens fastighetsbestånd förvaltas enligt de krav som ställs. Investeringsanslaget omfattar
även investeringar för planerat underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet längre än
ett år och syftar till att återställa en byggdelsfunktion. Åtgärderna avser såväl inre- som yttre
underhåll.
Behov finns av ett flertal större underhållsåtgärder av bland annat tak och fasader där även
tekniska system behöver ersättas. Ökade krav avseende driftsäkerhet innebär att system måste
bytas ut då nuvarande lösningar har uppnått eller börjar uppnå slutet av sin tekniska livslängd.
Vissa av underhållsåtgärderna innebär att verksamheter måste evakueras till andra tillfälliga
lokaler. Åtgärder som måste genomföras är renoveringar av fasader, fönster och tak, utbyte av
avloppsstammar, dräneringar av husgrunder samt utbyte av brandlarm, passagesystem, hissar,
pelletspannor, kylanläggningar med mera. Fastighetsförvaltningen äskar om utökning det årliga
investeringsanslaget från 60 till 70 miljoner kronor eftersom flera större underhållsåtgärder
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avseende elsystem såsom utbyte av ett antal låg- och högspänningsställverk föreligger.
Därutöver finns behov av ökat investeringsutrymme till följd av ökningen för materialpriser.
För perioden 2023-2027 bedöms ett årligt behov om 70 miljoner kronor för
fastighetsägaransvar och planerat underhåll. Totalt investeringsbehov under perioden
bedöms till 350 miljoner kronor. Investeringarna innebär ökade kapitalkostnader vilka
finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran.
Utbyte av befintlig ventilation.

Det finns idag lagkrav i Plan-och bygglagen som reglerar hur lokalers ventilationssystem ska
utformas för att uppfylla ett tillfredställande inomhusklimat. Ventilationsanläggningar
kontrolleras regelbundet, enligt, bestämmelserna för obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
Det finns ett ökat behov av att verksamhetsanpassa och förändra våra lokaler vilket ofta innebär
att ventilationen behöver anpassas för de nya förutsättningarna. Det handlar vanligtvis om att
byta ut kanalisation och fläktar med tillhörande styr och reglerutrustning. De åtgärder som
utförs medför generellt att energi- och miljöbesparingar görs vilket leder till lägre belastning på
miljön.
Totalt investeringsbehov under planperioden beräknas till 75 miljoner kronor. Ökade
kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett
generellt påslag på internhyran.
Uppförande av solceller

I arbetet med att minska Region Gotlands klimatavtryck har teknikförvaltningen fått i uppdrag
att ta fram en solcellsstrategi. En möjlighet är att öka Region Gotlands egenproduktion av el
exempelvis genom att investera i solceller. Vid framtagandet av denna motion har man tittat på
det arbete som fastighetsförvaltningen genomfört med energieffektiviseringar i fastigheter
(EPC) och man föreslår ett liknande arbetssätt med solceller. Om strategin antas av
regionfullmäktige och den innebär satsning på solceller enligt EPC-modellen betyder det att
investeringsmedel måste tillskjutas årligen. Storleken på dessa investeringsmedel är beroende av
den inventering som behöver göras i lämpliga fastigheter att investera solceller i.
Totalt investeringsbehov under planperioden beräknas till 5 miljoner kronor. De ökade
kapitalkostnaderna finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag
på internhyran.
Utbyggnad matsal Lövsta

Gotland Grönt Centrum driver skoljordbruk, restaurang, konferens, uthyrning av
kontorslokaler och utbildningsverksamhet. Gotland Grönt center är Region Gotlands hyresgäst
på Lövsta och de önskar en utbyggnad av befintlig matsal för att kunna ta emot fler konferensoch matgäster. Utbyggnaden beräknas innebära en investering om 3 miljoner kronor. Ökade
kapitalkostnader för investeringen finansieras med en ökad hyra för Gotland Grönt Centrum.
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Investeringar för utveckling av fastigheter

Nya lagar och krav på miljöeffektiva fastigheter kommer att medföra behov av investering i nya
system för att möta kraven. Exempel på sådana åtgärder är att verksamheterna önskar
trafiksäkerhetsåtgärder, asfalterade ytor, cykelgarage/cykelställ, sopbodar/förråd och laddinfrastruktur för cyklar och bilar. Fastighetsförvaltningsavdelningen ser även ett behov av
investeringar för att möta konsekvenserna av klimatförändringar och högre ställda krav på
inomhusklimat. För att möta dessa önskemål och krav behöver att investeringsmedel tilldelas
om 0,5 miljoner kronor årligen under planperioden. De ökade kapitalkostnaderna ska
finansieras via internhyran på fastigheter där investeringen sker.
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Verksamhetsanpassning av hamnkontoret

Syftet med anslaget är att verksamhetsanpassa hamnkontoret som idag rymmer hamn- och
VA-avdelningarnas personal. Investeringsbehovet avser arbetsmiljöförbättringar med
värme och ventilation samt ombyggnad av omklädningsrum. Projektering pågår och en
inital uppskattning är att projektet bedöms innebära en investeringsutgift om 10 miljoner
kronor.
Tabell 11: Förslag till investeringar i fastigheter (tkr)
2023

2024

2025

2026

2027

Förslag

Förslagbudget

Plan

Plan

Plan

budget
Fastighetsförvaltning
Utbyte av ventilation
Fastställd budget/plan
Fastighetsansvar
Fastställd budget/plan
Uppförande av solceller
Utveckling av fastigheter
Utbyggnad matsal Lövsta
Verksamhetsanpassning hamnkontoret

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

-

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

60 000

60 000

60 000

60 000

-

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

500

500

500

3 000
10 000

TOTALT fastighetsförvaltning

99 500

86 500

86 500

86 500

86 500

Fastställd budget/plan

75 000

75 000

75 000

75 000

-

6.1.4 Investeringar hamnar

De kapitalkostnader som blir resultatet av de investeringar som genomförs inom ramen för
den skattefinansierade hamnverksamheten finansieras via det investeringsutrymme som
uppstår i och med de årliga avskrivningarna.
Rensmuddring Klintehamn

Syftet med investeringarna är att kunna utföra rensmuddring av främst vändzonen för
lastfartyg samt farleden till och längs med kajerna vid Karlsöpiren. Vid egenkontroll av
vattendjupet kan det konstateras att det finns en betydande sandvandring i området. År
2026 tas 2 miljoner kronor upp.
Logistikytor Klintehamn

Klintehamns hamn har utvecklats och är Region Gotlands största godshamn främst för de
gröna näringarna med jordbruks- och skogsprodukter. Det krävs ett kontinuerligt
iordningställande av mer och bättre logistikytor för att möta kundernas behov. Det
kommer även krävas att logistikflöden ses över i sin helhet och effektiviseras inom
hamnområdet. Investeringsanslag upptas med totalt 3 miljoner kronor för logistikytor på
hamnområdet i Klintehamn.
Beläggning Karlsöpiren

Karlsöpiren i Klintehamns hamn är i behov av ny asfalt då befintlig är uttjänt.
Reinvesteringsmedel upptas till 4 000 tkr år 2024 för toppning av hela ytan.
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Hantering av dagvatten logistikytor Klintehamn

Klintehamns hamn med sina logistikområden behöver en funktionell, robust och
klimatanpassad dagvattenhantering som lever upp till regionens dagvattenstrategi. År 2027
tas 2 miljoner kronor upp.
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Sjövägen Klintehamn ytbeläggning

Sjövägen är huvudvägen på hamnområdet och är hårt trafikerad och nyttjas även av
bandgående hamnkranar. Under senaste åren har delar av vägen fått ytbeläggning vilket
bidragit till en bättre miljö för våra kunder främst genom att mindre körskador uppstår
samt att damningen minskat. Huvudvägnätet inom hamnområdet behöver fortsatt
utvecklas och en del av detta är att körvägar ska ytbeläggas. År 2023 tas 3 miljoner kronor
upp.
Rensmuddring övriga hamnar

Reinvesteringsmedel upptas med 3 miljoner kronor för rensmuddring av övriga hamnar år
2023. Utförda egenkontroller av hamnarnas vattendjup visar på att rensmuddring är
nödvändigt i flertalet av våra hamnar.
Utveckling Visby Gästhamn

Investerings- och reinvesteringsmedel upptas till totalt 8 miljoner kronor under
planperioden. Visby gästhamn behöver utvecklas, främst behöver flytbryggorna ersättas
med nya. Det behövs även fler flytbryggor för att möta kundernas behov när båtarna blir
allt större. Flytbryggorna ska även utrustas för att vara vågbrytande.
Renovering av spont Holmen Visby hamn

Reinvesteringen avser reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för
Holmens nock och östra sida. För att förlänga den tekniska livslängden är det avgörande att
renovera den bärande konstruktionen. Driftkonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader.
Dock ligger det ett stort ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd. Holmen nyttjas
av såväl inom affärsverksamhet som inom övrig hamnverksamhet, vilket innebär att
projektkostnaden delas mellan verksamheterna. De ökade kapitalkostnaderna via det
investeringsutrymme som uppstår i och med de årliga avskrivningarna. Investeringen har
delats upp på affärsdrivande- respektive skattefinansierad verksamhet. Inom ramen för den
skattefinansierade verksamheten tas investeringsanslag om totalt 4,8 miljoner kronor upp
under planperioden.
Förbättringsåtgärder övriga hamnar

Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar i
övriga hamnar. Investeringsanslag tas upp med totalt 10 miljoner kronor för
förbättringsåtgärder i övriga hamnar.
Tabell 12: Förslag till investeringar i hamnar (tkr)
2023

2024

2025

2026

2027

Förslag

Förslag

Plan

Plan

Plan

budget

budget

Rensmuddring Klintehamn

2 000

Logistikytor Klintehamn

1 000

Belägning Karlsöpiren, Klintehamn
Dagvatten logistikytor, Klintehamn

2 000

Sjövägen Klintehamn ytbeläggning

3 000

Rensmuddring övriga hamnar

3 000

Ärendenr TN 2022/426

Utveckling Visby gästhamn

2 000

Renovering spont Holmen
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
TOTALT hamnverksamhet

2 000

4 000

2 000

2 000

3 800

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

8 000

7 800

8 000

8 000
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8 000

12 500

7 000

8 000

-

6.2 Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
6.2.1 Investeringar VA

Under perioden 2023-2027 kommer ett antal projekt genomföras som är nödvändiga för
att säkra och delvis utöka Gotlands allmänna vatten- och avloppsförsörjning. De största
behoven finns till följd av ett gammalt ledningsnät och gamla verk samtidigt som
klimatförändring och nya regler ökar kraven på finansiering, kompetens och kapacitet.
Redan när VA-planen 2018-2030 antogs hade VA-organisationens planerings- och
beställarfunktion otillräckliga resurser. Förutom reinvesteringar innehåller planen flera
utbyggnadsprojekt för regional utveckling och stora nya komplicerade verk kräver mera
personal som kommer kräva höjningar av VA-taxan.
Förslaget för perioden 2023-2027 innebär ett par justeringar av projekt i jämförelse med de
som presenterades i investeringsplanen för 2023-2032. Höstens utredningar visar att
bassäng nummer två i Klintehamn avloppsreningsverk kan flyttas till efter perioden.
Ombyggnation av Tofta vattenverk flyttas fram ett år, nytt projekt för råvattenledning
mellan vattentäkten på Ava och vattenverk är tillagt. Det är en utmaning att takta
investeringsprojektens genomförande med en godtagbar taxeutveckling och utmaningen
riskerar bli alltför stor om planen ska forceras mer än vad som presenteras för perioden.
Ett investeringsutrymme på cirka 125 miljoner kronor kommer årligen att tas upp under
åren 2023-2027 för investeringar inom VA-verksamheten. Totalt investeringsbehov
exklusive exploatering uppgår till 627 miljoner kronor under åren 2023-2027.
I den 2018 antagna VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på
Gotland. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VAverksamhetens resurser, vilka har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och
leveransen av dricksvatten samt rening av avloppsvatten. Flera projekt har fått senareläggas
för att färdigställa bräckvattenverket och två prioriterade områden, Visby och nordöstra
Gotland
Reinvestering VA-anläggningar
Sanering VA-ledningsnät

Syftet med anslaget är att kunna åtgärda läckande vatten- och avloppsledningsnät genom
ett fortlöpande arbete med sanering. Region Gotland behöver sanera mellan 0,6-0,7
procent årligen för att uppnå en hållbar förnyelsetakt. Omräknat först till ledningssträcka
och sen till pengar, behövs 30 miljoner kronor årligen och ytterligare en
planeringsingenjörsresurs. För att underhålla ledningsnätet behöver verksamheten
förstärkning med en spolbil och chaufför. Investering i en spolbil inkluderas i ”Fordon och
maskiner VA”. Kostnad för ytterligare personalresurser har inkluderats i driftsbudgeten.
Totalt tas 105 miljoner kronor upp för planperioden.
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Reinvesteringsprojekt i befintlig VA-anläggning

De gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna börjar till stora delar nå
slutet av sin tekniska livslängd och tidigare besparingar på underhållssidan har resulterat i
större investeringsbehov. Både vatten- och avloppsverk behöver moderniseras men
framförallt är ledningsnäten i behov av renovering. För inte öka på underhållsskulden
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behövs enligt VA-planen 50 miljoner kronor årligen. Nyinvesteringar och exploateringar tar
de flesta resurser i både personal och pengar. Utrymmet för reinvesteringar varierar
beroende på hur övriga investeringar planeras. Under planperioden 2023-2027 upptas totalt
77 miljoner kronor.
Ombyggnad av vattenverk

Syftet med anslaget är att uppdatera vattenverken till gällande krav med om- och
tillbyggnader samt olika anpassningar. Totalt 25 miljoner kronor tas upp under
planperioden.
Ombyggnad av avloppsreningsverk

Syftet med anslaget är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav avseende om
och tillbyggnader samt olika anpassningar. Totalt 25 miljoner kronor tas upp under
planperioden.
Nyinvestering VA-anläggningar

I rubriktexten för VA- investeringarna anges referenser till VA-planen med benämning
DUFP (Drift och underhåll samt förnyelseplan).
Ledningsutbyte ospecificerat

Syftet med anslaget är att möjliggöra förtätning av VA-nätet. Under planperioden tas totalt
20 miljoner kronor upp.
Nya anslutningar (verksamhetsområden enligt plan)

Syftet med anslaget är bygga ut verksamhetsområden inom befintlig bebyggelse enligt VAutbyggnadsplanen. För planperioden tas 20 miljoner kronor upp.
Visby råvattenledning

(VA-Plan 2018, Sidan 47) Syftet med investeringen är att säkerställa vattenförsörjningen till
Visby genom att sanera en råvattenledning från en av grundvattentäkterna. Projektet är
försenat varför anslag först tas upp från 2023 med 5 miljoner kronor årligen till och med
2026.
Råvattenledning från Ava vattentäkt

Syftet med anslaget är att bygga en råvattenledning från Ava vattentäkt, som fick tillstånd
till vattenverksamhet under 2022. För råvattenledning och pumpstation tas upp 15 miljoner
kronor år 2024.
VA-ledningar Norra Linan (DUFP26, DUFP27)

Syftet med anslaget är möjliggöra sammankopplingar av både vatten- och
avloppsvattenanläggningar på norra Gotland. Satsningen innehåller tre delprojekt. Del ett
avser ledning mellan Slite och Othem, vilket är genomfört. Del två är en kortare sträcka
mellan Lickershamn och Stenkyrka. Del tre avser en sträcka mellan Stenkyrka och Martebo.
För perioden 2023-2026 tas investeringsanslag upp med 4,5 miljoner kronor.
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Ledning Alva-Stånga

(VA-Plan 2018, Sidan 71) Syftet med anslaget är att säkerställa vattenförsörjningen till
Ljugarn. Reningsverket är utbyggt, vilket innebär att det öppnas för nyanslutningar efter
anslutningsstoppet i Ljugarn. Detta understryker behovet av att stärka upp så att tillräckligt
med vatten når reservoarerna i Ljugarns vattenverk. Förstärkning för delar av
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ledningssträckan mellan Garda-Ljugarn och tryckstegringsstation i Alskog genomförs under
2021-2022. Projektering av ledningssträckan mellan från Alva via Hemse till Stånga pågår
under 2022. Investeringsmedel för det projekt omprioriteras från reinvesteringsprojekt VA,
varför endast investeringsanslag på 2,5 miljoner kronor tas upp för perioden.
Ledning Västergarn-Tofta

Syftet med anslaget är att bygga överföringsledningen mellan Västergarn och Tofta för att
området norr om Västergarn till norr om Tofta får dricksvatten från bräckvattenverket på
södra Gotland. Samtidigt läggs ny överföringsledning för avlopp till Klintehamn
avloppsreningsverk. Den totala investeringsutgiften är beräknad till 45 miljoner kronor och
är tidigarelagd med början 2022 och anslag för 2023 tas upp med 30 miljoner kronor.
Ledningar Valleviken (DUFP25)

Syftet med investeringsanslaget är att säkra medel för reinvesteringar i ledningsnätet vid
Valleviken. Projektet senareläggs och för planperioden 2025-2027 tas totalt 20 miljoner
kronor upp. Färdigställande beräknas bli år 2027-2028.
Dagvatten

Syftet med anslaget är marknadsföra problematiken avseende kommande
dagvattenhantering, både internt och externt. Under planperioden tas investeringsanslag
om 3 miljoner kronor upp.
Vattenverk Lärbro (DUFP26)

Syftet med anslaget är att möjliggöra sammankoppling mellan ett framtida verk som får sitt
råvatten från Nordkalks täkter och Lärbro vattenverk, för att kunna blanda vatten innan
distribution till abonnenter. Det planeras en sammankoppling med Othem vattenverk och
Lärbro vattenverk med befintlig vattenledning som inte används idag. Inkoppling med
befintlig vattenledning är att betrakta som en nödvattenförsörjning norrut till Lärbro, men
även söderut till Othem vid behov. Innan investeringsprojekt kan startas måste en
genomgripande förstudie göras. Kostnader för förstudien kommer att redovisas som
driftsutgift. Det är först efter genomförd förstudie som investeringsutgiften slutligen kan
beräknas och en tidplan för projektet kan presenteras. Investeringsanslag om 2 miljoner
kronor per år tas upp.
Visby vattenverk alt. Tingstäde (DUFP29, DUFP31)

Försörjningen av det allmänna dricksvatten på Gotland är en komplicerad process där
många delar måste samverka för att allt ska fungera. För att kunna säkerställa
dricksvattentillgången i Visby för kommande utbyggnader måste vattenfrågan snarast lösas.
För att möjliggöra en lösning bildas en utredningsgrupp bestående av cirka fyra tjänster,
varav två är nya tjänster och kommer anställas under 2022. År 2023 och 2024 tas 18,8
miljoner kronor upp årligen. Under planperioden 2025-2027 tas investeringsanslag upp 98
miljoner kronor. När lösning finns för ett eller två nya vattenverk, behövs
investeringsanslag i storleken som bräckvattenverket på södra Gotland och färdigställande
beräknas bli under perioden 2027 till 2030.
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Fårösund avloppsreningsverk

År 2018 byggdes ett nytt kemiskt reningssteg för 4000 pe3 och det planerades att göra en
mindre ombyggnad för den biologiska delen när nytt tillstånd finns för 4000 pe. Under
Personekvivalenter – avser den mängd BOD som motsvarar den genomsnittliga dagliga BOD-utsläppet per person.
BOD – Biokemisk syreförbrukning. Används för att mäta mängden (kg) syreförbrukande organiskt material i vatten.
3
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tillståndsprocessen har konstaterat att det kan komma att krävs bästa möjliga teknik för att
få tillstånd till 4000 pe, varför det tas upp investeringsanslag år 2023 med 10 miljoner
kronor och år 2024 med 5 miljoner kronor.
Förstärkning Vallevikens avloppsreningsverk

Syftet med anslaget är att klara lovade nyanslutningar tills överföringsledning från Slite
avloppsreningsverk är byggt. Samtidigt testas ny teknik som sen ska används i Fårösund
avloppsreningsverk om tillståndet kommer att kräva det. År 2023 tas upp 2,5 miljoner
kronor.
Ombyggnad Eskelshem avloppsreningsverk

Under år 2022 pågår utredning om Eskelhem avloppsreningsverk ska vara kvar eller om
spillvattnet kopplas på överföringsledningen till Klintehamn. För år 2025 tas 5 miljoner
kronor upp.
Roma vattenverk förstärkning

Syftet med anslaget är att säkra vattenförsörjningen i Roma med vattentäkten vid Akebäck.
Grundvattnet kräver annan rening och anslag tas upp till ombyggnad/tillbyggnad av Roma
vattenverk. För år 2023-2024 tas 5 miljoner kronor upp i investeringsanslag per år. Under
planperioden 2025-2027 tas investeringsanslag upp med totalt 15 miljoner kronor.
Ombyggnad av Tofta vattenverk

Syftet med anslaget är en ombyggnad av Tofta vattenverk, så att verket kan ta emot vatten
från bräckvattenverket och blanda med vatten från grundvattentäkten i Tofta. I
ombyggnaden finns även en extra mikrobiologiskbarriär för grundvattnet från Tofta
vattentäkt. Distributionspumpar ska bytas ut för att även kunna distribuera en del vatten
mot Visby. Den totala investeringsutgiften är beräknad till 24 miljoner kronor fördelad lika
mellan år 2024 och 2025.
Vattenskydd VA-plan

Investeringsanslag upptas för planperioden med totalt 9 miljoner kronor. Syftet med
investeringen är att ta ett samlat grepp kring hur Region Gotland ska arbeta för att
säkerställa skyddet för sina allmänna vattentäkter, både kvantitativt och kvalitativt. Flertal
vattentäkter saknar rådighet, tillstånd och/eller vattenskyddsområde.
Innovation

Syftet med anslaget är underlätta utvecklingsidéer exempelvis via olika forum/digitala
plattformar för olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning med mera. 1,3
miljoner kronor tas upp för planperioden.
Fordons- och maskinanskaffning

Syftet med anslaget är att kunna göra reinvesteringar enligt maskinanskaffningsplan. För
planperioden tas investeringslag om 17,5 miljoner kronor upp.
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Nytt verksamhetssystem

Syftet med anslaget är att kunna investera i nytt verksamhetssystem om behovet finns.
Investeringen delas mellan avfalls- och VA-avdelningarna. Den totala
investeringskostnaden är 5 miljoner kronor och anskaffningen beräknas ske under 2025.
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Tabell 13: Förslag till investeringar VA (tkr)
2023

2024

2025

2026

2027

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

förslag

förslag

Sanering VA-ledningar

15 000

20 000

20 000

20 000

30 000

Reinvestering i befintlig VA-anläggning

14 000

20 000

10 000

13 000

20 000

Ombyggnad vattenverk

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Ombyggnad avloppsreningsverk

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Ledningsutbygnad/serviser

2 500

2 500

5 000

5 000

5 000

Nya anslutningar (verksamhetsområden enligt

2 500

2 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

500

3 000

Reinvesteringar

Nyinvesteringar

plan)

Visby råvattenledning
Råvattenledning Ava-verk och pumpstation
Ledningsutbyggn. Norra linan (Martebo &

15 000
500

500

Stenkyrka)
Ledning Alva-Stånga
Ledning Västergarn-Tofta

2 500
30 000

Ledning Valleviken (till/från Slite)

5 000

10 000

500

500

500

500

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10 000

Vattenverk Visby alt. Tingstäde

18 800

18 800

33 000

40 000

25 000

Avloppsreningsverk Fårösund

10 000

5 000

5 000

5 000

Dagvatten
Vattenverk Lärbro

Förstärkning Valleviken avloppsreningsverk

2 500

Ombyggnad Eskelhem avloppsreningsverk
Roma vattenverk

5 000
5 000

Tofta vattenverk
Vattenskydd VA-plan
Innovation
Fordon och maskiner VA

10 000

5 000

5 000

12 000

12 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

100

100

300

300

500

2 500

5 000

2 500

5 000

2 500

Nytt verksamhetssystem (Future)

2 500

TOTALT VA-verksamhet

125 400

125 900

125 300

125 800

125 000

Fastställd budget/plan

125 440

125 940

125 350

125 800

-

6.2.2 Investeringar avfall

Att göra avfall till en resurs är en viktig ledstjärna för avfallsverksamheten. Att utveckla
verksamheten i den riktningen och genomföra erforderliga reinvesteringar i anläggningar
och utrustning innebär en stor utmaning. Utmaningen ligger i att finansiera de
investeringsbehov som hittills framkommit inom ramen för en godtagbar nivå för
avfallstaxan. Det totala investeringsbehovet för perioden beräknas till 37 miljoner kronor.
Med det ändrade världsläget tillsammans med kraftigt ökade kostnader för bland annat
drivmedel finns det risk att den verksamhet som bedrivs idag kommer behöva fokusera
mer på kärnverksamheten medan projekt och investeringar får skjutas till framtiden.

Ärendenr TN 2022/426

Slite deponi

Ett aktivt arbete pågår för att minska behovet av deponering och huvudinriktningen är att
resurser ska återvinnas i allt högre utsträckning. Slite deponi är Gotlands enda aktiva
deponi. Syftet med investeringen i Slite deponi är att säkra och utveckla avfallsanläggningen
och målet är en långsiktigt hållbar avfallshantering. Investeringen rymmer utbyggnad av
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deponi inom anläggningen för ett långsiktigt behov av deponering av avfall som inte är
möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt. Investeringsprojekt pågår sen 2020 och
ska avslutas under 2025. Investeringen för de pågående investeringsprojekten beräknas till
cirka 30 miljoner kronor. Investeringsbehovet för planperioden är idag svår att beräkna
men uppskattas till 13,5 miljoner kronor.
En effekt av investeringarna är möjligheten att öppna deponin för externt mottagande av
avfall. Idag tas enbart avfall från interna verksamheter emot. Investeringen kommer att
innebära ökade kapitalkostnader och behov av nya medarbetare för att kunna sköta driften av
den nya anläggningen. De ökade driftskostnaderna för att ta emot externt avfall ska finansieras
med mottagningsavgifter på deponin.
Avfallsplan 2020-2030

Avfallstrappan, eller avfallshierarkin, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska
miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Det är den som är utgångspunkten
gällande avfallshanteringen i hela landet och avfallsplanens grundsten.
De juridiska och politiska utgångspunkterna för avfallsplanen är flera. De som
avfallsplanen baseras på är följande:
 FN:s Agenda 2030 (FN:s globala hållbarhetsmål)
 EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) inkl. avfallshierarkin)
 Miljöbalken (1998:808)
Avfallsplanen ska enligt regelverket revideras vart fjärde år. Kommande revidering ska ske
under 2023. Kostnaderna för genomförandet av aktiviteterna i avfallsplanen är inte
beräknade och en ny version av planen kommer innefatta sådana beräkningar.
Huvudmålet med avfallsplanen och avfallshierarkin är att förebygga uppkomsten av avfall.
Under perioden 2022-2032 kommer ett antal projekt, i enlighet med den 2021 antagna
avfallsplanen, att genomföras. Arbete i enlighet med avfallsplanens mål att förebygga avfall
kommer att innebära investeringar under planperioden i följande projekt :

Ärendenr TN 2022/426





Återvinningscentraler

Återvinningscentralerna är en viktig motor inom avfallsverksamheten. Ett
genomgripande arbete har gjorts under 2021 i syfte att utreda antal, placering och
driftsformer för framtida återvinningscentraler. Utredningen visar att det finns ett
omfattande förnyelsebehov till följd av nya lagkrav och kommande
verksamhetsförändringar. Reinvesteringstakten i anläggningarna har varit för låg
under ett antal år. Under 2021/2022 har en upphandling gjorts av fortsatt extern
drift av fem återvinningscentraler med liknande upplägg som dagens. Avtalet
sträcker sig från 2022 till 2024. Under den tiden ska förvaltningen fortsätta arbetet
med hur framtidens återvinningscentraler ska utformas och placeras. Framtida
driftsformer och övriga vägval kommer att påverka investeringsbehoven.
Investeringar kommer sannolikt avse sorteringsytor, ramper, personalutrymmen
med mera. Utredningen visar på investeringsbehov på mellan 22 och 41 miljoner
kronor beroende på vilket alternativ för framtida drift som väljs. Då utredning om
framtida driftsform fortfarande på går bedöms investeringar till följd av detta beslut
påbörjas först under 2024.
Containers

Under planperioden finns därutöver ett behov av att reinvestera containers till
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återvinningscentralerna. Behovet är dels ersättning men även för nya fraktioner.
Reinvesteringsbehovet under planperioden beräknas till 3,7 miljoner kronor men
kan komma att ändras beroende på nämndens beslut avseende framtidens
återvinningscentraler.


Öka andelen återbruk



Minska andelen till avfallsförbränning

Enligt avfallsplanens mål 2 ska det 2025 vara enklare för Gotlands invånare och
besökare att återanvända/återbruka begagnade varor samt att återanvändning av
bygg- och rivningsavfall har ökat. Återbruk ska implementeras först och främst i
avfallshanteringen på Gotlands återvinningscentraler. Återvinningscentraler på
Gotland ska utvecklas till mötesplatser för återbruk och kommunikation kring
kretslopp och hållbarhet. Beräknad kostnad 1 miljon kronor.
Av mål 4 i avfallsplanen framgår att resurserna i det avfall som uppstår ska tas
tillvara på Gotland. Målet är att år 2025 har återvinningen av energi och näring från
avfall ökat. Sverige har ställt ett indirekt krav på att minska andelen avfall som går
till energiåtervinning ska minska, en skatt på avfallsförbränning har därför införts
hos medlemsländerna. Kraven på utsortering från det brännbara avfallet ökar och
således ska matavfall och olika material sorteras ut för återvinning istället för att
energi utvinns. Källsortering måste underlättas, vilket kräver stora insatser i samtliga
hanteringssteg som är kostnadsdrivande. Utökat antal sorteringsfraktioner på
återvinningscentralerna beräknas innebära investeringsutgifter om cirka 0,9 miljoner
kronor.

Ny lagstiftning med utökat avfallsansvar

Från 2022 har Regionen ansvar (och kostnad) för att omhänderta tidningar där insamling
sker som idag på återvinningsstationerna men i utökad volym. Producentansvar för
insamling av förpackningar utreds igen och kommer påverka hanteringen framöver. Det
utökade regionala ansvaret medger en utökad kostnad för avfallsverksamheten som i
dagsläget inte går att uppskatta då förändring inte är beslutad.
Maskiner och fordon inom avfallsverksamheten

Ärendenr TN 2022/426

Investeringsbehov vad gäller maskin- och fordonsanskaffning till avfallsverksamheten
påverkas av vilka framtida vägval som görs för drift av återvinningscentraler,
förändringsarbete inom slamverksamheten och igångsättningen av masshanteringscentrum
inom Region Gotland. Samtidigt finns, oavsett vägvalen, löpande behov av reinvesteringar
för att bibehålla godtagbar driftstandard och driftsäkerhet. Investeringsbehoven avser
slambilar, lastmaskiner, flakväxlare, grävmaskin, sopmaskin med mera. Behovet har
beräknats till 3,1 miljoner kronor per år under planperioden. På grund av fördröjda
leveranser genom brister på halvledare, svåra leveransförhållanden samt den ekonomiska
osäkerheten gör att investeringarna kontinuerligt behöver omprioriteras och i vissa fall
tidigare läggas och i andra fall senareläggas.
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Tabell 14: Förslag till investeringar avfall (tkr)
Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

förslag

förslag

2025

2026

2027

2023

2024

2 000

3 500

3 600

3 500

900

Återvinningscentraler

300

400

1 000

1 000

1 000

Avfallsplan, öka andelen återbruk

200

200

200

200

200

Avfallsplan, minska andel avfall till

100

200

200

200

200

Slite deponi

förbränning
Containers

500

600

600

600

600

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

TOTALT avfallsverksamhet

6 200

8 000

8 700

8 600

6 000

Fastställd budget/plan

7 500

7 500

7 500

7 500

-

Fordon och maskiner avfall

6.2.3 Investeringar linjehamn

Den affärsdrivande linjehamnsverksamheten är fullt ut finansierad med externa taxor och
avgifter. Samtliga investeringsbehov som presenteras för perioden innebär ökade
kapitalkostnader vilka finansieras inom ramen för affärsverksamheten. Det totala
investeringsbehovet inom linjehamnens verksamhet under planperioden beräknas till totalt
171 miljoner kronor.
Förbättringsåtgärder Visby hamn

Syftet med investeringarna är att kunna utföra löpande förbättringar och reinvesteringar.
Investeringsanslag tas upp med totalt 20 miljoner kronor för förbättringsåtgärder i Visby
hamn.
Reinvestering reparation av sponter kajanläggningar

Reinvesteringen avser reparation av sponter vid kajanläggningar vid färjeläge 5, 6 och 7.
Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 10,8 miljoner kronor under perioden 2023-2024.
Installation av en ny spont-linje budgeteras till 265 000 kronor per meter. För att skydda
den befintliga sponten från korrosion och på så sätt få en ökad livslängd budgeteras 42 000
kronor per meter. Det ligger ett stort ekonomiskt värde i att förlänga kajernas livslängd.
Tullkontrollbyggnad personbilar

Ärendenr TN 2022/426

Visby hamn har numera även en internationell linjetrafik, till Tyskland med Hansa
Destinations, vilket innebär att Tullverkets krav på utrymmen för kontroll måste uppfyllas.
Tullverket har temporärt och tidsbegränsat godkänt de provisoriska arrangemangen som
iordningställts för att starta upp trafiken. Utrymmena som iordningställts i terminalen
bedöms vara tillfredsställande minst till den kommande renoveringen av hela
hamnterminalen som planeras under perioden 2024-2026. För fordon, personbilar och
husbilar, måste dock nuvarande tält ersättas med en permanent kontrollbyggnad på
terminalområdet. Kontrollbyggnaden måste även inredas med utrustning exempelvis billyft
för att uppfylla Tullverkets krav. Investeringsanslag tas upp med totalt 6 miljoner kronor
för tullkontrollbyggnad personbilar.
Rensmuddring Visby hamn

Reinvesteringsmedel upptas med 8 miljoner kronor för rensmuddring av Visby hamn. År
2026 och 2027 tas 4 miljoner kronor upp vardera år. Efter genomförd djupmätning kan
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konstateras att det finns ett ackumulerat behov av rensmuddring i Visby hamn för att
erhålla hamnens avsedda djup. För att säkerställa linjetrafiken vid lågvattenförhållanden är
det av yttersta vikt att hålla djupen enligt sjökorten.
Renovering av spont Holmen Visby hamn

Reinvesteringen avser reparation av spont och grundläggande kajkonstruktioner för
Holmens nock och östra sida. Reinvesteringsmedel tas upp med totalt 10,1 miljoner kronor
varav 0,5 miljoner kronor år 2023 och 9,6 miljoner kronor åren 2025-2026. För att förlänga
den tekniska livslängden är det avgörande att renovera den bärande konstruktionen.
Driftkonsekvenserna blir ökade kapitalkostnader. Dock ligger det ett stort ekonomiskt
värde i att förlänga kajernas livslängd. Holmen nyttjas av såväl av affärsverksamhet som i
övrig hamnverksamhet, vilket innebär att projektkostnaden delas mellan verksamheterna.
Investeringen har delats upp på affärsdrivande- respektive skattefinansierad verksamhet.
Fenderverk färjeläge 7

Investeringsprojektet med fenderverk i färjeläge 7 har sedan tidigare varit planerat till 20252026 men behöver tidigareläggas två år till följd av de stormskador som uppstått under
hösten och vintern 2021/2022. För att kunna ha färjeläget i drift har tillfälliga reparationer
fått göras och provisoriska fendrar nyttjas vilket inte är en långsiktigt hållbar lösning. Det
finns ett behov av att investera i nya fenderverk i färjeläge 7 då linjetrafiken numer
trafikerar Visby hamn med tre stora fartyg och nyttjandegraden av färjeläget ökat.
Investeringsmedel om 33 miljoner kronor för reinvestering i fenderverken i FL7 tas.
Ombyggnad av hamnterminalen

Hamnterminalen, byggd 1982 då den dimensionerades för 800 000 passagerare per år, är i
behov av modernisering och om-/tillbyggnad för att hantera dagens stora mängd
passagerare (2019 ~1,8 miljoner passagerare). Hamnterminalen behöver också ha möjlighet
att hantera trafik av eventuellt ytterligare rederier och även internationell trafik, det innebär
att funktionella tullfaciliteter för passagerare måste säkerställas Projektet beräknas pågå
under perioden 2024-2026 då terminalen behöver vara i drift under hela projekttiden.
Investeringsanslag tas upp med totalt 38,5 miljoner kronor.
Muddring och ny logistikyta nordost om oljekajen Visby

Ärendenr TN 2022/426

Nyttjandegraden av färjeläge 7 har ökat de senaste åren. Därför finns behov av att skapa ny
logistikyta nordost om oljekajen. För att skapa ytan krävs muddring och utfyllnad av ytan. I
det längre perspektivet behövs det även skapas mer redundans för att hantera det stora
antalet fartyg i hamnen. För att möta behovet ska anpassning göras så att
passagerarfärjorna kan förtöja vid oljekajen. Oljekajen behöver därför förses med nya
fenderverk med mera. Investeringsanslag tas upp med totalt 50 miljoner kronor år 2027.
Under projekteringen ska det undersökas om projektet kan delas upp och
utfyllnadsområdet kan användas som deponi i samband med stadsutvecklingsprojekten i
framförallt Visby och därmed vinna synergier mellan projekten.
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Tabell 15: Förslag till investeringar i linjehamn (tkr)
2023

2024

2025

2026

2027

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

förslag

förslag

Förbättringsåtgärder Visby hamn

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Visby reparation sponter & kajanläggn.

5 400

5 400

Tullkontrollbyggnad personbilar

3 000

3 000
4 000

4 000

Rensmuddring Visby hamn
Renovering spont Holmen
TOTALT hamnverksamhet

4 800
12 400

12 400

8 800

8 000

8 000

12 500

12 500

-

Fastställd budget/plan

4 000

8 000

Fenderverk färjeläge 7

13 200

19 800

Fastställd budget/plan

11 000

16 500

Ombyggnad av terminal

3 500

15 000

20 000

Fastställd budget/plan

3 500

15 000

20 000

Muddring och ny logistikyta NO oljekajen
Fastställd budget/plan

50 000
-

6.3 Investeringar för exploatering

Exploateringsplan och exploateringsbudget upprättas av regionstyrelseförvaltningen.
Budgetens utgiftssida omfattar såväl utgifter för att iordningsställa tomtmark för försäljning
som investeringsutgifter för infrastruktur som skapas inom ramen för
exploateringsverksamheten.
Beslut om nya riktlinjer för redovisning och budgetering av markexploatering fattades av
regionstyrelsen den 15 december 2021 (§ 382). Exploateringsplan och exploateringsbudget
ska samordnas med investeringsbudgeten. Meningen är att de investeringar som görs i
infrastruktur inom ramen för exploateringsverksamheten också ska redovisas i
teknikförvaltningens strategiska plan och budget i syfte att visa den totala
investeringsvolymen inom respektive område. Då nödvändiga förberedelser inte har hunnit
vidtas vare sig hos teknikförvaltningen eller hos regionstyrelseförvaltningen kommer
investeringar för exploatering inte kunna redovisas här i årets upplaga av budgeten.
Exploateringsbudgeten, där även investeringar i infrastruktur redovisas, kommer att
sammanställas av regionstyrelseförvaltningen och redovisas för regionstyrelsen i april.
6.4 Särskilda projekt

Ärendenr TN 2022/426

Permanent gångtrafiklösning Kryssningskajen

Teknikförvaltningen har av regionfullmäktige fått i uppdrag att redovisa nytt underlag för
beslut om trafiklösning för gångtrafikanter till och från kryssningskajen. En förstudie har
genomförts och tagit fram två förslag till permanent trafiklösning. Inför tillståndsprövning
måste beslut fattas vilket av de båda alternativen som ska vara förstahandsval. Båda
alternativen innebär byggnation av gångbro men skiljer sig åt avseende utformning,
påverkan på stadsbilden och kostnad. Teknikförvaltningen förordar förslag 1 med
motiveringen att det innebär ett helt skilt gångstråk och det mest naturliga vägvalet såväl till
som från inre hamnen.
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Förslag 1 är en 300 meter lång gångbro längs med Färjeledens västra sida och innebär en
investeringsutgift om 60 mnkr. Den årliga kapitalkostnaden beräknas till cirka 2 mnkr samt
en driftskostnad om 200 tkr per år.
Förslag 2 är en 70 meter lång gångbro som korsar Färjeleden i anslutning till
kryssningskajen. Gångtrafiken ska därefter följa den östra sidan av färjeleden in mot inre
hamnen. Förslaget innebär en investeringsutgift om 30 mnkr med en årlig kapitalkostnad
om 600 tkr samt driftkostnad om 95 tkr.
Se fullständig rapportering av uppdraget i ärende TN 2021/4190.

Ärendenr TN 2022/426

Särskilda projekt inom ramen för linjehamnens verksamhet redovisas under avsnitt 6.2.3.
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Mottagare
Tekniska nämnden

Uppdrag - Trafiklösning för kryssningskajen
Förlag till beslut



Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Teknikförvaltningens
förslag att gå vidare med förslag 1 som förstahandsval och i andrahand
förslag 2.



Tekniska nämnden beslutar om att ansöka om tilläggsanslag om 60
miljoner kronor för investering i gångbro i anslutning till
kryssningskajen i Visby hamn.



Tekniska nämnden beslutar om att ansöka om ramtillskott för kapitaloch driftkostnader om 2,2 miljoner kronor från det år gångbron tas i
drift.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har i en förstudie av möjliga alternativ tagit fram två
förslag till permanent trafiklösning i anslutning till kryssningskajen för
oskyddade trafikanter. Förslagen baseras båda på att en gångbro byggs men
skiljer sig i utformning och därmed i kostnad, risk och påverkan i stadsbilden
mm.
För det fortsatta arbetet krävs nu ett beslut om vilket av förslagen som ska
gälla som förstahandsval inför tillståndsprövningar. I händelse av att
förstahandsvalet inte anses vara genomförbart så avser förvaltningen att
tillståndspröva det sekundära alternativet.
Investeringskostnaden för “Förslag 1” är ca 60 mkr och för “Förslag 2” ca 3035 mkr.
Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen har i uppdrag att ta fram en permanent trafiklösning i
anslutning till kryssningskajen för oskyddade trafikanter.
Behovet av en trafiklösning för gångtrafikanter från/till kryssningskajen
uppkom då antalet resenärer visade sig överstiga det antal som låg som
underlag till detaljplanen. Den då rådande planen med att bussa samtliga
resenärer förkastades då. Ett flertal förstudier genomfördes för att identifiera
möjliga lösningar. Av dessa kunde man konstatera att en gångbro över
färjeleden, med brofäste intill kopparviksgatan, var “den bästa lösningen” och
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ett projekt för att förverkliga denna anslogs och påbörjades under andra
kvartalet 2017.
Under projektet erhölls besked från bygglovsenheten om att detaljplaneändring
krävdes och planavdelningen fick det uppdraget av regionstyrelsen. Någon
detaljplaneändring blev dock inte genomförd och därmed blev även projektet
att bygga bron lagd på is. Någon formell avskrivning av ärendet har inte stått
att finna.
För att kunna återuppta arbetet med en permanent lösning avsåg man därför
uppdatera kravställningarna och åter granska möjliga lösningar samt genomföra
förprojektering för att kunna presentera ett aktuellt underlag för tekniska
nämnden.
Projektets resultat

Målet för projektet är att ta fram förslag på möjliga långsiktiga lösningar för
oskyddade trafikanter:
• Beskrivning av lösning
• Kostnadskalkyl inkl ev medfinansiering
• Kravställning från intressenter
• Tidsuppskattning för genomförande
• Redovisning av risker/konsekvenser
I projektet har styrgruppen tydliggjort att målbilden för lösningen ska vara att
samtliga gångtrafikanter till och från kryssningskajen ska förstå var dom ska gå
och kunna ta sig dit på ett säkert sätt.
Primärt inventerades nyckelintressenter, kravställningar och de tidigare
utredningar som har gjorts. Från Trafikverket, CMP (Copenhagen Malmö
Port) och kritiska delar av Region Gotland så har tillräckligt med underlag
inhämtats för att flertalet alternativa lösningar kunnat avföras som orimliga. En
redovisning av krav och avförda lösningar finns i projektets förstudierapport.
Bedömning

En central kravställning är att Trafikverket krävt en planskild lösning för att
korsa färjeleden utan att få störningar på trafik in till Gotlandsfärjorna.
Dvs både färjeleden och rondellen med utfarter måste passeras planskilt.
Förstudien har resulterat i att två möjliga utformningar av en gångbro kan
presenteras som möjliga permanenta lösningar. Samtliga andra lösningar som
undersökts är antingen tekniskt eller praktiskt orimliga eller så har de redan
prövats och avfärdats. Alternativet att åter pröva tidigare föreslagna lösningar
utan att förutsättningarna nämnvärt har ändrats har styrgruppen valt att
förkasta.
De två förslagen har inte prövats i någon bygglovsprocess eller av Trafikverket
och kan därav mycket väl stoppas i sin helhet. Av den anledningen är förslaget

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/4190
Sida 3 (5)

till beslut utformat med en rangordning där det mest önskvärda alternativet
prövas först och i andrahand så prövas nästa alternativ. En konsekvensanalys
av påverkan på stadsbilden bör utföras i led med vidare projektering.
De två förslagen presenteras närmre i förstudierapporten där för- och
nackdelar är beskrivna i större utsträckning. Båda förslagen består av en 6
meter hög gångbro med hisstorn och trappor i vardera ände. Från trapptornet
vid kryssningskajen är det möjligt att antingen gå in på hamnområde eller ut
mot färjeleden för att kunna nå Kopparviken. De är bägge baserade på en
stålkonstruktion med en beklädnad av träribbor, vilket gestaltas i
förstudierapporten, bilaga 5 & 6. De skiljer sig dock åt i sträckning, kostnad,
utfall i riskanalys och påverkan i stadsbilden mm.
Förslag 1

En 300 meter lång gångbro som går längs med Färjeledens västra sida och
slutar intill trädraden norr om trafikverkets rondell (se bilaga 2 i
förstudierapporten). Gångbron blir markant längre än Förslag 2 och kräver att
man eventuellt bygger om hämta-/lämnaparkeringen vid färjeterminalen för att
få en ordentlig gångväg hela vägen. Fördelen är att man får ett helt planskilt
gångstråk och ett mer naturligt vägval än förslag 2 eftersom den är i blickfånget
för den som återvänder längs med kajen. Längs med kajen från inre hamnen är
också den vanligaste vägen för återvändande kryssningsresenärer med taktila
spår mellan färjeterminalen och skeppsbron. I motsats till förslag 2 kan de
gående i så fall fortsätta rakt fram mot kryssningskajen istället för att gå över
till östra sidan om färjeleden för att sedan ta bron tillbaka till västra.
Förslag 2

En 70 m lång gångbro som korsar färjeleden i anslutning till kryssningskajen
(se bilaga 1 i förstudierapporten). Då ett tidigare förslag att leda gående upp via
kopparviksgatan och palissaderna har förkastats av planavdelningen så bygger
förslag 2 på att gångtrafiken följer östra sidan av färjeleden in till/mot inre
hamnen. Det förutsätter dock att en planerad GC-bana fram till och förbi
Gutebacken anläggs av Trafikverket. Förslag 2 riskerar därför att försenas eller
omkullkastas beroende på Trafikverkets tidplan/beslut om GC-banan. En
annan nackdel är att GC-banan i så fall korsar Gutebacken vilket i sin tur kan
orsaka trafikstörningar.
Många återvändande kryssningsresenärer kommer troligtvis också att fortsätta
från skeppsbron och längs med färjeledens västra trottoar istället för att korsa
vägen vid färjeterminalen. Trafikverkets analys avgör inte huruvida det skulle
bli ett problem eller ej när återvändande kryssningsresenärer korsar infarten
från rondell till vänteläge utan enbart att det är ett problem vid avlastning.
Risken finns dock, samt indikationer i att det redan idag är långa köer vid
högtrafik, att det skulle kräva ytterligare åtgärder.

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/4190
Sida 4 (5)

Ekonomisk konsekvensanalys – Enligt Trafikverket så kan upp till hälften
av investeringen medfinansieras. Nedanstående kalkyler utgår dock från att
medfinansieringen uteblir. Budget bedöms då bli:
Förslag 1
 60 mkr investeringsbudget
 200 tkr/år drift och underhåll
 1,36 mkr/år avskrivning
 600 tkr internränta
Förslag 2
 30 mkr investeringsbudget
 95 tkr/år drift och underhåll
 680 tkr/år avskrivning
 300 tkr internränta
Detaljer kring investeringsbudget och underhållskostnader finns i
förstudierapporten. Båda förslagen ger också en besparing av kostnader för
dagens provisoriska bro samt minskar risken för kostnader relaterade till
hindrad framkomlighet i trafiken

Barn- och genusperspektiv – Båda förslagen bidrar till en ökad trafiksäkerhet
och framkomlighet. De möjliggör också en säkrare gångväg ut till
Kopparviken.

Landsbygdsperspektiv – Båda förslagen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och
framkomlighet. De möjliggör också en säkrare gångväg ut till Kopparviken.

Beslutsunderlag

Förstudierapport inkl bilagor:
 Bilaga 1 – Norrgående bro
 Bilaga 2 – Korsande bro
 Bilaga 3 – Kalkyl
 Bilaga 4 – Riskinventering
 Bilaga 5 – Fotomontage (principen gäller bägge förslagen)
 Bilaga 6 – Sektion (principen gäller bägge förslagen)
 Bilaga 7 – Översikt gångvägar
 Bilaga 8 – Tidsuppskattning

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/4190
Sida 5 (5)

Mark och trafikavdelning
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Anvisning: Vilka som ska meddelas/delges.

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-11-22

RF § 187

Information. Uppdrag - Trafiklösning för
kryssningskajen

RS 2021/1085

Regionfullmäktiges beslut

Informationen godkänns.

Regionfullmäktige beslutade 2021-06-21, § 85 att tekniska nämnden får i uppdrag att
återkomma till budgetavstämningen med underlag gällande de 25 miljoner kronor
som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
De 25 miljoner kronor som är redovisade i strategisk plan och budget baseras på
tidigare kalkyler som är framtagna för att bygga en permanent bro.
Fram till årsskiftet 2021/2022 pågår ett projekt på teknikförvaltningen för att titta på
en permanent trafiklösning i anslutning till kryssningskajen för oskyddade trafikanter.
Projektet har i uppdrag att titta djupare på flera olika lösningar utifrån tidigare studier
för att se vilka eller vilket alternativ som är realistiska att gå vidare med.
När projektet utmynnat i ett huvudförslag under hösten kommer kalkyl för
alternativet att tas fram.
Med anledning av att tiden från beslut i regionfullmäktige den 21 juni 2021 till
deadline för tekniska nämnden är knapp samt att ett projekt som berör detta
planerats att pågå till årsskiftet 2021/2022 kan teknikförvaltningen för närvarande
inte redovisa en detaljerad budget för en föreslagen åtgärd.
Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden återkommer med begäran om
tilläggsanslag i regionfullmäktige när förslag för en permanent lösning finns
framtagen.
Barn- och genusperspektiv – en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Landsbygdsperspektiv - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i anslutning
till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Ekonomisk konsekvensanalys - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen medför en investeringskostnad men skulle bespara de
kostnader som finns för dagens provisoriska lösning.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-11-22

RF § 187 forts
RS 2021/1085
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen 2021-08-16
Tekniska nämnden 2021-09-15, § 169
Regionstyrelsen 2021-10-27, § 306

34 (56)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

TN 2022-03-30 & TNAU 2022-03-16

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

FÖRSTUDIE
Möjlig lösning för gångtrafikanter till & från kryssningskajen

Projektmål för förstudie
•

Uppdatera krav & förutsättningar utifrån tidigare förstudier

•

Undersök möjliga lösningar och presentera förslag

•

Undersök möjlig medfinansiering

•

Detaljprojektering, tillstånd och produktion i nästa projekt
 Underlag finns i bilagd “Förstudierapport – Gångtrafiklösning kryssningskaj 2022-03-02”

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

FÖRSTUDIE
Möjlig lösning för gångtrafikanter till & från kryssningskajen

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

•

Estimerat går 40% av
alla kryssningsresenärer
in till Visby.

•

Detaljplanen förutsatte
att resenärer skulle
bussas från
kryssningskajen.

•

Antal gångtrafikanter
har ökat kraftigt med
samtida anlöp

Bakgrund – Problemet är tydligt och flera förslag har utretts
Ingångsvärden utifrån tidigare arbete:
•
Trafikverket kräver planskild lösning för att inte hindra trafik till/från
gotlandsbåtarna och 6 m fri höjd.
•
Bussning ingick i detaljplan men har förkastats
•
Bro till kopparviksbacken och vidare i palissaderna har förkastats

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Avgränsat fokus på nödvändiga krav och inte önskemål
Krav på lösning
•
•
•

Kort tidsrymd (TRV kräver lösning snarast)
Ekonomiskt realistisk
Förflyttar samtliga kryssningsresenärer

Önskemål för lösning
•
•
•
•

Acceptabel riskanalys
Gynnsam för visbys näringsliv
Positiv för övriga gångtrafikanter/gotlänningarna
Attraktiv i stadsbilden

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Många möjliga lösningar men få realistiska



Linbana till södertorg - ryms varken inom tid eller



Tunnel – Hög kostnad pga VA-ledningar, förorenad mark, havsvatten,



Planskild GC-bana av TRV – lång tid och avviker från TRVs



Planskild GC-bana – kräver långa ramper som inte ryms i befintlig



Öppen gångbro – Utmaningen är att göra den attraktiv nog att välja

investeringskostnad

påfrestningar i byggfas och dåligt med utrymme.

långsiktiga plan för färjeleden.

utformning av färjeleden

före att gå “raka vägen”/gena över färjeleden

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Bakgrund – Tidigare förslag ej aktuellt

• Förra projektet avslutades pga att planändring ej var möjligt.
• Miljö & hälsa ansåg att Sevesoverksamheten är en risk
• Planavdelningen pekade ut kontakt med tung trafik som en risk

• Flöde till Södertorg via palissaderna och bara 1 hisstorn

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Naturliga
gångvägar
HAMNOMRÅDE

Lång bro –
alternativ 1

SEVESO
(ST1)

Lång bro (blå)
alternativ 1

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Alternativ 1 – norrgående bro, ca 300 m

Per Östman, projektledare

- 2021-12-02

Alternativ 1 – norrgående bro, ca 300 m

Fördelar
•
•
•
•

Korsar inga bilvägar och kan göras helt skild från passager
Båda hisstornen är inom hamnområdet i detaljplanen
Naturlig väg för återvändande kryssningsresenärer (hög träffsäkerhet)
Ger en attraktiv väg att gå, skild från färjeleden.

Nackdelar & risker
•
•
•

Dyrare än alternativ 2 (en korsande bro)
Risk att bygglov eller tillstånd från Trafikverket nekas
Påverkan i stadsbilden betydande

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Alternativ 2 – korsande bro, ca 70 m

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Alternativ 2 – korsande bro, ca 70 m

Fördelar
•
•
•
•

Nyttjar en GC-bana anlagd av Trafikverket (utifall denna blir av)
Mindre förändring av stadsbilden än förslag 1
Billigare
Trygg övergång även för de fatal gående som inte kommer längs med kajen

Nackdelar & risker
•
•

•
•
•

GC-bana riskerar att inte byggas av vare sig Trafikverket eller Region Gotland
Kräver att gående korsar färjeleden vid färjeterminalen
 Om för många fortsätter på västra sidan riskeras trafikstörning ändå
Korsar infart till ST1 & Gutebacken
Ont om yta för gångväg från Gutebacken och norrut
Risk att bygglov eller tillstånd från Trafikverket nekas

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Stålstomme med träribbor som kompromiss

Stålstomme med inklädnad av träribbor ger en kostnadseffektiv lösning
med mjukare intryck än en ren stål- eller betongbro.

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Stålstomme med träribbor som kompromiss
-Claude Bernard, Parc du millénaire - Paris

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Kommande arbete

1.

Bygglov, Stadsbildsanalys och Tillstånd TRV
•
•
•
•

Bygglovshandlingar för hisstorn
Påverkan på stadsbild bör förtydligas efter ytterligare projektering
Tillstånd TRV som äger vägrätt och kravställning
Ca 5 mån oberoende av lösning

2. Detaljprojektera och produktion
•
•

Förslag 1 ca 11 mån
Förslag 2 ca 9 mån

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Resonemang utifrån kravställning är att förslag 1 har färre
risker men en påtagligare påverkan på stadsbilden
En norrgående bro innehåller färre risker som projekt och färdig lösning men
är markant dyrare och har ett större avtryck på stadsbilden.

• Färre återvändande passagerare riskerar att gå genom rondellen i plan
• Korsning av Gutebacken och infart till ST1 undviks helt
• Lägre risk i tillståndsprövningar avseende bägge Trafikverket och bygglov.
• Tillräckliga ytor vid norra tornet måste säkerställas
• Utformning & gestaltning måste vara tillfredsställande med hänsyn till det
stora intryck som bron kommer utgöra

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Förslag till beslut i TN 2022-03-30

Förslag till beslut
 Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Teknikförvaltningens förslag att
gå vidare med förslag 1 som förstahandsval och i andrahand förslag 2.
 Tekniska nämnden beslutar om att ansöka om tilläggsanslag om 60 miljoner
kronor för investering i gångbro i anslutning till kryssningskajen i Visby
hamn.
 Tekniska nämnden beslutar om att ansöka om ramtillskott för kapital- och
driftkostnader om 2,2 miljoner kronor från det år gångbron tas i drift.

Per Östman, projektledare

- 2022-03-02

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Jenny Iversjö, avdelningschef

Ärende TN 2022/371
Datum 3 mars 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Tekniska nämnden

Uppdrag om exploatering
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisning av uppdrag och sänder ärendet
vidare till budgetberedningen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2021-11-22 §182 att tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2022
med en analys och beskrivning av resurser för stadsutveckling med anledning
av ändrade redovisningsregler.
Totalt behövs tilläggsanslag 2022 om 14,1 mnkr och ramutökning om 15 mnkr
år 2023 till följd av nya riktlinjer för redovisning och budgetering av
markexploatering.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har tagit beslut om nya riktlinjer för redovisning och
budgetering av markexploatering. En konsekvens av riktlinjerna är att stora
delar av kostnaden för ett exploateringsprojekt framgent ska redovisas som
driftsmedel och inte bygga upp tillgångsvärde på balansräkningen. Kostnaden
för den personal som arbetar med exploateringsfrågor ska i fortsättningen vara
anslagsfinansierade. Konsekvensen blir att anslagsramen måste utökas för
mark- och exploateringsverksamheten. Teknikförvaltningen erhöll en
ramutökning 2022 om 5 miljoner kronor för stadsutveckling och 3 miljoner
kronor för ökat bostadsbyggande, från 2023 minskar medlen för
bostadsbyggande till 2 miljoner kronor. Dessa medel är borträknade i kalkylen
nedan som redovisar de ramtillskott som behövs för 2022 och 2023.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2022/371
Sida 2 (2)

TILLKOMMANDE KOSTNADER
TIDIGA SKEDEN (tkr)

2022

2023

Kommentar
Avser personal, adm stöd, utredningar,

Visborg
Gråbo

-11 250

-10 600 plankostnader, dvs inklusive alla resurser

-1 100

-1 600

Järnvägen

-800

-800

Annelund

-500

-500

Kvarteret sotaren

-500

-500

Industrimark

-500

-500

Visby hamn stadsutveckling

-500

-500
Avser personal som tidigare fått intäkter via

Nedlagd tid specialister
Summa

-5 220
-20 370

-5 220 redovisad tid i exploateringsprojekt
-20 220

TOTALT BEHOV AV
RAMTILLSKOTT

Kvarvarande medel från ramutökning 2022 på
-14 104

-14 954 5 mnkr respektive 3 mnkr är avdraget här

Totalt krävs en ramutökning om 14,1 miljoner kronor år 2022 och om
15 miljoner kronor år 2023 till följd av de nya redovisningsriktlinjerna. Med
anledning av att riktlinjerna är nya och att de inte tillämpats tidigare finns en
viss osäkerhet i beräkningarna. Utvärdering behöver genomföras efterhand.
Ramjusteringar kommer även krävas framgent för att anpassa budget till de
mark- och exploateringsprojet som ska genomföras. Exploateringsplan och
budget för 2023 och framåt är ännu inte framtagen när denna tjänsteskrivelse
tas fram och det medför också en viss osäkerhet.
Bedömning

Tekniska nämnden och mark- och exploateringsverksamheten behöver
ramutökning på 14,1 mnkr år 2022 och 15 mnkr år 2023 till följd av nya
riktlinjer för redovisning och budgetering av markexploatering.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2022/371

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen, dnr RS 2022/7

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-11-22

RF § 182

Strategisk plan och budget 2022-2024

RS 2021/7

Regionfullmäktiges beslut
x
x
x
x
x
x
x

Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till
budgetförändringar godkänns.
Driftbudget 2022 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2022-2023 samt plan 2024-2026 fastställs enligt förslag.
Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna fastställs.
Den kommunala skattesatsen NYDUVWnUPHG33:60 kronor per 100 skattekronor.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återrapportera arbetet
med laddinfrastruktur på regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen 2022 med en analys och beskrivning av resurser för
stadsutveckling med anledning av ändrade redovisningsregler.

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslutspunkt 2: driftbudget,
till förmån för egna förslag på driftbudget:
Jan Svensson (V), Thomas Gustafsson (V), Annamaria Bauer (V), Per Edman (V),
Jenny Jarve (V), Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V), Jonathan Carlsson (S), Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Mats Sundin (S), Conny Kristensson Gahnström (S),
Aino Friberg Hansson (S), Bo Björkman (S), Charlotte Andersson (S), Linus
Gränsmark (S), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S), Jenny Larsson (S), Håkan
Ericsson (S), Mikael Nilsson (S), Greger Eneqvist (S), Anneli Klovsjö (S), Erik
Martell (S), Torgny Ammunet (S), Gerd Holmgren (Fi), Torun Ström (Fi), Wolfgang
Brunner (MP), Karin Gardell (MP), Ylva Hammar (MP), Ola Matthing (MP).

Skatteunderlagsprognosen som presenterades den 30 september innebär en kraftig
upprevidering av skatteintäkterna för kommande år. Det innebär en förstärkning av
ekonomin för Region Gotland. Det främsta skälet till den stora ökningen är att
arbetade timmar förväntas öka. Jämfört med den budget som regionfullmäktige
beslutade om i juni 2021 beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag öka med
53 miljoner kronor 2022, 79 miljoner kronor 2023 och 115 miljoner kronor 2024.
(Jämfört med skatteprognosen från augusti ökar skatteintäkter och generella bidrag
med 68 miljoner kronor 2022, 91 miljoner kronor 2023 och 125 miljoner kronor
2024.)
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-11-22

RF § 182 forts
RS 2021/7
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S), Jesper Skalberg Karlsson (M),
Jörgen Benzler (V), Lars Engelbrektsson (SD), Wolfgang Brunner (MP), Claes Nysell (L),
Sara Lidqvist (KD), Gerd Holmgren (Fi), Filip Reinhag (S), Stefan Nypelius (C), Karin
Gardell (MP), Fredrik Gradelius (C), Johan Malmros (C), Peter Barnard (V), Jan
Svensson (V), Per Edman (V), Gabriella Hammarskjöld (C) och Ingemar Lundkvist (M).
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. I detta instämmer
Jesper Skalberg Karlsson (M), Ingemar Lundkvist (M), Claes Nysell (L), Stefan
Nypelius (C), Johan Malmros (C) och Fredrik Gradelius (C).
Sara Lidqvist (KD) tillstyrker regionstyrelsens förslag och yrkar avslag på vänsterpartiets förslag.
Lars Engelbrektsson (SD) tillstyrker regionstyrelsens förslag med eget tillägg om ett
tillskott på 5 miljoner kr till miljö- och byggnämnden.
Meit Fohlin (S), yrkar bifall på socialdemokraternas budgetförslag samt ytterligare tre
uppdrag:
-

-

-

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag
att tillsammans ta fram förslag på hur beroende- och missbruksvården kan
utvecklas i syfte att förstärka arbetet och stärka samverkansstrukturer mellan de
verksamheter som bidrar till att människor kan bryta sitt beroende. Uppdraget
ska särskilt redovisa hur insatserna tar hänsyn till den inte sällan bakomliggande
komplexiteten och därmed behov av samordnade insatser.
Regionstyrelsen, socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på
hur arbetet med de unga vuxna i centrum kan förstärkas genom ökad
samordning, samverkan och anpassade insatser.
Regionstyrelsen får i uppdrag att analysera Gotlands negativa utveckling av relativ
bruttoregionalprodukt och föreslå åtgärder för att stärka denna och öka
konkurrenskraften gentemot övriga riket.

Gerd Holmgren (Fi) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag på budget och yrkar även
på ytterligare två uppdrag:
-

Klimat: Feministiskt initiativ yrkar att regionstyrelsen får i uppdrag att klimatläget
på Gotland regelbundet rapporteras på regionfullmäktige. I det ska framgå vad
regionen gjort för att stoppa klimatförändringar och också rapporteras vilka
klimatförändringar som vi drabbats av på Gotland.
forts
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-

Kvinnojour: Feministiskt initiativ yrkar att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda
hur kvinnojourer på Gotland permanentas och hur de kan finansieras långsiktigt.

Jörgen Benzler (V) \UNDUELIDOOWLOOHJHWEXGJHWI|UVODJGHWVRFLDOGHPRNUDWLVND
I|UVODJHWSnXSSGUDJVDPW\WWHUOLJDUHWUHHJQDXSSGUDJ:
-

-

-

Vänsterpartiet föreslår ett uppdrag att utreda hur de senaste årens besparingar
påverkat biblioteksverksamhetens kvalitet och förutsättningar att uppnå uppsatta
mål.
Vänsterpartiet föreslår ett uppdrag att utreda hur Region Gotlands processer i
högre grad kan bidra till att hyresbostäder byggs som kan efterfrågas av hushåll
med svag ekonomi och hushåll som av andra skäl har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden samt implementera slutsatserna.
Vänsterpartiet föreslår att driften av särskilda boenden ska återgå i Region
Gotlands egen regi.

Filip Reinhag (S) yrkar på bifall till socialdemokraternas tre uppdrag samt bifall till
vänsterpartiets yrkande om hyresrätter.
Karin Gardell (MP) yrkar bifall till vänsterpartiets yrkande. I detta instämmer Jan
Svensson (V) och Per Edman (V). Per Edman (V) tillstyrker även socialdemokraternas tre yrkanden och feministiskt initiativs två yrkanden.
Wolfgang Brunner (MP) och Peter Barnard (V) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag med tillägg. Peter Barnard (V) yrkar även bifall till socialdemokraternas tre
uppdrag.
Fredrik Gradelius (C) yrkar avslag på förslagen från socialdemokraterna, vänsterpartiet och feministiskt initiativ.
Eva Nypelius (C) yrkar avslag för de uppdrag som presenteras under dagen av
socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och feministiskt initiativ.
Ordförande meddelar att beslut kommer göras i tre etapper. Ordförande beslutar att
först behandla driftbudgeten därefter investeringsbudgeten och sist uppdragen.
Budgetförändringar driftbudget 2022
Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att regionstyrelsens
driftbudgetförslag bifalls. Votering begärs. Ordföranden finner att regionstyrelsens
förslag ska vara huvudförslag vid voteringen. Ordföranden ställer proposition på
övriga yrkanden för att fastställa vilket av dessa yrkanden som ska vara motförslag till
huvudförslaget och finner att Meit Fohlins yrkande ska vara motförslag.
forts
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens driftbudgetförslag och socialdemokraternas driftbudgetförslag och finner att regionstyrelsens förslag vinner bifall.
Votering begärs.
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag till
driftbudget och nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag till driftbudget. Av
omröstningen framgår att 34 ledamöter röstar ja. 18 ledamöter röstar nej och 18 ledamöter avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet, socialdemokraterna, feministiskt initiativ och miljöpartiet till förmån för egna förslag till
driftbudget.
Vänsterpartiet inkommer med följande motivering till reservation: Alla ledamöter i
vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget budgetförslag. Vi anser det nödvändigt
att den budget som borde bifallas i större utsträckning än den beslutade budgeten
prioriterar förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det är viktigt för att på sikt
kunna finansiera Region Gotlands verksamhet.
Beslutade justeringar i budget 2022
Ökat bostadsbyggande
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsprocessen
ökat bostadsbyggande
Miljö- och byggnämnden, bygglov/plan
ökat bostadsbyggande
Regionstyrelsen, samhällsplanering och analys
Summa

2,0
1,0
6,0

Sommarservice
Tekniska nämnden, sommarservice
Tekniska nämnden, enskilda vägar
Regionstyrelsen, sommarservice
Summa

3,0
3,0
2,0
8,0

3,0
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Övrigt
Hälso- och sjukvårdsnämnden, ambulansverksamhet
Hälso- och sjukvårdsnämnden, fastighetsutvecklingsplan
Tekniska nämnden, Almedalsveckan
Tekniska nämnden, stadsutvecklingsprojekt
exploatering
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
SFI och arbetsmarknadsåtgärder
Barn- och utbildningsnämnden, ramtillskott
Regionstyrelsen, gemensamma resurser för
effektiviseringsarbete
Regionstyrelsen, genomförandeprogram hållbarhet
Summa

3,0
2,0
30,3

Totalt ramtillskott nämnderna budgetavstämning

44,3

4,0
3,0
1,3
5,0
2,0
10,0

Övriga förändringar
Justering av finansiella intäkter
Justering av skatteintäkter till följd av god
befolkningsutveckling
Justerat resultat

-5,0
15,0
21,7

Investeringsbudget 2022-2023
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Uppdrag
Utöver regionstyrelsens förslag till uppdrag har uppdrag även inkommit från Meit
Fohlin (S), Gerd Holmgren (Fi) och Jörgen Benzler (V).
Tillstyrkan till Meit Fohlin (S) förslag till uppdrag inkommer från Filip Reinhag (S),
Jörgen Benzler (V) och Per Edman (V).
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Gerd Holmgren (Fi) tillstyrker vänsterpartiets förslag på uppdrag samt eget yrkande
på uppdrag.
Jörgen Benzler (V) yrkar bifall till de socialdemokratiska förslagen på uppdrag
samt till egna yrkanden om uppdrag.
Eva Nypelius (C) har yrkat bifall på regionstyrelsens förslag samt avslag på övriga
förslag på uppdrag. I detta instämmer Fredrik Gradelius (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsen och socialdemokraternas yrkande
om uppdrag och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens
förslag. Votering begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för
regionstyrelsens förslag till uppdrag och nej-röst för bifall till Meit Fohlins (S) förslag
till uppdrag. Av omröstningen framgår att 39 ledamöter röstar ja. 31 ledamöter röstar
nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordförande behandlar därefter Vänsterpartiets yrkande om uppdrag.
Gällande Vänsterpartiets förslag om uppdrag nummer 1 avseende biblioteksverksamheten har Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V), Jan Svensson (V) och Per Edman (V)
yrkat bifall.
Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) har yrkat avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att regionfullmäktige
bifaller regionstyrelsens förslag. Votering begärs. Som propositionsordning i
omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag att avslå yrkandet och nej-röst
för bifall till Jörgen Benzlers (V) förslag. Omröstningen ger 57 ja-röster och 13 nejröster. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Gällande Vänsterpartiets förslag om uppdrag nummer 2 avseende byggandet av fler
hyresrätter har Jörgen Benzler (V), Per Edman (V), Jan Svensson (V) och Filip
Reinhag (S) yrkat bifall till uppdraget.
Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) har yrkat avslag till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
forts

26 (56)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-11-22

RF § 182 forts
RS 2021/7

Gällande Vänsterpartiets förslag om uppdrag nummer 3 avseende att driften av
särskilda boende har Jörgen Benzler (V), Jan svensson (V), Per Edman (V), Peter
Barnard (V) har yrkat bifall till uppdraget.
Eva Nypelius (C), Fredrik Gradelius (C), Sara Lidqvist (KD) har yrkat avslag till
uppdraget. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. Votering begärs.
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag
och nej-röst för bifall till Jörgen Benzlers (V) förslag.
Av omröstningen framgår att 57 ledamöter röstar ja. 13 ledamöter röstar nej.
Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Gällande de två förslag till uppdrag som feministiskt initiativ lagt fram har förutom
Gerd Holmgren (Fi), som la förslaget, även Per Edman (V) yrkat bifall till förslaget.
Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) har yrkat avslag till förslag om uppdrag.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med Eva Nypelius förslag. Regionfullmäktige beslutar i
därmed i enlighet med Eva Nypelius förslag om att uppdraget avslås.
Regionfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Länk till Socialdemokraternas budgetförändringsförslag.
/lQNWLOO9lQVWHUSDUWLHWVEXGJHWI|UVODJ
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-15
Regionstyrelsen 2021-10-27, § 321
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Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Driftbudget 2022 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2022-2023 samt plan 2024-2026 fastställs enligt förslag.
Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna fastställs.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återrapportera arbetet
med laddinfrastruktur på regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen 2022 med en analys och beskrivning av resurser för
stadsutveckling med anledning av ändrade redovisningsregler.

Sammanfattning

Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas av
regionfullmäktige i november. I beslutet ska också finnas den skattesats som ska
tillämpas kommande år.
Budgeten beslutas i huvudsak av regionfullmäktige i juni. På hösten sker en
avstämning av de ekonomiska förutsättningarna och om det är nödvändigt kan förändringar i budgeten beslutas. Driftbudget beslutas för kommande år med plan för
två påföljande år och investeringsbudget beslutas för två år med plan för tre påföljande år.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2021 föreslås ramökningar till nämnderna på sammanlagt 44,3 mnkr varav 8 mnkr är engångsanslag.
Finansiella intäkter minskas med 5 mnkr och det avdrag på 15 mnkr som beräknats
till följd av svag befolkningsutveckling tas bort. Det budgeterade resultatet för 2022
blir då 122 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent av verksamhetens nettokostnader.
I resultatplanen för 2023 och framåt har reserverats budgetmedel för personalkostnadsökningar samt övriga prisökningar. Prisökningsreserven höjs från och med
2023 med 7 mnkr och uppgår därmed till 40 mnkr. Förväntade intäkter för
1 (2)
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exploateringsvinster höjs med 10 mnkr från 2023 och är budgeterade till 20 mnkr
kronor årligen.
I resultatplanen för 2023 och 2024 ligger inräknat effektiviseringar inom nämndernas
verksamheter på sammanlagt 107 mnkr.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget från juni 2021 föreslås
en investering i ett nytt badhus för sammanlagt 224 mnkr. Bygget startar preliminärt
2023 och innebär att investeringsbudgeten för 2023 utökas med 74 mnkr.
Total investeringsbudget 2022 uppgår till 554,8 mnkr varav investeringar i
skattefinansierade verksamheter är 384,1 mnkr. Total investeringsbudget 2023
uppgår till 636,5 mnkr varav skattefinansierat 499,6 mnkr.
Ärendebeskrivning

Underlag i ärendet till regionstyrelsen är:
 Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna.
 Plankalkyl 2022-2024
 Ramberäkning med fördelad driftbudget per nämnd 2022 och plan 2023-2024
 Finansförvaltningsbudget för 2022 samt plan 2023-2024
 Investeringsbudget 2022-2023 samt investeringsplan 2024-2026
Efter regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget justeras eventuellt
ovanstående dokument och kompletteras med följande dokument till
regionfullmäktiges behandling av ärendet.
 Resultatplan 2022-2024
 Finansplan 2022-2024
 Balansplan 2022-2024
Exploateringsbudget för 2022 samt plan 2023-2025 beslutades av regionfullmäktige
2021-06-21.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Mottagare
Tekniska nämnden

Uppdrag återrapportera arbetet med laddinfrastruktur
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner återrapporteringen och skickar ärendet vidare
till regionfullmäktige för godkännande.

Sammanfattning

Regionfullmäktige gav 2021-11-22, RF § 182, regionstyrelsen och tekniska
nämnden i uppdrag att återrapportera arbetet med laddinfrastruktur på
regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige gav 2021-11-22, RF § 182, regionstyrelsen och tekniska
nämnden i uppdrag att återrapportera arbetet med laddinfrastruktur på
regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland.
Teknikförvaltningen genomförde en återrapportering till tekniska nämnden i
december 2021 gällande uppföljning av parkeringsstrategi med tonvikt på
parkeringsnorm och laddinfrastruktur. Återraporteringen till regionfullmäktige
utgår ifrån rapporteringen till tekniska nämnden i december men kompletteras
med regionstyrelseförvaltningens arbete via Energicentrum.
Energicentrum
Energicentrum genomför insatser som framförallt inspirerar och ger verktyg
till att fler laddplatser ska kunna etableras. Dels bidrar Energicentrum till en
aktiv dialog mellan regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen så att
förvaltningarna med gemensamma krafter kan ta frågan framåt. Energicentrum
utvecklas till att bli en kontaktpunkt för operatörer av publika laddstolpar med
intresse för etablering. Kontakter sker fortlöpande där intressenter slussas mot
privata markägare där etablering är möjligt. Ett antal nationella program drivs,
exempelvis Hela Sverige Laddar1 där ett antal seminarium har anordnats för att
öka kunskapen kring möjligheter och tillvägagångssätt för att få laddstolpar på
plats. Mer riktade insatser från Energicentrum, är exempelvis, genomförda
möten med branschföreningarna Tillväxt Gotland och Gotlands förenade
besöksnäring för att uppmuntra etableringar. De riktade insatserna planeras att
fortgå under 2022.
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1 https://energicentrum.gotland.se/projekt/hela-sverige-laddar/
Telefon +46 498 26 90 00
Facebook facebook.com/regiongotland
Organisationsnr 212000-0803
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En knäckfråga är att vi gemensamt inom Region Gotland hittar en tydlig väg
att proaktivt erbjuda etablering på allmän plats. Här är regelverket och
lagstiftning en stor utmaning.
Teknikförvaltningen
Teknikförvaltningen arbetar på olika sätt för att bidra till utvecklingen av
laddinfrastruktur.
Via Energicentrum deltar förvaltningarna gemensamt i det nationella projektet
Plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedelsinfratruktur2. Projektets mål är
att utveckla en digital plattform som tillhandahåller
prognosrelevant/scenariobaserad regional information för ladd- och fossilfritt
drivmedelsinfrastruktur. Syftet är att utveckla ett visuellt verktyg med en
strategisk del där näringslivsaktörer kan se infrastrukturutbyggnaden och
komma med förslag på infrastrukturutbyggnad baserat på näringslivets
prognoser.
GEAB och teknikförvaltningen har haft en dialog kring etablering av
laddplatser för elfordon på kommunal kvartersmark. Lagstiftningen är mindre
komplex än på allmän plats. Dialogen har resulterat i att GEAB har inkommit
med ansökan om att nyttja mark för att etablera laddplatser. Målsättningen är
att ca 25 laddplatser skall etableras till sommaren.
Inom Visborgsområdet har förslag på placering och utformning av ett antal
nya parkeringshus i enlighet med parkeringsstrategin och parkeringsnormen
tagits fram. I projektet ingår planering och anläggande av laddinfrastruktur
utifrån gällande parkeringsnorm.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har påbörjat en utredning för att titta på hur
laddinfrastrukturen ska se ut för Region Gotlands fastigheter. I Plan- och
byggförordning (2011:338)3 regleras vad som gäller för bygglov efter den 10
mars 2021. Kraven i Plan- och byggförordningen är införda för att uppfylla det
som följer av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och den innebär i
korthet:
• Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten
ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla
parkeringsplatser.
• Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till
20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
• Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av
byggnad.
2
3

https://fossilfrittsverige.se/2022/01/31/digital-plattform-for-fossilfria-transporter/
https://lagen.nu/2011:338
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• För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.
Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga
byggnader även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara
uppfyllda senast den 1 januari 2025. Dessa krav är;
• Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt
för elfordon.
• För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav

Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner
återrapporteringen för vidare hantering i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, TN 2022/413, teknikförvaltningen daterad 2022-01-31

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
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Strategisk plan och budget 2022-2024
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Driftbudget 2022 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2022-2023 samt plan 2024-2026 fastställs enligt förslag.
Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna fastställs.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återrapportera arbetet
med laddinfrastruktur på regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen 2022 med en analys och beskrivning av resurser för
stadsutveckling med anledning av ändrade redovisningsregler.

Sammanfattning

Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas av
regionfullmäktige i november. I beslutet ska också finnas den skattesats som ska
tillämpas kommande år.
Budgeten beslutas i huvudsak av regionfullmäktige i juni. På hösten sker en
avstämning av de ekonomiska förutsättningarna och om det är nödvändigt kan förändringar i budgeten beslutas. Driftbudget beslutas för kommande år med plan för
två påföljande år och investeringsbudget beslutas för två år med plan för tre påföljande år.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2021 föreslås ramökningar till nämnderna på sammanlagt 44,3 mnkr varav 8 mnkr är engångsanslag.
Finansiella intäkter minskas med 5 mnkr och det avdrag på 15 mnkr som beräknats
till följd av svag befolkningsutveckling tas bort. Det budgeterade resultatet för 2022
blir då 122 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent av verksamhetens nettokostnader.
I resultatplanen för 2023 och framåt har reserverats budgetmedel för personalkostnadsökningar samt övriga prisökningar. Prisökningsreserven höjs från och med
2023 med 7 mnkr och uppgår därmed till 40 mnkr. Förväntade intäkter för
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exploateringsvinster höjs med 10 mnkr från 2023 och är budgeterade till 20 mnkr
kronor årligen.
I resultatplanen för 2023 och 2024 ligger inräknat effektiviseringar inom nämndernas
verksamheter på sammanlagt 107 mnkr.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget från juni 2021 föreslås
en investering i ett nytt badhus för sammanlagt 224 mnkr. Bygget startar preliminärt
2023 och innebär att investeringsbudgeten för 2023 utökas med 74 mnkr.
Total investeringsbudget 2022 uppgår till 554,8 mnkr varav investeringar i
skattefinansierade verksamheter är 384,1 mnkr. Total investeringsbudget 2023
uppgår till 636,5 mnkr varav skattefinansierat 499,6 mnkr.
Ärendebeskrivning

Underlag i ärendet till regionstyrelsen är:
 Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna.
 Plankalkyl 2022-2024
 Ramberäkning med fördelad driftbudget per nämnd 2022 och plan 2023-2024
 Finansförvaltningsbudget för 2022 samt plan 2023-2024
 Investeringsbudget 2022-2023 samt investeringsplan 2024-2026
Efter regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget justeras eventuellt
ovanstående dokument och kompletteras med följande dokument till
regionfullmäktiges behandling av ärendet.
 Resultatplan 2022-2024
 Finansplan 2022-2024
 Balansplan 2022-2024
Exploateringsbudget för 2022 samt plan 2023-2025 beslutades av regionfullmäktige
2021-06-21.
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Regionfullmäktiges beslut
x
x
x
x
x
x
x

Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till
budgetförändringar godkänns.
Driftbudget 2022 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2022-2023 samt plan 2024-2026 fastställs enligt förslag.
Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna fastställs.
Den kommunala skattesatsen NYDUVWnUPHG33:60 kronor per 100 skattekronor.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återrapportera arbetet
med laddinfrastruktur på regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen 2022 med en analys och beskrivning av resurser för
stadsutveckling med anledning av ändrade redovisningsregler.

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslutspunkt 2: driftbudget,
till förmån för egna förslag på driftbudget:
Jan Svensson (V), Thomas Gustafsson (V), Annamaria Bauer (V), Per Edman (V),
Jenny Jarve (V), Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V), Jonathan Carlsson (S), Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Mats Sundin (S), Conny Kristensson Gahnström (S),
Aino Friberg Hansson (S), Bo Björkman (S), Charlotte Andersson (S), Linus
Gränsmark (S), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S), Jenny Larsson (S), Håkan
Ericsson (S), Mikael Nilsson (S), Greger Eneqvist (S), Anneli Klovsjö (S), Erik
Martell (S), Torgny Ammunet (S), Gerd Holmgren (Fi), Torun Ström (Fi), Wolfgang
Brunner (MP), Karin Gardell (MP), Ylva Hammar (MP), Ola Matthing (MP).

Skatteunderlagsprognosen som presenterades den 30 september innebär en kraftig
upprevidering av skatteintäkterna för kommande år. Det innebär en förstärkning av
ekonomin för Region Gotland. Det främsta skälet till den stora ökningen är att
arbetade timmar förväntas öka. Jämfört med den budget som regionfullmäktige
beslutade om i juni 2021 beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag öka med
53 miljoner kronor 2022, 79 miljoner kronor 2023 och 115 miljoner kronor 2024.
(Jämfört med skatteprognosen från augusti ökar skatteintäkter och generella bidrag
med 68 miljoner kronor 2022, 91 miljoner kronor 2023 och 125 miljoner kronor
2024.)
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Anförande hålls av Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S), Jesper Skalberg Karlsson (M),
Jörgen Benzler (V), Lars Engelbrektsson (SD), Wolfgang Brunner (MP), Claes Nysell (L),
Sara Lidqvist (KD), Gerd Holmgren (Fi), Filip Reinhag (S), Stefan Nypelius (C), Karin
Gardell (MP), Fredrik Gradelius (C), Johan Malmros (C), Peter Barnard (V), Jan
Svensson (V), Per Edman (V), Gabriella Hammarskjöld (C) och Ingemar Lundkvist (M).
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. I detta instämmer
Jesper Skalberg Karlsson (M), Ingemar Lundkvist (M), Claes Nysell (L), Stefan
Nypelius (C), Johan Malmros (C) och Fredrik Gradelius (C).
Sara Lidqvist (KD) tillstyrker regionstyrelsens förslag och yrkar avslag på vänsterpartiets förslag.
Lars Engelbrektsson (SD) tillstyrker regionstyrelsens förslag med eget tillägg om ett
tillskott på 5 miljoner kr till miljö- och byggnämnden.
Meit Fohlin (S), yrkar bifall på socialdemokraternas budgetförslag samt ytterligare tre
uppdrag:
-

-

-

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag
att tillsammans ta fram förslag på hur beroende- och missbruksvården kan
utvecklas i syfte att förstärka arbetet och stärka samverkansstrukturer mellan de
verksamheter som bidrar till att människor kan bryta sitt beroende. Uppdraget
ska särskilt redovisa hur insatserna tar hänsyn till den inte sällan bakomliggande
komplexiteten och därmed behov av samordnade insatser.
Regionstyrelsen, socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på
hur arbetet med de unga vuxna i centrum kan förstärkas genom ökad
samordning, samverkan och anpassade insatser.
Regionstyrelsen får i uppdrag att analysera Gotlands negativa utveckling av relativ
bruttoregionalprodukt och föreslå åtgärder för att stärka denna och öka
konkurrenskraften gentemot övriga riket.

Gerd Holmgren (Fi) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag på budget och yrkar även
på ytterligare två uppdrag:
-

Klimat: Feministiskt initiativ yrkar att regionstyrelsen får i uppdrag att klimatläget
på Gotland regelbundet rapporteras på regionfullmäktige. I det ska framgå vad
regionen gjort för att stoppa klimatförändringar och också rapporteras vilka
klimatförändringar som vi drabbats av på Gotland.
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-

Kvinnojour: Feministiskt initiativ yrkar att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda
hur kvinnojourer på Gotland permanentas och hur de kan finansieras långsiktigt.

Jörgen Benzler (V) \UNDUELIDOOWLOOHJHWEXGJHWI|UVODJGHWVRFLDOGHPRNUDWLVND
I|UVODJHWSnXSSGUDJVDPW\WWHUOLJDUHWUHHJQDXSSGUDJ:
-

-

-

Vänsterpartiet föreslår ett uppdrag att utreda hur de senaste årens besparingar
påverkat biblioteksverksamhetens kvalitet och förutsättningar att uppnå uppsatta
mål.
Vänsterpartiet föreslår ett uppdrag att utreda hur Region Gotlands processer i
högre grad kan bidra till att hyresbostäder byggs som kan efterfrågas av hushåll
med svag ekonomi och hushåll som av andra skäl har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden samt implementera slutsatserna.
Vänsterpartiet föreslår att driften av särskilda boenden ska återgå i Region
Gotlands egen regi.

Filip Reinhag (S) yrkar på bifall till socialdemokraternas tre uppdrag samt bifall till
vänsterpartiets yrkande om hyresrätter.
Karin Gardell (MP) yrkar bifall till vänsterpartiets yrkande. I detta instämmer Jan
Svensson (V) och Per Edman (V). Per Edman (V) tillstyrker även socialdemokraternas tre yrkanden och feministiskt initiativs två yrkanden.
Wolfgang Brunner (MP) och Peter Barnard (V) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag med tillägg. Peter Barnard (V) yrkar även bifall till socialdemokraternas tre
uppdrag.
Fredrik Gradelius (C) yrkar avslag på förslagen från socialdemokraterna, vänsterpartiet och feministiskt initiativ.
Eva Nypelius (C) yrkar avslag för de uppdrag som presenteras under dagen av
socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och feministiskt initiativ.
Ordförande meddelar att beslut kommer göras i tre etapper. Ordförande beslutar att
först behandla driftbudgeten därefter investeringsbudgeten och sist uppdragen.
Budgetförändringar driftbudget 2022
Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att regionstyrelsens
driftbudgetförslag bifalls. Votering begärs. Ordföranden finner att regionstyrelsens
förslag ska vara huvudförslag vid voteringen. Ordföranden ställer proposition på
övriga yrkanden för att fastställa vilket av dessa yrkanden som ska vara motförslag till
huvudförslaget och finner att Meit Fohlins yrkande ska vara motförslag.
forts
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens driftbudgetförslag och socialdemokraternas driftbudgetförslag och finner att regionstyrelsens förslag vinner bifall.
Votering begärs.
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag till
driftbudget och nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag till driftbudget. Av
omröstningen framgår att 34 ledamöter röstar ja. 18 ledamöter röstar nej och 18 ledamöter avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet, socialdemokraterna, feministiskt initiativ och miljöpartiet till förmån för egna förslag till
driftbudget.
Vänsterpartiet inkommer med följande motivering till reservation: Alla ledamöter i
vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget budgetförslag. Vi anser det nödvändigt
att den budget som borde bifallas i större utsträckning än den beslutade budgeten
prioriterar förebyggande och hälsofrämjande insatser. Det är viktigt för att på sikt
kunna finansiera Region Gotlands verksamhet.
Beslutade justeringar i budget 2022
Ökat bostadsbyggande
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsprocessen
ökat bostadsbyggande
Miljö- och byggnämnden, bygglov/plan
ökat bostadsbyggande
Regionstyrelsen, samhällsplanering och analys
Summa

2,0
1,0
6,0

Sommarservice
Tekniska nämnden, sommarservice
Tekniska nämnden, enskilda vägar
Regionstyrelsen, sommarservice
Summa

3,0
3,0
2,0
8,0

3,0
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Övrigt
Hälso- och sjukvårdsnämnden, ambulansverksamhet
Hälso- och sjukvårdsnämnden, fastighetsutvecklingsplan
Tekniska nämnden, Almedalsveckan
Tekniska nämnden, stadsutvecklingsprojekt
exploatering
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
SFI och arbetsmarknadsåtgärder
Barn- och utbildningsnämnden, ramtillskott
Regionstyrelsen, gemensamma resurser för
effektiviseringsarbete
Regionstyrelsen, genomförandeprogram hållbarhet
Summa

3,0
2,0
30,3

Totalt ramtillskott nämnderna budgetavstämning

44,3

4,0
3,0
1,3
5,0
2,0
10,0

Övriga förändringar
Justering av finansiella intäkter
Justering av skatteintäkter till följd av god
befolkningsutveckling
Justerat resultat

-5,0
15,0
21,7

Investeringsbudget 2022-2023
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Uppdrag
Utöver regionstyrelsens förslag till uppdrag har uppdrag även inkommit från Meit
Fohlin (S), Gerd Holmgren (Fi) och Jörgen Benzler (V).
Tillstyrkan till Meit Fohlin (S) förslag till uppdrag inkommer från Filip Reinhag (S),
Jörgen Benzler (V) och Per Edman (V).
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Gerd Holmgren (Fi) tillstyrker vänsterpartiets förslag på uppdrag samt eget yrkande
på uppdrag.
Jörgen Benzler (V) yrkar bifall till de socialdemokratiska förslagen på uppdrag
samt till egna yrkanden om uppdrag.
Eva Nypelius (C) har yrkat bifall på regionstyrelsens förslag samt avslag på övriga
förslag på uppdrag. I detta instämmer Fredrik Gradelius (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsen och socialdemokraternas yrkande
om uppdrag och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens
förslag. Votering begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för
regionstyrelsens förslag till uppdrag och nej-röst för bifall till Meit Fohlins (S) förslag
till uppdrag. Av omröstningen framgår att 39 ledamöter röstar ja. 31 ledamöter röstar
nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordförande behandlar därefter Vänsterpartiets yrkande om uppdrag.
Gällande Vänsterpartiets förslag om uppdrag nummer 1 avseende biblioteksverksamheten har Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V), Jan Svensson (V) och Per Edman (V)
yrkat bifall.
Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) har yrkat avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att regionfullmäktige
bifaller regionstyrelsens förslag. Votering begärs. Som propositionsordning i
omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag att avslå yrkandet och nej-röst
för bifall till Jörgen Benzlers (V) förslag. Omröstningen ger 57 ja-röster och 13 nejröster. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Gällande Vänsterpartiets förslag om uppdrag nummer 2 avseende byggandet av fler
hyresrätter har Jörgen Benzler (V), Per Edman (V), Jan Svensson (V) och Filip
Reinhag (S) yrkat bifall till uppdraget.
Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) har yrkat avslag till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
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Gällande Vänsterpartiets förslag om uppdrag nummer 3 avseende att driften av
särskilda boende har Jörgen Benzler (V), Jan svensson (V), Per Edman (V), Peter
Barnard (V) har yrkat bifall till uppdraget.
Eva Nypelius (C), Fredrik Gradelius (C), Sara Lidqvist (KD) har yrkat avslag till
uppdraget. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. Votering begärs.
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag
och nej-röst för bifall till Jörgen Benzlers (V) förslag.
Av omröstningen framgår att 57 ledamöter röstar ja. 13 ledamöter röstar nej.
Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Gällande de två förslag till uppdrag som feministiskt initiativ lagt fram har förutom
Gerd Holmgren (Fi), som la förslaget, även Per Edman (V) yrkat bifall till förslaget.
Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) har yrkat avslag till förslag om uppdrag.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med Eva Nypelius förslag. Regionfullmäktige beslutar i
därmed i enlighet med Eva Nypelius förslag om att uppdraget avslås.
Regionfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Länk till Socialdemokraternas budgetförändringsförslag.
/lQNWLOO9lQVWHUSDUWLHWVEXGJHWI|UVODJ
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-15
Regionstyrelsen 2021-10-27, § 321
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Mottagare
Tekniska nämnden

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
Förlag till beslut

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

Sammanfattning

I beslut RF §92 2021-06-21 fick Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för
samlad organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken till
budgetberedningen 2022. De olika förvaltningarna har genomfört fem
gemensamma möten där teknikförvaltningen varit sammankallande. Samtliga
förvaltningar står bakom förslaget till ny organisation samt att den ska ligga på
teknikförvaltningen. Organisationen ska gälla från årsskiftet 2022/2023.
Arbetet med samverkan, riskbedömning samt rekrytering påbörjas mars 2022.
Ärendebeskrivning

Inför beslut i RF §92 2021-06-01 togs rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
fram. I rapporten redovisas en resursbrist inom trafikplanering och
trafikutveckling som medför att arbetet med strategiska frågor hamnar i
skymundan för operativa frågor. Rapporten redovisade att en
resursförstärkning och en renodling av arbetsuppgifter skulle bidra till mer
utrymme för strategiska frågorna. Rapporten redovisade även ett förslag på en
organisation där allmänna och särskilda kollektivtrafiken samlas inom en
förvaltning.
Regionfullmäktige tog följande beslut:
-

Det strategiska ansvaret avseende Trafikförsörjningsprogram flyttas till
regionstyrelsen.

-

Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med hälso- och
sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för samlad
organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken till
budgetberedningen 2022.
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Bedömning

Tekniska nämnden har tolkat uppdraget som att ett förslag på
organisationsförändring ska tas fram och att en plan för ett genomförande ska
redovisas samt att tekniska nämnden ansvarar för att så sker.
Regionstyrelseförvaltningen gjorde bedömningen att det finns ett stöd i
berörda nämnder att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på
teknikförvaltningen. Remissvaren visade dock att en del frågor behövde
hanteras innan beslut kan tas.
Teknikförvaltningen har fört dialog med barn- och utbildningsförvaltningen,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen gällande samlad
organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Samtliga
förvaltningar är överens om hur den nya organisationen ska se ut och att den
ska ligga på teknikförvaltningen.
Rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland” tar inte upp de ekonomiska
frågorna, ej heller frågor om respektive nämnds utformning av reglementen.
Dessa frågor har dock diskuterats mellan förvaltningarna och meningarna har
skilt sig åt. Följande åsikter har framförts.
Teknikförvaltningen framhåller att reglementen bör skrivas av den nämnd
som brukar tjänsten och att samma nämnd också står för kostnaderna för
aktuell tjänst.
Barn- och utbildningsförvaltningen delar teknikförvaltningens uppfattning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att ansvaret för reglementet samt
uppkomna kostnader fortsättningsvis ska ligga hos tekniska nämnden.
Socialförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppfattning.
Med anledning av ovanstående krävs att organisationsförslaget anpassas till nya
förutsättningar.
Samtliga förvaltningar är överens om nedanstående förslag på organisation.
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Figur 1 Förslag på ny organisation

Rapporten ”Kollektivtrafiken på Gotland” föreslår att man skiljer på strategisk,
taktisk och operativ nivå i organisationen genom att den strategiska nivån
flyttas till regionstyrelsen, taktiska/operativa nivån behålls på inom en nybildad
organisatorisk enhet inom teknikförvaltningen. Strukturen man föreslår skall
innehålla en tydlig hemhörighet för IT, avtalsfrågor, marknad och
kommunikation där man separerar dessa i likhet med övriga län i landet där
man har egna enheter för att hantera frågorna separat. De påpekar även att
med tanke på Gotlands storlek är det inte realistiskt att förvänta sig olika
enheter för uppdragen men däremot bör fördelningen vara tydlig på
individnivå så att man tydligt fördelar arbetet mellan personer. För att uppnå
detta rekommenderas att man inrättar en stabsfunktion för de gemensamma
resurserna för den organisatoriska enheten. Man rekommenderar även att
bemanningen bör öka till att motsvara chef + 10 personer som skulle öka
antalet personer som arbetar med kollektivtrafik till ca 0,2 personer per 1 000
invånare. Det är mindre än i övriga regioner, men motiverat med avseende på
att det ger effektiviseringsvinster att ha allt ansvar för kollektivtrafik inom en
samlad organisation.
Förslaget innebär att organisationen på teknikförvaltningen utökas från
nuvarande 6,6 årsanställda till 11,5 årsanställda. Förslaget innebär att tjänsterna
från barn- och utbildningsnämnden flyttas till teknikförvaltningen samt att
verksamhetsutvecklare, kommunikatör och koordinator rekryteras. Det totala
resursbehovet för Region Gotland utökas med tre heltidsanställda.
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Samarbete mellan förvaltningarna
Teknikförvaltningen har ett väl fungerande samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen. Koordinatorns roll blir att utveckla samarbetet med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen. Koordinatorn
kommer ha ansvar för dialog med de tre förvaltningarna samt användarna av
tjänsterna inom allmän och särskild kollektivtrafik. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen ska å sin sida utse en
representant från respektive förvaltning som fångar upp användarnas och
verksamheternas synpunkter kring tjänsterna. Kontinuerliga möten mellan de
tre förvaltningarna behöver formaliseras och hållas två gånger per år. Syftet
med dessa är att analysera om och hur tjänsterna kan utvecklas samt tydliggöra
hur olika beslut gällande tjänsternas ianspråktagande påverkar Region Gotlands
totala ekonomi.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna av förslaget blir att nuvarande reglemente samt budgetansvar
blir kvar på barn- och utbildningsnämnden respektive tekniska nämnden i sin
nuvarande form.
Förslaget har bärighet på Region Gotlands styrmodell genom:



Social hållbarhet/mål 2: ” Befolkningen har likvärdiga förutsättningar
för en god och jämlikhälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor” samt
Kvalitet/mål 11: Alla som nyttjat Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och bli respektfullt bemötta”.

Tidplan
Målet är att den nya organisationen ska gälla från årsskiftet 2022/2023.






Information i samverkan ny organisation teknikförvaltningen,
2022-03-28 mars.
Central samverkanskommittén, CSK, 2022-04.
Riskbedömning och samverkan teknikförvaltningen och barn- och
utbildningsnämnden, 2022-05.
Rekrytering av nya tjänster till teknikförvaltningen klart 2022-09-01.
Två heltidstjänster omfördelas från barn- och utbildningsnämnden till
teknikförvaltningen klart 2022-12-31.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2021/3185
RF §92 , 2021-06-21
Kollektivtrafiken på Gotland – förslag på ny organisation
Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

RS 2019/968

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 92

Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken

RS 2019/968

Regionfullmäktiges beslut

Det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram flyttas till regionstyrelsen.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på och
genomföra organisationsförändring för samlad organisation av den allmänna och
särskilda kollektivtrafiken till budgetberedningen 2022.
•

Regionstyrelseförvaltningen har i dialog med teknikförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på Gotland tagit
fram förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken.
Regionstyrelseförvaltningen har i dialog med teknikförvaltningen tagit fram modell,
roll och uppdrag för en funktion som strateg för kollektivtrafiken med placering på
regionstyrelseförvaltningen. De framtagna förslagen remitterades enligt beslut i
regionfullmäktige 2020-11-16, § 199, till tekniska nämnden, socialnämnden, hälsooch sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för att beslut om ny organisation skulle kunna tas på
budgetberedningen i maj 2021.
Mot bakgrund av de inkomna remissvaren och tidigare beslutsunderlag i ärendet
bedömer regionstyrelseförvaltningen att en tjänst som kollektivtrafikstrateg bör
tillsättas på regionstyrelseförvaltningen. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme. Förvaltningen bedömer att detta behöver ske genom en nyrekrytering
och kan inte genomföras genom en överflyttning av resurser från teknikförvaltningen.
Vidare bedömer regionstyrelseförvaltningen att det finns stöd i berörda nämnder för
förslaget att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på teknikförvaltningen. Remissvaren tydliggör dock att det finns flera utestående frågor att
hantera innan en sådan förändring kan genomföras. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att dessa frågor bäst utreds av de nämnder som är berörda.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 92 forts
RS 2019/968

Förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med
hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ta
fram förslag på samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
till budgetberedningen 2022.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tekniska nämnden bör leda uppdraget
eftersom förslaget både i rapporten Kollektivtrafiken på Gotland och i det framtagna
remissunderlaget är att samla kollektivtrafikorganisationen inom teknikförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns stöd i berörda nämnder
för att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom teknikförvaltningen. Remissvaren tydliggör dock att det finns flera utestående frågor att
hantera innan en sådan förändring kan genomföras. Här kan nämnas gränsdragningsfrågor mellan förvaltningarna, påverkan på ekonomi och budget samt behov av riskoch konsekvensanalys. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att dessa frågor bäst
utreds av berörda nämnder och förvaltningar och att uppdraget bör ledas av tekniska
nämnden. Detta eftersom förslaget har påverkan på berörda nämnders regelverk och
hur berörda förvaltningarna organiserar sin verksamhet, samt eftersom förslaget är
att samla kollektivtrafikorganisationen inom teknikförvaltningen. Remissvaren och
framtaget beslutsunderlag kommer tjäna som ett bra underlag att utgå ifrån och ett
förslag till samlad organisation som är väl förankrat i berörda nämnder bör kunna
beslutas i budgetberedningen 2022.
Den andra delen av remissförslaget var att flytta de strategiska frågorna kopplat till
kollektivtrafiken från teknikförvaltningen till regionstyrelseförvaltningen och tillsätta
en tjänst som kollektivtrafikstrateg på regionstyrelseförvaltningen. I rapporten
Kollektivtrafiken på Gotland framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering
och trafikutveckling gör att arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en
resursförstärkning och en renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som
de strategiska frågorna ges mer utrymme. Tekniska nämnden, som är den enda
nämnd som berörs av detta utöver regionstyrelsen, ställer sig positiva till detta
förslag. Detta är också i linje med de beslut som regionstyrelsen tidigare tagit i frågan,
§ 317 och § 167.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ny tjänst som kollektivtrafikstrateg bör
tillsättas på förvaltningen från år 2022 med uppgift att ta fram, genomföra och följa
upp det regionala trafikförsörjningsprogrammet samt att integrera kollektivtrafikkompetens i det regionala utvecklingsarbetet. Tekniska nämnden föreslås att även
fortsättningsvis ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som
regional kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 92 forts
RS 2019/968

I tjänsten som kollektivtrafikstrateg bör ingå en nära dialog med tekniska nämnden
och den operativa enheten för kollektivtrafik för att tillse en god förankring av mål
och strategier.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Maja-Malin Ekelöf, strateg, Anna Wejde,
enhetschef och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslog att ärendets budgetäskande ska strykas i beslutspunkten och
ska behandlas i samband med strategisk plan och budget, AU § 137.
Regionstyrelsen har instämt i arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Karl-Johan Boberg (C) och Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, § 23
Socialnämnden 2021-02-11, § 27
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 20
Tekniska nämnden 2021-01-28, § 18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-01-18
Regionfullmäktige 2020-11-16, § 199
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
Regionstyrelsen 2020-05-27, § 167
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-06
Kollektivtrafiken på Gotland 2020-04-09
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 317
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-23
Regionstyrelsen 2019-05-29, § 164
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-12
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 154
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2235
12 oktober 2021

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningens svar redovisas till budgetberedningen 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det folkhälsopolitiska
programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade nätverket för social
hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska så
kallade livsstilssjukdomar1.

Uppdraget har återrapporterats till RF § 89 som godkänt redovisningen. Nämnderna
fick dock i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för
att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Teknikförvaltningen har tidigare beskrivit sitt arbete som generella insatser till hela
befolkningen som i huvudsak möjliggör fysisk rörelse anpassat till den infrastruktur som
byggs och andra uteaktiviteter i park- och utemiljöer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lyft fram planarbetet som utgår från ett övergripande
perspektiv som kan ge förutsättningar för fysisk aktivitet och rekreation.

Både samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen har ett påbörjat samarbete genom FramSam men också
genom den gemensamma beredning som etablerats vilket kan stärka bredden i
åtgärder kring dessa frågor.
Teknikförvaltningen har inget därutöver att rapportera.
Bedömning

Teknikförvaltningens tidigare redovisning anger att förvaltningen utvecklar
möjligheter till fysisk aktivitet genom att förbättra möjligheterna för alla att cykla och
lätt ta sig fram till fots. Arbete sker med t ex att uppdatera cykelplan och
1

Livsstilssjukdomar påverkas av alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel, fysisk aktivitet, matvanor och sexuell hälsa
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tillgängliggöra gång- och cykelpassager. Bidraget till ökade möjligheter till fysisk
aktivitet för barn, är t ex arbetet med att utforma lekplatsplaner och iordningställande
av lekplatser. Förvaltningens bidrag till andra typer av uteaktiviteter är att grillplatser
anläggs, underhåll av badbryggor mm.
Barn- och genusperspektiv
Detta perspektiv vägs in i planeringsarbetet.
Landsbygdsperspektiv
Detta perspektiv vägs in i planeringsarbetet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förvaltningens investeringar i infrastrukturen skall vara finansierade.
Beslutsunderlag

RF § 89 Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
RSF tjänsteskrivelse RS 2021/358. (Sammanfattning av förvaltningarnas arbete.)
TKF Tjänsteskrivelse 2021-10-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/358
22 april 2021

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar
Förslag till beslut

•

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det folkhälsopolitiska
programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade nätverket för social
hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska så
kallade livsstilssjukdomar1.
Förvaltningarna har redovisat övergripande aktiviteter som pågår och/eller planeras som
dels stärker förutsättningarna för hälsa och dels främjar goda levnadsvanor som minskar
livsstilssjukdomar. Vidare har förvaltningarna redogjort vad som skulle kunna göras
ytterligare om nya resurser tillförs.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förvaltningarna arbetar hälsofrämjande och
förebyggande utifrån lagar, nationella riktlinjer och lokala program som styr det
hälsofrämjande arbetet. Förvaltningarna anger också aktiviteter som har indirekt
påverkan på levnadsvanor såsom minskat utanförskap, kultur, delaktighet, minskat våld
osv. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ökad samverkan mellan förvaltningarna
i verksamhetsplaneringsprocessen skapar goda förutsättningar för att nå större
måluppfyllelse gällande att minska och förebygga livsstilssjukdomar.
Regionstyrelseförvaltningen anser att aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för arbetet med God och Nära Vård. Det är viktigt att
praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser också
prioriteras där.
Regionstyrelseförvaltningen finner vidare att elevhälsan är en grundläggande verksamhet
som ska ge förutsättningarna för god hälsa och därmed minskade livstidssjukdomar.
1
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Verksamheten riktar sig till alla unga människor som är på väg att etablera levnadsvanor
som i stor utsträckning kommer att följa med hela livet. Det är viktigt att denna
verksamhet ges ekonomiska och strukturella förutsättningar till att kunna utföra sitt
grunduppdrag. För närvarande uppfyller inte Region Gotland författningskraven
avseende att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna så att
den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande. Regionstyrelseförvaltningen
anser det därför som högst prioriterat att elevhälsan ska ges förutsättningar för att kunna
leva upp till lagkraven.
De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag
socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt att stödja
och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Det är också
viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att de får resurser att stödja barn och unga så
att de dels kan gå ur årskursen/skolan med godkända betyg och att de dels får stöd och
motivation till bra levnadsvanor som stärker och skyddar hälsan långsiktigt.

Bakgrund
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det folkhälsopolitiska
programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade nätverket för Social
Hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska så
kallade livsstilssjukdomar.
Livsstilssjukdomar är sjukdomar som går att förebygga genom samhälleliga och
individfokuserade insatser. Livsstilssjukdomar påverkas av levnadsvanor samt
människors sårbarhet för att drabbas av sjukdomar. Det handlar om exempelvis stroke,
hjärtinfarkt, depression olika former av cancer och diabetes. Levnadsvanor som påverkar
hälsan är exempelvis alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar, fysisk aktivitet,
matvanor och sexuella relationer.
Bestämningsfaktorer för hälsa – att påverka ohälsa och sjukdomar

Vad som påverkar hälsa, hur vi har det och vilka val vi gör som antingen främjar eller
motverkar en god hälsa beror på i vilka samhällsstrukturer (livsvillkor) vi lever.
Östgötakommissionen för jämlik hälsa, 2014, har tagit fram en modell som visar de olika
faktorerna som påverkar hälsan (se bild nedan). De två yttersta ringarna anger de
samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå)
bestämningsfaktorerna för hälsa. Under samhällsarenor återfinns välfärdstjänster som
ligger inom ramen för Region Gotlands verksamhet.
Bild: Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014,
baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.
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Vilka levnadsvanor en person har beror på ett samspel mellan individ och samhälle.
Individen har ett ansvar för sin hälsa men gör också val utifrån hur samhället har skapat
likvärdiga förutsättningar för alla, som underlättar för individen, att ta sitt ansvar för att
främja sin hälsa. God socioekonomisk status ökar möjligheten till att ha goda
levnadsvanor.
Att ha en sämre socioekonomisk position i samhället innebär också en ökad sårbarhet
för ohälsa och sjukdom. Det beror på att stress, uppgivenhet och oro, som uppkommer
hos personer i utsatta situationer, har biologisk påverkan på kropp och hjärna vilket i sin
tur ökar mottagligheten för sjukdomar. Exempel på särskilt utsatta grupper är personer
med kort utbildning, låg inkomst, funktionsnedsättning, HBTQ-personer och andra
minoritetsgrupper, nyanlända, personer med psykisk ohälsa och personer som är utsatta
för våld i nära relation.
På Gotland, som i riket, finns skillnader i levnadsvanor mellan olika grupper med olika
socioekonomisk status. Nedan visas exempel på skillnaden mellan personer utifrån
utbildningslängd.
Andel (%) personer på Gotland i åldern 16-84 år med övervikt/fetma och olika
levnadsvanor, vid olika utbildningslängd
Diagrammet visar att förekomsten av levnadsvanor som har negativ påverkan på hälsan är vanligare
bland personer med kort utbildning än bland personer med lång utbildning, med undantag för riskbruk
av alkohol.

Källa: Folkhälsomyndigheten, befolkningsenkät Hälsa på Lika Villkor medelvärde 2018
och 2020.

Åtgärder för att förebygga livsstilssjukdomar
För att förebygga livsstilssjukdomar behöver åtgärder genomföras på olika nivåer både
på kort och på lång sikt. Strategier för Region Gotlands nämnder och helägda bolags
arbete för att främja en god hälsa i befolkning finns beskrivna i Region Gotlands
program för god jämlik jämställd hälsa.
Stärk förutsättningar för minskad sårbarhet för sjukdomar och stöd förutsättningar för
levnadsvanor som främjar hälsa

För att påverka människors möjligheter att få en rimlig socioekonomisk situation måste
förutsättningarna till egen försörjning stärkas såsom att underlätta för den som står långt
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från arbetsmarknaden att få en sysselsättning. Det krävs insatser för att barn och
ungdomar ska nå målen i skolan, få förutsättningar att gå vidare till gymnasiestudier och
att det finns möjligheter till utbildning senare i livet.
Arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor måste fortsätta, då det minskar
sårbarheten för livsstilssjukdomar och ökar möjligheten till hälsosamma levnadsvanor.
Målsättningar för nämndernas arbete till och med 2022 beskrivs i Region Gotlands
strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor.
Öka fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser

Region Gotland behöver stärka resurserna för att uppnå målen formulerade i Regional
utvecklingsstrategi, RUS, för att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för att
stödja och påverka befolkningens levnadsvanor, sker på likvärdiga villkor. Särskilda
insatser ska riktas mot riskgrupper. Det handlar om både generella insatser som når hela
befolkningen men som får störst effekt för utsatta grupper, så kallad proportionell
universalism, och om insatser som är direkt riktade mot riskgrupper. Ett exempel är
bevarande och utveckling av grönområden som främjar hälsa oavsett vilka
förutsättningar och bakgrund människor har. Arbete för att minska ungdomars bruk av
alkohol/narkotika/dopning/tobak/spel samt hälsosamtal med föräldrar i
barnhälsovården är ytterligare exempel.
Inom ramen för den regionövergripande omställningen till God och Nära Vård2
förväntas även verksamheterna stärka samarbetet när det gäller förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder för att skapa ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Motverka pandemins påverkan på hälsan

Pandemin har visat på behovet av att minska skillnader i hälsa i befolkningen och att
arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. Vi behöver öka takten i arbetet med att
främja jämlikhet och jämställdhet i verksamheterna då konsekvenserna av pandemin är
störst bland utsatta grupper. Det handlar främst om elever som inte klarar att genomföra
gymnasiestudierna på grund av distansutbildning och barn och ungdomar med utsatt
hemsituation som riskerar att få än sämre möjligheter för hälsofrämjande levnadsvanor.
Tillgången till tränings- och fritidsaktiviteter och vardagsrörelse har begränsats. Det
behövs därför åtgärder för att främja fysisk aktivitet särskilt bland socioekonomiskt
utsatta grupper. Insatser behövs också för att stödja människor som fått en försämrad
ekonomisk situation till följd av pandemin.

Samverkansformer
Under 2021 etableras ett samverkansforum internt inom Region Gotland för social
hållbarhet i syfte att åstadkomma en effektiv, tvärsektoriell samverkan och styrning mot
samhällsmål med bäring på social hållbarhet. Forumet utgör en struktur för förankring,
beredning och diskussion av förvaltningsövergripande frågor med särskild inriktning på
att kunna åstadkomma resultat mot antagna mål inom området social hållbarhet. Vidare
ska forumet skapa gemensamma lägesbilder och analyser, identifiera behov av
gemensamma prioriteringar eller samhandling som kan få en återspegling i respektive
förvaltnings verksamhetsplan samt identifiera behov av förvaltningsövergripande
insatser.
Genom detta arbetssätt förväntas regionens förmåga öka för att nå målet att
befolkningen får likvärdiga förutsättningar för en god jämlik och jämställd hälsa. Att
kunna minska och förebygga livsstilssjukdomar är en viktig del i detta arbete.

2

Regeringen: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 2020:19
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Sammanfattning av förvaltningarnas arbete
Förvaltningarna har redovisat övergripande aktiviteter som pågår och/eller planeras
utifrån programmet för god jämlik jämställd hälsa. Vidare har förvaltningarna redogjort
vad som skulle kunna göras ytterligare om nya resurser tillförs. Förvaltningarnas
redovisningar återfinns i bilaga 1.
Teknikförvaltningen

Teknikförvaltningen beskriver deras arbete som generella insatser till hela befolkningen
som i huvudsak möjliggör fysisk rörelse utifrån infrastruktursatsningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete utgår från ett övergripande perspektiv som ger
förutsättningar för fysisk aktivitet och rekreation utifrån planarbete. Förvaltningen lyfter
även arbetet med medborgardialoger och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen
samt rökfria miljöer.
Regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningens avdelningar tar bland annat upp måltider som ett generellt
uppdrag ”att erbjuda näringsriktiga måltider”.
Kultur och fritidsavdelningen lyfter särskilt möjligheterna till delaktighet i alla åldrar som
påverkar hälsan positivt genom deltagande i många olika kulturella och fritidsinspirerade
aktiviteter.
Enheten för social hållbarhet nämner bland annat utbildning och kompetensutveckling
inom området levnadsvanor och utvecklande samverkansarbete.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Skolorna samt vuxenutbildningen på Gotland lyfter främst aktiviteter inom området
fysisk aktivitet.
Barn- och elevhälsans insatser styrs av skollagen. Bland annat nämns utbildande
verksamhet till skolor och vårdnadshavare om levnadsvanor.
Ungdomsverksamheten fokuserar bland annat på ANDT-arbetet.
Socialförvaltningen

Förvaltningen erbjuder stöd till barn, unga och vuxna gällande psykisk hälsa, våld,
missbruk och beroende.
Genom hälsofrämjandeenheten utvecklar förvaltningen bland annat digitala kanaler för
information om goda levnadsvanor till äldre och stöd till anhöriga.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Förvaltningen stödjer förändring av levnadsvanor med fokus på riskgrupper gällande
tobaksbruk, riskbruk, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.
För barn och unga lyfts särskilt förebyggande arbete inom tandvården och BVC.
Förvaltningarnas önskade behov för ytterligare åtgärder

Samhällsbyggnadsförvaltningen
-Om ökat folkhälsouppdrag krävs ytterligare samhällsplanerare.

Regionstyrelseförvaltningen
-Skapande av aktivitetsplatser för spontan rörelse/idrott som riktar sig till barn/unga.
-Utomhusgym anpassade för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
-Medel äskas till barn- och elevhälsan för att nå upp till de nationella kraven på tillgång
till elevhälsa.
-Vuxenutbildningen önskar resurser för ökad rörelse och aktivitet,
Hälsobalans, i olika utbildningar alternativt i samarbete med Arbetsmarknad och
etablering.
Socialförvaltningen
- Förvaltningen möter, genom primäruppdraget, många medborgare med stora
hälsorisker och risk för utanförskap. Genom förändrade uppdrag, till exempel genom
God och Nära Vård, och utökning av resurser skulle förvaltningen kunna vara en ingång
i flera hälsofrämjandefrågor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
-Utbildning och information omkring levnadsvanor till medarbetare och medborgare för
ökad kunskap.
-Utreda hur hälso- och sjukvården ska införa metoden ”Riktade hälsosamtal”.
-Tillsättning av rehabiliteringskoordinatorer, REKO, i specialistvården.
Bedömning

Att stärka medborgarnas förutsättningar och möjligheter till goda levnadsvanor är ett sätt
att strategiskt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa. En frisk och välmående befolkning
är grunden för ett socialt hållbart samhälle och skapar förutsättningar för välstånd och
ökad tillväxt.
När det gäller förvaltningarnas hälsofrämjande och förebyggande arbete för att minska
livsstilssjukdomar beskrivs det på olika sätt. Vissa förvaltningar utgår i högre grad än
andra från lagar och nationella riktlinjer som styr det hälsofrämjande arbetet och inte
endast de lokala program som styr folkhälsoarbetet. Förvaltningarna har också angett
aktiviteter som har indirekt påverkan på levnadsvanor såsom minskat utanförskap,
kultur, delaktighet och minskat våld. Vidare är det positivt att man ger flera exempel på
samverkan mellan olika förvaltningars verksamheter för att nå utsatta riskgrupper. Den
digitala utvecklingen som pågår är ett bra stöd i det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet, vilket underlättar kunskapsspridning, egenvård och tillgänglig information om
exempelvis pågående aktiviteter.
Utifrån i fullmäktige beslutade styrdokument, är det i slutändan nämnderna som ansvarar
för att ändamålsenliga och tillräckliga aktiviteter planeras och genomförs för att påverka
utvecklingen i rätt riktning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ökad samverkan
mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar goda förutsättningar för
att nå större måluppfyllelse gällande att minska och förebygga livsstilssjukdomar. Det är
praktiskt inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut enskilda prioriterade aktiviteter, utan det
behövs ett samlat och brett engagemang från samtliga verksamheter om resultat ska
uppnås.
Regionen bedriver utifrån fullmäktigebeslut för närvarande ett omfattande arbete inom
ramen för God och Nära Vård. Det är ett reformarbete för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem där en gemensam målbild och färdplan för omställningen på Gotland
har tagits fram. Den utgår ifrån insikten att en omställning behövs till ett välfärdssystem
som fokuserar mer på hälsa än på sjukvård. Att ha goda vanor i vardagen förebygger
flera av de sjukdomstillstånd som idag är vanliga. Utan omställning och med den
demografiska utvecklingen kommer belastningen på vården och omsorgen öka. Behovet
av goda levnadsvanor handlar därför även om samhällets förmåga att fortsätta erbjuda
välfärdstjänster av god kvalitet. Utvecklingsarbetet bedrivs i ett samarbete mellan hälsooch sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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samt regionstyrelseförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att många av
behövda utvecklingssatsningar kopplade till aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för en God och Nära Vård. Det är viktigt att praktiskt
utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser också
prioriteras. Som ett exempel lyfter hälso- och sjukvårdsförvaltningen att Riktade
hälsosamtal i vissa åldrar behöver införas på Gotland. Hälso- och sjukvården behöver ett
regionalt uppdrag och finansiering för att gå in i ett sådant åtagande.
Elevhälsan är en grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god hälsa
och därmed minskade livstidssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga människor
som är på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer att följa med
hela livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och strukturella
förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. För närvarande uppfyller inte
Region Gotland författningskraven avseende att det på grundskoleenheterna finns
tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande. Barn- och utbildningsnämnden har äskat två miljoner för att kunna
tillgodose författningskraven. Elevhälsan nämns också som en nyckelspelare i
utvecklingen av God och Nära Vård med fokus på hälsofrämjande insatser. Det är inte
realistiskt att tänka sig elevhälsan som aktiv part i ett sådant utvecklingsarbete om inte
förutsättningarna finns för att utföra sitt grunduppdrag. Regionstyrelseförvaltningen
anser det som högst prioriterat att elevhälsan ska ges förutsättningar för att kunna leva
upp till lagkraven.
De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag
socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt att stödja
och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Minskad fysisk
aktivitet, ökat stillasittande, minskade sociala kontakter och ett minskat ANDT-arbete i
skolan på grund av distansundervisning är några exempel som pandemin har påverkat.
Det är också viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att de får resurser att stödja barn
och unga så att de dels kan gå ur årskursen/skolan med godkända betyg och att de dels
får stöd och motivation till bra levnadsvanor som stärker och skyddar hälsan långsiktigt.
Beslutsunderlag

Bilaga 1
Sammanställning av förvaltningarnas pågående och planerade aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar samt behov av ytterligare resurser för att förstärka arbetet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktiges beslut

Informationen godkänns.
x Nämnderna får i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade
aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på
budgetberedningen 2022.
x

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det folkhälsopolitiska programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade nätverket för
social hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska
så kallade livsstilssjukdomar. Förvaltningarna har redovisat övergripande aktiviteter
som pågår och/eller planeras som dels stärker förutsättningarna för hälsa och dels
främjar goda levnadsvanor som minskar livsstilssjukdomar. Vidare har
förvaltningarna redogjort vad som skulle kunna göras ytterligare om nya resurser
tillförs. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förvaltningarna arbetar hälsofrämjande och förebyggande utifrån lagar, nationella riktlinjer och lokala program
som styr det hälsofrämjande arbetet. Förvaltningarna anger också aktiviteter som har
indirekt påverkan på levnadsvanor såsom minskat utanförskap, kultur, delaktighet,
minskat våld osv. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ökad samverkan
mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar goda förutsättningar
för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och förebygga livsstilssjukdomar.
Regionstyrelseförvaltningen anser att aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för arbetet med God och Nära Vård. Det är viktigt
att praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser
också prioriteras där. Regionstyrelseförvaltningen finner vidare att elevhälsan är en
grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god hälsa och därmed
minskade livsstilssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga människor som är
på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer att följa med hela
livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och strukturella förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. För närvarande uppfyller inte
Region Gotland författningskraven avseende att det på grundskoleenheterna finns
tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande. Regionstyrelseförvaltningen anser det därför som högst prioriterat
att elevhälsan ska ges förutsättningar för att kunna leva upp till lagkraven.
forts
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De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med
svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt
att stödja och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Det är också
viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att de får resurser att stödja barn och
unga så att de dels kan gå ur årskursen/skolan med godkända betyg och att de dels
får stöd och motivation till bra levnadsvanor som stärker och skyddar hälsan
långsiktigt.
Att stärka medborgarnas förutsättningar och möjligheter till goda levnadsvanor är ett
sätt att strategiskt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa. En frisk och välmående
befolkning är grunden för ett socialt hållbart samhälle och skapar förutsättningar för
välstånd och ökad tillväxt. När det gäller förvaltningarnas hälsofrämjande och
förebyggande arbete för att minska livsstilssjukdomar beskrivs det på olika sätt. Vissa
förvaltningar utgår i högre grad än andra från lagar och nationella riktlinjer som styr
det hälsofrämjande arbetet och inte endast de lokala program som styr folkhälsoarbetet. Förvaltningarna har också angett aktiviteter som har indirekt påverkan på
levnadsvanor såsom minskat utanförskap, kultur, delaktighet och minskat våld.
Vidare är det positivt att man ger flera exempel på samverkan mellan olika
förvaltningars verksamheter för att nå utsatta riskgrupper. Den digitala utvecklingen
som pågår är ett bra stöd i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, vilket
underlättar kunskapsspridning, egenvård och tillgänglig information om exempelvis
pågående aktiviteter.
Utifrån i fullmäktige beslutade styrdokument, är det i slutändan nämnderna som
ansvarar för att ändamålsenliga och tillräckliga aktiviteter planeras och genomförs för
att påverka utvecklingen i rätt riktning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en
ökad samverkan mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar
goda förutsättningar för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och
förebygga livsstilssjukdomar. Det är praktiskt inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut
enskilda prioriterade aktiviteter, utan det behövs ett samlat och brett engagemang
från samtliga verksamheter om resultat ska uppnås.
Regionen bedriver utifrån fullmäktigebeslut för närvarande ett omfattande arbete
inom ramen för God och Nära Vård. Det är ett reformarbete för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem där en gemensam målbild och färdplan för omställningen på
Gotland har tagits fram. Den utgår ifrån insikten att en omställning behövs till ett
välfärdssystem som fokuserar mer på hälsa än på sjukvård. Att ha goda vanor i
vardagen förebygger flera av de sjukdomstillstånd som idag är vanliga.
forts
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Utan omställning och med den demografiska utvecklingen kommer belastningen på
vården och omsorgen öka. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om
samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Utvecklingsarbetet bedrivs i ett samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att många av behövda
utvecklingssatsningar kopplade till aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för en God och Nära Vård. Det är viktigt att
praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser
också prioriteras. Som ett exempel lyfter hälso- och sjukvårdsförvaltningen att
Riktade hälsosamtal i vissa åldrar behöver införas på Gotland. Hälso- och sjukvården
behöver ett regionalt uppdrag och finansiering för att gå in i ett sådant åtagande.
Elevhälsan är en grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god
hälsa och därmed minskade livstidssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga
människor som är på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer
att följa med hela livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och
strukturella förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. För närvarande
uppfyller inte Region Gotland författningskraven avseende att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande. Barn- och utbildningsnämnden har äskat två
miljoner för att kunna tillgodose författningskraven. Elevhälsan nämns också som en
nyckelspelare i utvecklingen av God och Nära Vård med fokus på hälsofrämjande
insatser. Det är inte realistiskt att tänka sig elevhälsan som aktiv part i ett sådant
utvecklingsarbete om inte förutsättningarna finns för att utföra sitt grunduppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen anser det som högst prioriterat att elevhälsan ska ges
förutsättningar för att kunna leva upp till lagkraven.
De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med
svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt
att stödja och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Minskad
fysisk aktivitet, ökat stillasittande, minskade sociala kontakter och ett minskat
ANDT-arbete i skolan på grund av distansundervisning är några exempel som
pandemin har påverkat. Det är också viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att
de får resurser att stödja barn och unga så att de dels kan gå ur årskursen/skolan med
godkända betyg och att de dels får stöd och motivation till bra levnadsvanor som
stärker och skyddar hälsan långsiktigt.
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Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut med ett
tillägg efter yrkande av Saga Carlgren (V) och med instämmande av Meit Fohlin (S),
Lisbeth Bokelund (MP), Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) att nämnderna
får i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för att
minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Ärendets behandling under mötet

Mats-Ola Rödén (L) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 152
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Ylva Svangren, ekonomichef

Ärende TN 2022/428
Datum 28 februari 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Tekniska nämnden

Särredovisningar/bokslut för VA, avfall och hamnens
affärsdrivande verksamhet
Förlag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna särredovisningar 2021 för VAverksamheten, avfallsverksamheten och linjehamnsverksamheten.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har upprättat särredovisningar för de affärsdrivande
verksamheterna. De affärsdrivande verksamheterna omfattar VAverksamheten, avfallsverksamheten och linjehamnsverksamheten. Dessa
verksamheter finansieras via externa taxor.
Bedömning

Teknikförvaltningen har upprättat särredovisningar för de affärsdrivande
verksamheterna enligt god redovisningssed.
Barn- och genusperspektiv – Särredovisningarna har ingen påverkan på
barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Särredovisningarna har ingen påverkan på
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Särredovisningarna ger ökad inblick i de
affärsdrivande verksamheternas ekonomi.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-28
Särredovisning VA-verksamheten
Särredovisning avfallsverksamheten
Särredovisning hamnverksamheten

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Avdelningarna, Regionfullmäktige.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803
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Vatten- och avloppsverksamheten
i Region Gotland 2021
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Förvaltningsberättelse
Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet ansvarar för produktion och leverans av vatten
till abonnenter samt rening och hantering av spillvatten och dagvatten inom fastställda
verksamhetsområden och för abonnenter anslutna enligt avtal.
Resultat 2021
Det ekonomiska resultatet för år 2021 uppgick till -4 437,5 tkr, (-11 411 tkr). Det negativa
resultatet ska ses mot att tekniska nämnden senarelade beslutad taxehöjning från 1 april till 1
oktober 2020 till följd av coronaviruset. Detta medförde att tekniska nämnden inte var beredd att
genomföra ytterligare en taxehöjning under 2021. Vidare aktiverades stora investeringar i
redovisningen under 2021.
I resultatet ingår periodiserade anläggningsavgifter med 14 651 tkr (13 584 tkr), samt ränta på
balanserade anläggningsavgifter med 4 335 tkr (4 161 tkr).
Tabell 1: Resultat 2016-2021 (mnkr)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Resultat

-2,3

1,2

4,1

1,9

-11,4

-4 4

Eget kapital

-2,3

-1,1

3,0

5,21

2,3

-2,1

Från år 2015 redovisas överskott inom VA-verksamheten som förutbetalda intäkter med stöd av
Vattentjänstlagen § 30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning. De
totala förutbetalda intäkterna uppgick i bokslutet 2021 till 9 817 tkr och utgör en fond som
periodiseras ut över 25 år och intäkterna 2021 uppgick till 475 tkr.
2021 års resultat om -4 437 tkr redovisas mot det egna kapitalet.
Anläggningsavgifter

Under året inbetalades 33,8 mnkr (18,6 mnkr) i anläggningsavgifter från nytillkomna abonnenter.
Dessa balanseras för successiv resultatföring. Totalt finns balanserade anläggningsavgifter om
293,1 mnkr (273,9 mnkr) vid utgången av 2021. Den periodiserade intäkten från
anläggningsavgifter uppgick till 14,6 mnkr plus ränta 4,3 mnkr. Anläggningsavgifterna uppgick till
33,8 mnkr 2021 vilket är en ökning jämfört med 2020. Ökningen förklaras av att några
exploateringsområden och förtätningar har färdigställts samt att några större investeringar i både
verk och ledningar har möjliggjort fler anslutningar, exempelvis i Lickershamn.
Tabell 2: Utveckling av inkommande anläggningsavgifter 2016-2021 (mnkr)
Anläggningsavgifter

2016

2017

2018

2019

2020

2021

22,8

24,1

37,8

32,5

18,6

33,8

Redovisningsprinciper

Enligt vattentjänstlagen ska VA-kollektivet redovisas skilt från annan skatte- och
avgiftsfinansierad verksamhet. Detta innebär att ett separat bokslut med resultat- och
balansräkning ska upprättas. Överskott ska redovisas som förutbetalda intäkter och underskott
ska redovisas mot eget kapital och återställas inom tre år.
Anläggningsavgifter balanseras som på balansräkningens skuldsida och resultatförs genom
periodisering under avskrivningstiden (25 år).
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Overhead- och administrationskostnader

VA-verksamheten debiteras för gemensamma overhead-kostnader och kundtjänst.
Tabell 3: OH- och administrativa kostnader VA-verksamheten (tkr)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gemensamma kostnader OH

5 769

5 465

7 713

7 797

7 905

8 515

Debiteringstjänster/kundtjänst

1 836

1 624

728

893

652

675
0*
9 190

Regionens kravverksamhet
Totalt
*Redovisas centralt fr o m 2017

97

0*

0*

0*

0*

7 702

7 089

8 441

8 690

8 557

De gemensamma overhead-kostnaderna utgörs av förvaltningsövergripande kostnader såsom
ledning och verksamhetsstöd samt gemensamma köpta tjänster.

Måluppfyllelse
Tillgänglighet till VA-system ska vara 100 procent

Inga längre avbrott av vattenleveranserna har skett under året med några få undantag vilket
medför att målet 100 % tillgänglighet ej har uppnåtts.
Debiterad vattenmängd ska utgöra minst 85 procent av producerad mängd

Den debiterade vattenvolymen under 2021 uppgick till 3 235 000 m3 av levererad vattenmängd,
4 142 000 m3, vilket innebär 78 procent av den producerade mängden. Detta värde är under
målvärdet och förklaras delvis av att bräckvattenverket på södra Gotland testades med ett
maxtest av vattenproduktion samt att verksamheten haft olika spolningsinsatser av tillkommande
ledningsnät innan godkännande för användning. Vidare kan differensen orsakas av vattenläckage,
underhållsspolning av ledningsnätet och brandbekämpning.
Verksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad och finansieringsgraden ska vara 100
procent över en 3-årsperiod

Resultatet för 2021 innebar en finansieringsgrad om 98 procent Årets underskott om -4 438 tkr
redovisas mot eget kapital.
Vatten med godkänd kvalitet ska produceras och distribueras dygnet runt

Under 2021 har 1 247 vattenprov tagits enligt kontrollprogrammet där resultaten delas in i
tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. 92 prov har varit tjänligt med anmärkning
och 1 prov har bedömts som otjänligt. Det prov som var otjänligt var från ledningsnätet och
luktade starkt av klor. Den åtgärds som vidtogs var att omsätta reservoaren och justera
klordoseringen.
Alla reningsanläggningar ska uppfylla ställda krav

Under 2021 har reningsverken i Visby, Klintehamn samt Slite fungerat tillfredsställande.
Resultatet av utsläppskontrollen visar på god funktion i reningsverken. Totalt har 7 232 000
m3 spillvatten behandlats under 2021. Minskad mängd slam har transporterats till fastlandet tack
vare att hela mängden rötat slam har varit godkänt och återförts till åkermark från det Revaqcertifierade avloppsreningsverket i Visby.
Genomförande av VA-utbyggnadsplanen ska vara 100 procent

Under år 2021 har utbyggnaden enligt VA-planen fortsatt. Flera förseningar har uppstått på
grund av bland annat resursbrist avseende egen personal, väder, tillståndsprövningar,
överklaganden samt omprioriteringar.
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Viktiga händelser under 2021
 Fortsatta injusteringar har gjorts av bräckvattenverket på södra Gotland.
 Överföringsledning från Hemse till Klintehamn avloppsreningsverk är klar.
 Nya vattenreservoaren i Lickershamn togs i drift, vilket möjliggjort många
nyanslutningar.
 Ledningsutbyggnaden fortgår i och med fastställd upphandling för sträckningen Sanda
Stenhuse-Västergarn. Genomförande kommer att ske under 2022.
 Projektering har förberetts avseende överföringsledning mellan Västergarn och Tofta för
att pumpa dricksvatten från bräckvattenverket i syfte att avlasta Visbyområdet.
 Mark- och miljödomstolen har meddelat tillstånd för vattentäkterna Ava på Fårö och i
Vibble. Provpumpningen i Akebäck är avslutad och projektets nästa steg blir att söka
tillstånd.
 Ombyggnad av reningsverket Katthammarsvik på östra Gotland är klart och verket har
nu biologiskt reningssteg.
 Reningsverket i Ljugarn är färdigt och tillhörande ny utloppsledning är klar. Därmed kan
det nya tillståndet för 3000 pe1 tas i anspråk.
 VA-avdelningen har fått Region Gotlands ekomiljöpris med motivering ”För det
cirkulära helhetsgrepp vatten- och avloppsavdelningen tagit när det gäller
slamhanteringen vid Visby reningsverk, där uppströmsarbetet och Revaq-certifieringen
varit central i arbetet med att nå slutmålet; att åstadkomma återföring av slammet och
dess växtnäring till produktiv åkermark på Gotland”.
 100 procent av det Revaq-certifierade slammet från Visby avloppsreningsverk har
återförts till åkermark på Gotland.
 Eftersom kalkindustrin Cementa inte fick brytningstillstånd och därmed inte kommer
bygga ett vattenverk som ska rena länshållningsvattnet till dricksvatten, så måste VAavdelningen påbörja arbetet med att använda vattnet från Nordkalks färdigställda
kalkbrott och Region Gotland måste bygga ett nytt vattenverk.
 Utredningar har gjorts inom ramen för Visborgsprojektet avseende övergripande
dagvattenutredning, skyfallshantering, höjdsättningsplan, förstudie grundvatten samt
förstudie huvudledningsnät. Vidare har konsekvensutredning och några projekteringar
genomförts.
 VA-avdelningen deltar i och drar lärdom av olika innovationsprojekt såsom
Testbädden vid Storsudret, som innefattar investeringar för infrastrukturen bestående av
bland annat borrning av brunnar, provpumpningar, lagringsdammar och rening av
avloppsvatten samt ytvatten. Arbetet fortsätter med datainsamling och modellering för
att kunna avgöra var dammluckor ska sitta för att höja grundvattennivån till optimal nivå.
Tekniska nämnden har beslutat att statsutvecklingsområdet Visborg ska byggas med
dubbla rör, det vill säga sortera spillvattnet i svartvatten och gråvatten, och Region
Gotland ingår, tillsammans med Stockholm och Helsingborg, i projektet MACRO (MAt i
Cirkulära Robusta System).

Personekvivalenter – avser den mängd BOD som motsvarar den genomsnittliga dagliga BOD-utsläppet per person.
BOD – Biokemisk syreförbrukning. Används för att mäta mängden (kg) syreförbrukande organiskt material i vatten.
1
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Investeringsredovisning 2012-2021
Den sammanlagda investeringsvolymen under 2021 uppgick till 74,8 mnkr, inklusive VAinvesteringar inom exploateringsverksamheten. Projekt bedrevs enligt VA-planen med utbyggnad
av ledningsnät samt inom befintliga verk och anläggningar för vattenproduktion och
avloppsrening. Dock hämmas utbyggnadstakten av långdragna tillståndsprövningar och
personalbrist.
Diagram 1: investeringsutgifter per år 2012-2021

De större investeringsprojekten inom VA-verksamheten redovisas i nedanstående tabell.
Tabell 4: 2021 års större investeringsprojekt (tkr)
Projekt
Testbädden Storsudret
Kvarnåkershamn VV
Lickershamn vattenreservoar
Katthammarsvik ARV
Ledningsutbyggnad ospec
Stenhuse Sanda-Västergarn
Stånga Strömma
Reinvestering i VA-anläggningar
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
Sanering VA-ledningsnät
Exploatering Kv Brodösen Visby

Budget 2021
16 685
1 678
572
1 500
7 505
35 626
9 518
19 106
8 977
8 379
14 947
7 777

Utfall 2021
6 623
4 429
2 273
1 624
4 355
2 864
4 254
10 621
9 166
3203
16 384
107
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Underhåll ledningsnät, driftbudgeten
Underhållskostnaderna för ledningsnätet klassificeras som drift och belastar resultatet löpande.
2021 uppgick kostnaderna till totalt 13,8 mnkr (13,2 mnkr). Av åtgärderna utgörs cirka 50
procent av akuta reparationsåtgärder och resterande av planerade. I nedanstående diagram
redovisas underhållskostnader för perioden 2016-2021.

Diagram 2: Underhållskostnad ledningsnätet 2017-2021

Vattenleveranser och debitering
Den levererade volymen uppgick 2021 till 4,1 miljoner m3 att jämföra med 3,9 miljoner m3 under
2020. Den debiterade (förbrukade) volymen uppgick till 3,2 miljoner m3, (3,2 miljoner m3).
Debiteringsgraden minskade till 78 procent för 2021 från 81 procent 2020. Det förklaras delvis
av att ett maxtest av södra Gotlands bräckvattenverks produktionskapacitet samt att
verksamheten genomfört olika spolningsinsatser av tillkommande ledningsnät innan det kunnat
godkännas för användning. Vidare orsakas differensen av vattenläckage, underhålls-spolning av
ledningsnätet samt brandbekämpning.
Diagram 3: Levererad respektive debiterad vattenvolym 2017-2021
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Utveckling på sikt
 Fortsatt fullföljande av VA-planen inklusive VA-strategin.
 VA-avdelningens förnyelseplanering som innebär att öka förnyelsetakten i syfte att
minska renoveringsskulden i det befintliga ledningsnätet.
 Användning av vatten från kalkbrotten på Gotland
 Visbys framtida dricksvattenförsörjning med anledning av Visbys utbyggnad.
Klimatvariationerna och den pågående exploateringen i Visby utmanar kapaciteten i
vatten- och avloppsreningsverk samt dagvattenhantering. Arbetet med att klarlägga vad
som måste göras för att hållbart säkra Visbys framtida VA-försörjning har påbörjats och
medfört behov av ytterligare utredningar och ställningstaganden kring tänkbara lösningar.
 Exploateringen i Visbyområdet är och kommer att vara omfattande. Projekt Visborg har
tagit fart där projekteringen av den första etappen är påbörjad. Den nya stadsdelen
Visborg planeras för mångfald och hållbarhet. Som en delaktivitet i detta klarläggs för
närvarande vad som krävs av VA-systemet för att hantera en separation av grå- och
svartvatten.
 VA-avdelningens delaktighet i forskningsprojektet ”Testbädden på Storsudret” går in i en
realiseringsfas vilket skapar ett nationellt och internationellt intresse. Projektet har
förlängts till september 2023 .

VA-taxan
I nedanstående diagram redovisas utvecklingen av VA-taxan under perioden 2013-2021.
Diagrammet visar att VA-taxan höjdes med 10 procent till 2014 och har därefter årligen justerats
upp med konsumentprisindex. VA-taxan höjdes sedan med 6 procent från 1 april 2019 på grund
av den högre investeringstakten.
Under 2020 planerades initialt en taxehöjning från 1 april men den senarelades till 1 oktober
2020. Anledning till senareläggningen var osäkerhet kopplad till den rådande Coronapandemin.
Taxehöjningen uppgick till 7 procent på brukningsavgifterna och 10 procent på
anslutningsavgifterna. Under år 2021 har ingen taxehöjning skett förutom den årliga
indexuppräkningen. Däremot har regionfullmäktige antagit en ny taxekonstruktion med nya
priser att gälla från 1 januari 2022, vilket innebär en höjning av brukningsavgifterna med 10
procent .
Diagram 4: Brukningsavgifternas utveckling under perioden 2013-2021.
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I diagram 5 redovisas anläggningsavgifternas utveckling under perioden 2013-2021. I exemplet
ingår fast avgift för förbindelsepunkt samt avgift per bostadsenhet. (inklusive moms).
Diagram 5: Pris per vatten och spillanslutning 2013-2021

Pris per vatten-och spillanslutning, tkr
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Resultaträkning 2021
(tkr)
Budget

Utfall

Avvikelse

INTÄKTER
Taxor och avgifter
Bidrag
Summa intäkter

-212 570

-215 321

2 751

0

-1 941

1 941

-212 570

-217 262

4 692

KOSTNADER
Material, inventarier

5 480

12 215

-6-735

19 396

22 072

-2 676

2 163

4 745

-2 582

Personalkostnader

39 030

36 223

2 807

Personalomkostnader PO

15 453

14 437

1 016

Förbrukningsmaterial

11 711

12 412

-701

Övriga verksamhetskostnader

44 163

45 597

-1 434

137 396

147 701

-10 305

56 575

57 402

-827

3 689

2 424

1 265

60 264

59 826

438

-14 910

-9 735

-5 175

Intern ränta intäkter

-3 957

-4 335

378

Intern ränta kostnader

18 867

18 508

359

0

-4 438

-4 438

100,0%

98,0%

-2,0%

Entreprenad, köp av verksamhet
Konsulter

Summa kostnader
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Årets resultat
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD
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Balansräkning 2021
(tkr)
Not

2021

2020

1 278 466

1 262 776

30 244

17 744

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

1

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

2

Summa tillgångar

325

287

1 309 015

1 280 806

16 873

16 427

1 325 888

1 297 233

2 365

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

3

-1 811

Avsättningar

4

8 556

6 222

Långfristiga skulder

5

692 943

859 230

Kortfristiga skulder

6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

626 200

429 425

1 325 888

1 297 233

12 336

11 253

2 408

2 197

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

- därav särskild löneskatt

Verksamhetsmått och nyckeltal
2021

2020

Vattenverk, m3 producerad/levererad

4 142 000

3 954 366

187 634

Vattenverk, fakturerad m

3 232 000

3 186 709

45 291

7 232 000

6 142 000

1 090

13,8

13,2

0,6

3

Renat avloppsvatten, m3
Underhållskostnader ledningsnät, mnkr
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Noter
Not 1 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)
Andel av pensionsmedel
Lån till fastighetsägare för anläggningsavgifter
Summa

2021
0
325
325

2020
0
287
287

2021
12 541
1 492
226
57
2 557
0
16 873

2020
13 140
1 893
0
47
1 346
0
16 427

2021

2020

2 357
-4 167
0
-1 811

5 209
-2 853
0
2 356

2021

2020

6 886
1 670

5 008
1 215
6 222

Not 2 Kortfristiga fordringar (tkr)
Kundfordringar
Mervärdesskatt
Interrims fordringar
Kortfristig del av lån för anläggningsavgifter
Kortfristig placering andel av pensionsmedel
Övriga kortristiga fordringar
Summa

Not 3 Eget kapital (tkr)
Ingående eget kapital
Årets resultat
Årets resultat avseende kundtjänst
Utgående eget kapital

Not 4 Avsättningar (tkr)
Avsättning för pensioner
Avsättning för särskild löneskatt för pensioner
Summa

Not 5 Långfristiga skulder (tkr)
Långfristiga lån
Investeringsfond
Förutbetalda anläggningsavgifter

2021

2020

390 000

575 000

9 817

10 292

293 126

273 938

Summa

859 230

Not 6 Kortfristiga skulder (tkr)
2021

2020

Leverantörsskulder

7 430

8 223

Mervärdesskatt

3 135

3 285

Semesterlöneskuld

3 824

4 095

Pensionskostnad individuell del

2 060

1 961

Interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Dokumentnamn Särredovisning VA 2021  Dokumentnummer TN 2022/428
Framtagen av VA-avdelningen
Upprättat/Godkänt datum 2021-03-04

35

969

609 716

410 892

626 200

429 425

Teknikförvaltningen

Bästeträsk naturreservat, Fleringe Gotland
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Affärsdrivande linjehamn
Region Gotland 2021
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Förvaltningsberättelse
Hamnavdelningen ansvarar för att leda, administrera och planera hamnverksamheten i regionens
14 hamnar. I denna särredovisning redovisas linjehamnsverksamheten vilken nyttjas för trafik
mellan Visby och Nynäshamn, Oskarshamn, Västervik samt Rostock.
2008 tecknades ett avtal mellan tekniska nämnden i Gotlands kommun, Destination Gotland AB
(DG) och Rikstrafiken (Trafikverket) som började gälla från 1 januari 2009. Prisjustering av
hamnavgifterna sker enligt konsumentprisindex. Indexuppräkning inför 2021 gjordes med 0,3
procent. Hamnavgifterna består av fartygsavgift per ankomst samt varuavgift utifrån antalet
passagerare, fordon och gods.
Hamnavtalet för den statligt upphandlade linjetrafiken löpte ut januari 2015.
Parterna har inte kommit överens om något nytt avtal, men rederiet får fortsätta trafikera
hamnen till samma kostnad och ansvarsfördelning som tidigare.

Resultat 2021
Det ekonomiska resultatet för linjehamnsverksamheten 2021 var positivt och uppgick till
2 787 tkr (819 tkr). I resultatet ingår hamnavgifter med 28 467 tkr (24 191 tkr) och
kapitalkostnader med 12 154 tkr (11 721 tkr).
Tabell 1: Eget kapital och resultat 2018-2021
(mnkr)

2021

2020

2019

2018

Ingående eget kapital

11,5

10,7

7,3

4,7

0,8

0,8

3,4

2,5

12,3

11,5

10,7

7,3

2,8

0,8

0,8

3,4

Överföring resultat
Utgående eget kapital
Årets resultat
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Viktiga händelser under året
Coronapandemin har präglat 2021 med osäkerhet om verksamhetens omfattning initialt.
Linjetrafiken utvecklades dock väl med en uppgång av passagerarantalet med 39 procent vilket
motsvarar 1 723 081 personer. Antalet personbilar har ökat med 566 637, vilket motsvarar en
ökning om 36 procent. Antalet ankomster och avgångar till och från ön med Destination
Gotland AB var 3 020 vilket innebär en ökning om 11 procent.
Västervikslinjen hade under sommaren 44 225 passagerare vilket är 3 procent mer än år 2019.
Under 2020 var det ingen Västervikstrafik. I september 2021 startade Hansalinjen, som
trafikerar Visby-Rostock, som under året gjorde 33 turer till och från Visby hamn med
sammanlagt 1 525 passagerare.
El-anslutning av fartyg i linjetrafiken

El-anslutning av fartyg i Visby hamn har nu varit på plats i tre år. Inkörningsproblemen klarades
av under 2020. Visby hamn har nu en anläggning som är tekniskt avancerad och väl fyller sin
funktion.
Delprojektet med elanslutningar för kyltrailers på terminalområdet har under året avslutats och
nya satellitstationer vid färjeläge 5 och 6 finns nu på plats.
Korrosionsskydd av färjeläge 5 och 6

Projektet att livstidsförlänga spontkajerna i färjelägena 5 och 6 fortskrider. Arbetet kommer att
slutföras under 2022, vilket innebär att färjeläge 7 kommer att nyttjas under längre perioder.
Dock har färjelägena 5 och 6 öppnas under storhelger för att minimera störningarna för
trafiken.
Framtida reservhamn

Beslut om framtida reservhamn har inte fattats under året. Reservhamns-funktionen kan
utgöras av en eller flera hamnar som bör innehålla grundläggande funktionalitet för
upprätthållande av trafiken vid en samhällsstörning då ordinarie färjelägen i Visby hamn inte
kan nyttjas.
Reservhamnsfrågan är också en av de viktigaste faktorerna för Gotlands förmåga att kunna
motstå allvarliga störningar i samhällets funktionalitet. Länsstyrelsen lämnande i början av 2020
in en utredning till Trafikverket där de föreslår att Kappelshamn skulle vara lämplig att
utvecklas till Gotlands reservhamn.

Investeringsverksamhet
Tabell 2: Investeringsredovisning 2018-2021 (mnkr)
Investeringsutgifter

2021

2020

2019

2018

8,4

11,2

17,0

29,7
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Tabell 3: Investeringsprojekt 2021 (tkr)
Projekt
Förbättringsåtgärder

Budget 2021
1 759

Utfall 2021
131

Avvikelse
1 628

5 493

6 578

-1 085

250

0

250

Rep spont kajanläggningar
Renovering spont Holmen
Rensmuddring

3 000

0

3 000

Visby Elanslutning fartyg

8 222

1 701

6 521

Ombyggnad av terminal
Totalsumma

1 706

0

1 706

20 430

8 410

12 020

Investeringsbidrag

I tabellen nedan redovisas vilka anläggningstillgångar som delvis finansierats med EU-bidrag
och statliga investeringsbidrag.
Tabell 4: Investeringsbidrag (tkr)
Anläggningstillgångar
Fendrar (Statliga bidrag)
Godsterminal (Statliga bidrag)

Totalt
bidrag
20 481

Årets
bidrag
975

Bidrag kvar
att erhålla
14 635

3 091

91

2 000

17 983

529

12 431

Hamnterminal, Resecentrum (Statliga bidrag)

2 726

130

1 577

Hamnterminal, Resecentrum (EU bidrag)

6 991

333

4 060

51 272

2 058

34 703

Godsterminal (EU bidrag)

Totalsumma

Tabell 5. Avskrivningsbelopp investeringar 2018-2021 (mnkr)
2021

2020

2019

2018

10,0

9,6

8,7

7,5

Avskrivningsbelopp

Trafikvolym
Tabell 6: Trafikvolym 2017-2021
Passagerare
Personbilar

2021
1 723 081

2020
1 235 480

2019
1 822 292

2018
1 766 730

2017
1 749 491

Nynäs
73%

566 637

417 371

544 308

525 971

521 225

72%

Husvagnar

6 710

3 444

6 435

6 691

7 081

53%

Släpvagnar

12 298

10 549

12 607

12 256

12 793

69%

354

156

783

812

852

57%

8 705
49 672
702 196

6 044
46 912
653 405

8 107
49 419
673 623

8 777
49 930
682 745

8 388
48 659
659 699

63%
54%
46%

Bussar
MC
Lastenheter
Lastton

Antalet turer till och från ön 2021 uppgick till 3 020 att jämföra med 2020 då antalet var 2 714, ökningen
motsvarar 11 procent. I kolumnen ”Nynäs” redovisas den andel av transporterna som gick till och från
Nynäshamn under 2021. Denna andel är relativt konstant genom åren och inkluderar inte trafiken till
Rostock.
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Tabell 7: Trafikvolym 2021 Hansatrafiken (Visby-Rostock)
Passagerare

December
249

November
365

Oktober
630

September
281

Totalt
1 525

81

132

233

121

567

1

4

Personbilar
Husvagnar

3

Släpvagnar
MC
Turer till och från Visby

..

7

…………….8

5

10

1

14

…………….10

2
…………….8

2
………….33

Antalet turer till Rostock från Visby är en per vecka. Dessa siffror är endast representerade här och ingår
inte i övriga tabeller.
Tabell 8: Förändring jämfört med föregående år (%)

1

Passagerare

2021
39

2020
-32

2019
3,1

2018
1,0

2017
7,7

2016
-1,8

Personbilar1

36

-23

Husvagnar

95

-46

3,5

0,9

5,9

0,6

-3,8

-5,5

0,6

22,1

Släpvagnar

17

-16

2,9

-4,2

1,7

0,8

Bussar
MC
Lastenheter
Lastton

27

-80

-3,6

-4,7

-2,4

-1,1

44
5,9
7,5

-25
-5,1
-3,0

-7,6
-1,0
-1,3

4,6
2,6
3,5

20,4
3,3
2,5

-26,2
6,2
8,7

Husbilar registreras som personbilar.

Tabell 9: Passagerarvolym sommaren 2021
Nynäshamn

Juni
143 663

Juli
319 644

Augusti
224 536

Summa
687 843

Oskarshamn

51 275

116 983

92 041

260 299

5 814

24 303

14 108

44 225

200 752

460 930

330 685

992 367

Västervik
Totalsumma

Passagerartrafiken till och från Nynäshamn och Oskarshamn ökade totalt under sommarmånaderna med
38 procent. Om Västervikstrafiken räknas med så var ökningen 44 procent. Antalet passagerare i juni
var dock något lägre än året innan. Sommarmånaderna stod för 58 procent av årets passagerarvolym
mot 56 procent 2020. Trafiken på Västervikslinjen hade under 2019, 42 932 passagerare. Under 2020
trafikerades inte Västerviklinjen.

Verksamhetsmått/nyckeltal
Tabell 10: Verksamhetsmått / nyckeltal 2020-2021
2021

2020

Differens

Antal turer, till och från Gotland

3 020

2 715

305

Bruttoregisterton (1.000-tal ton)

46 424

42 364

4 060

Ankommande gods (1.000-tal ton)

415

385

30

Avgående gods (1.000-tal ton)

287

269

18
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Resultaträkning 2021
tkr

Budget

Utfall

Avvikelse

Fartygsavgifter

11 500

12 433

933

Varuavgifter

13 700

16 034

2 334

Investeringsbidrag fr. stat & EU *

1 440

1 438

-2

Elkonsumtion land-el

7 000

5 692

-1 308

-2

-2

33 640

35 595

1 955

535

340

195

OH-kostnader 479
Lokal- och markhyror 60

7 623
4 300

6 970
3 685

653
615

Fastighetskostnader 61

1 160

2 744

-1 584

Elkostnader land-el 621

7 000

6 278

722

250

347

-97

INTÄKTER

Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Material, inventarier 40-42, 64-66

Interna tekniktjänster 744
Övriga verksamhetskostnader

316

291

25

21 184

20 655

529

Avskrivningar byggnader

10 014

10 033

-19

Summa avskrivningar

10 014

10 033

-19

2 442

4 907

464

314

-314

2 442

2 434

8

2 787

2 787

108%

8%

Summa kostnader

Verksamhetens nettointäkter
Intern ränta intäkter
Intern ränta kostnader
Årets resultat
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD

100%

* Bidragen är exkl. 620 tkr som ligger på annan verksamhet men som tillhör linjehamnsverksamheten.
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Balansräkning 2021
tkr

Not

2021

2020

210 529

212 906

15 113

12 326

225 642

221 061

15 113
2 787
210 529

12 326
819
212 906

225 642

225 232

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

1

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Långfristiga skulder

2

Summa eget kapital och skulder

Not 1 – Anläggningstillgångar (tkr)
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar, utgående balans
2021

2020

Visby hamn färjeläge 5, 6, 7

69 337

66 938

Hamnterminalen

16 922

17 652

Visby hamn

54 223

57 783

Godsterminal

31 797

33 221

El-anslutning fartyg

38 250

37 312

210 529

212 906

Summa

Not 2 – Eget kapital (tkr)
Ingående eget kapital
Justering egen finansiering investering
Justering omklassificering EK till långfristig skuld
Årets resultat
Utgående eget kapital
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Förvaltningsberättelse
Region Gotlands avfallsverksamhet bedrivs i huvudsak genom externa entreprenörer. För 2021
var de största avtalsparterna Urbaser AB, Ragn-Sells AB, Fröjelstugan AB samt Gotlands
Åkericentral AB. Slamverksamheten och deponin i Slite drivs i egen regi, likaså
återvinningscentralen i Slite samt den i Visby.
Särredovisningen avser den taxefinansierade verksamheten.

Framåtblick
Avfallsavdelningen arbetar för att de åtaganden som Region Gotland beslutat för utifrån de
ramar som fastställts i avfallstaxan och avfallsplanen ska uppfyllas.
Avtalsuppföljningar och avtalsgenomgångar sker med de större entreprenörerna. Detta görs för
att kontrollera att leverans sker enligt avtal samt att uppmärksamma de delar där uppställda krav
inte uppnås.
Slamverksamheten har under 2021 varit uppmärksammad och medarbetarna på
avfallsavdelningen genomför därför under 2022 ett arbete med att utreda vilka
effektiviseringsåtgärder som ska vidtas. Bland annat kommer en tydlig reinvesteringsplan för
slamfordonen sammanställas samtidigt som upphandling av nya fordon behöver ske.
Avfallstaxan kommer att behöva ses över under perioden. Det handlar bland annat om
språkbruk, förändring av indexmånad samt översyn av taxan för att säkerställa
kostnadstäckning.
Samarbeten inom avfallsbranschen är viktig för att driva den hållbara avfallshanteringen framåt.
Avfallsavdelningen kommer under året att vidga samarbeten med övriga delar inom
samarbetsorganisationen Avfall Sverige samt med entreprenörsbranschen.
Utredning och plan för nedlagda deponier ska under detta år verkställas. En plan med strategi
och tidsschema ska tas fram för de mest prioriterade nedlagda deponierna, de så kallade
högriskdeponierna. Fokus är att bygga en hållbar avslutningsplan för dessa.
Affärskalkylen för Region Gotlands masshantering kommer att ses över för att möta
teknikförvaltningens samlade behov men även utifrån avfallsavdelningens förmåga att utifrån
miljö- och arbetslagstiftning samt vattenskydd för dricksvatten bedriva verksamheten på
Skarphäll.
Fokus under 2022 kommer att vara att utveckla den ekonomiska effektiviteten för
verksamheten och kunna möta de krav som finns i avfallsplan med avfallstaxan som ram.

Resultat 2021
För den avgiftsfinansierade verksamheten inom avfallsavdelningen redovisas ett negativt utfall
2021 jämfört med budget, -6 405 tkr. Avvikelsen förklaras av högre kostnader än budgeterat
bland annat till följd av högre belastning av ÅVC-verksamheten, pandemin, effekt av
periodiserade kostnader samt högre uttag av kompostpåsar än tidigare år.
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Tabell 1: Utfall och budget 2021 (tkr)
Budget 2021
Intäkter
Kostnader
Årets resultat

Utfall 2021

Avvikelse

104 650

107 773

3 123

-104 650

-114 178

-9 528

0

-6 405

-6 405

Enligt huvudregeln ska 100 procent av resultatet överföras till det egna kapitalet. Särskilda
omständigheter 2021 har gjort att tekniska nämnden har ansökt om att inte behöva överföra
hela underskottet. Av 2020 års resultat överfördes -2 065 tkr till eget kapital. Det egna kapitalet
uppgick efter överföring till -8 119 tkr. För 2022 föreslås det att 0 kronor förs över från
resultatet 2021 till det egna kapitalet.

Redovisningsprinciper
Alla ekonomiska händelser inom kommunal avfallsverksamhet (offentligrättslig så väl som
privaträttslig) ska bokföras och redovisas i enlighet med god redovisningssed, vilket innebär att
huvudmannen ska följa de lagar och normer som finns för redovisningen. Om verksamheten
bedrivs som kommunal förvaltning/nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund,
regleras externredovisningen av den kommunala redovisningslagen (KRL 1997:617).
Grunden i självkostnadsprincipen är att varje generation ska stå för sina kostnader. Det är
därför viktigt att periodisera kostnader till rätt period och att alla relevanta kostnader är
fördelade och redovisade på verksamheten. I verksamheter vars avgiftsuttag inte får överskrida
självkostnaden, så som insamling av hushållsavfall, innebär det att ett överskott inte kan
betraktas som vinst. Ett avgiftsuttag som överstiger periodens fastställda kostnader är i stället
en form av skuld till avgiftskollektivet.

Måluppfyllelse
Mål för avfallsavdelningen enligt avfallsplan 2020-2030:
1. På Gotland genereras mindre avfall.
2. År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka
begagnade varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat.
3. År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen
källsorterat avfall har ökat.
4. Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av
energi och näring från avfall ökat.
5. Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier.
6. År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria.
Verksamheten ska vara helt avgiftsfinansierad och finansieringsgraden ska vara 100 procent
över en treårsperiod.

Viktiga händelser under året 2021
Avfallsavdelningen arbetar vidare med att göra avfall till en resurs. Ett betydande projekt drivs
för att bygga ut Slite deponi och den framtida ÅVC-verksamheten ses över. Under 2020 ingicks
ett avtal för insamling av hushållsavfall med Urbaser AB och i februari 2021 tillträdde den nya
operatören.
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Avfallstaxa

Avfallstaxan bearbetades och reviderats under 2020. Den reviderade taxan innebar en höjning
med 10 procent för hushållsavfallet för ett standardabonnemang och 10 procent på slamtaxan.
Avfallstaxan är återigen i behov av revidering, bland annat för att använda samma
indexeringsmånad som finns i de avtal som tecknats med entreprenörerna. Nya avtal som
tecknats med entreprenörer efter avfallstaxan beslutats har medfört ökade kostnader.
Kostnaderna för återvinningscentralerna visar på ökade kostnader vilket drar ner resultatet.
Dessa ökade kostnader behöver utredas vidare. Det primära är att effektivisera verksamheten
och sekundärt utreda vilka uppdrag som ska finnas inom avfallsavdelningens verksamhet och
de kostnader som de medför.
Slite avfallsanläggning

Slite avfallsanläggning tar emot avfall från alla Gotlands återvinningscentraler. Den största
delen av avfallet som lämnas till återvinningscentralerna är återvinningsbart och transporteras
vidare till Ragn-Sells anläggningar eller till fastlandet. Dock blir en rest kvar som deponeras.
Under 2021 har 767 ton avfall deponeras på Slite avfallsanläggning.
Cirkulär ekonomi och återanvända jordmassor

Avfallsavdelningen strävar efter att deponera så lite som möjligt och det pågår ett projekt att
öka återanvändandet av jordmassor som uppkommer på Gotland. Massorna analyseras för att
undersöka föroreningsinnehållet innan de tas emot i Slite. De med mindre än ringa risk
återanvänds i regionen och de med högre föroreningsnivåer kan användas vid deponitäckning.
Under 2021 har 209 ton jordmassor tagits emot för mellanlagring. För närvarande finns det 510
ton mellanlagrade massor på återvinningscentralerna. Enligt tillståndet får verksamheten ta
emot 15 000 tusen ton. 10 000 ton får mellanlagras vid ett och samma tillfälle. Möjlighet att få
lagra mer behövs framöver vilket kräver utbyggnad och utökat tillstånd.
Slite deponi

Bygget av sorteringsplattan i Slite påbörjades i november 2020. Plattan ska bli 6 800 m2 stor och
användas till kompost, grenar, ris, virke och behandlat virke. På ytan som frigörs när plattan är
färdig ska deponin byggas ut. Nya deponiceller behöver byggas och information om
utbyggnaden ska skickas till tillsynsmyndigheten i enlighet med befintligt tillstånd.
Lakvatten från Roma avfallsanläggning och cirkulär användning av vatten

Fram till mars 2020 kördes 1 600 kubik dagvatten från Ragn-Sells verksamhet i Roma till
dammarna på Slite avfallsanläggning. Nu återanvänds det på plats tack vare ett nytt microreningsverk som regionen tillsammans med Länsstyrelsen investerade i på Roma
avfallsanläggning. Avfallet från återvinningen samlas på en öppen platta i Roma. När det regnar
silas vattnet igenom avfallet och blir förorenat. Nu renas detta vatten och återanvänds i slurrytillverkning på plats som sedan går till biogasanläggningen i Bro.
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Teknikförvaltningen

Investeringsredovisning 2021
Den sammanlagda investeringsvolymen under 2021 uppgick till 27 855 tkr vilket motsvarar
45 procent av tilldelad budget.
Tabell 2: Investeringsprojekt inom avfallverksamheten 2021 (tkr)
Budget

Utfall jan-dec

INVESTERINGSPROJEKT 2021
Slite deponi

2021

Avvikelse

-829

0

829

-19 148

0

19 148

Utbyte av container

-500

-295

205

Dagvatten slurry Roma

-246

0

246

-1 300

0

1 300

Slite deponi sorteringsyta

-13 815

-13 291

524

Slite deponi celler

-13 955

-619

13 336

-500

0

500

-10 938

-13 650

-2 712

-61 231

-27 855

33 376

Återvinningscentraler

Avfallsplan

Insamling
Maskiner o Fordon, Avfall
Totalt

Verksamhetsmått
Branschorganisationen Avfall Sverige samlar in avfallsstatistik från landets kommuner och
regioner samt tar fram och redovisar nyckeltal för avfallshantering. Avfall Sverige
sammanställer ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt.
Avfallsverksamheten
I nedanstående tabell redovisas verksamhetsmått för avfallsverksamheten 2020-2021. Vid
beräkning av mängd per person har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus,
gästnätter och arbetspendling (2020: 65 085 personer).
Tabell 3: Verksamhetsmått 2020-2021
AVFALLSVERKSAMHET

2021*

2020

Kg per

Total

Kg per

Total

Kg per

mängd i

person

mängd i

person

mängd i

person

ton
Mängd insamlat mat- och

Avvikelse

Total

ton

ton

11 408

175

10 128

156

1 280

19

4 006

62

3 695

57

311

5

7 402

114

6 433

99

969

15

7 600

117

7 638

117

-38

0

33 783

519

34 581

531

-798

-12

restavfall1
- varav insamlat komposterbart
(= matavfall)
- varav brännbart avfall
Mängd returpapper och
förpackningar (exkl. well)2
Total mängd insamlat
hushållsavfall3
1 Uppgift

från mottagaranläggning
Uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
3 Returpapper och förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall
2
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Teknikförvaltningen
* Uppgifter för 2021 är preliminära och delvis uppskattade utifrån siffror från 2020. Vid beräkning av mängd per person
justeras invånarantalet med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling. Då det justerade invånarantalet för 2021 inte
har publicerats än används det justerade invånarantalet för 2020 (65085) i beräkningen för 2021. Uppgifter för 2021 fastställs
kvartal 2 2022.

Slamverksamheten
I nedanstående tabell redovisas verksamhetsmått för slamverksamheten 2020-2021. Av
statistiken framgår att antalet brunnar har mellan åren ökat med 82 samtidigt som totala antalet
tömningar minskat med 350.
Tabell 4: Nyckeltal slamverksamheten 2020-2021
SLAMVERKSAMHETEN

2021

2020

Differens

Slamtömning enskilda avlopp
- Antal brunnar/tankar

12 932

12 850

82

- Antal tömningar

11 792

12 142

-350

3,7

2,1

0,76

- Bomkörning per abonnent i %
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Teknikförvaltningen

Resultaträkning 2021
(tkr)
Resultaträkning
Intäkter

Budget
2021

Utfall 2021

Avvikelse

-104 650

-107 773

-3 123

6501

1511

9 492

876

1 269

393

Entreprenad, köp av verksamhet

61 448

60 872

-576

Personalkostnader

19 801

20 710

909

2 983

4 127

1 144

16 549

23 510

6 952

2 976

3 648

672

17

16

-1

0

6 489

6 489

Kostnader

104

Material, inventarier

Material, inventarier
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar
Finansiella poster
Resultat
1 Budget

114

och utfall justerat för kostnader kopplat till drift gamla deponier, (budgeterat belopp = 240 tkr, utfall = 84 tkr)

Balansräkning 2021
(tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningstillgångar

2021

2020

Avvikelse

38 391

24 790

12 393

Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

not 1

SUMMA TILLGÅNGAR

0,0

0,0

0

38 391

25 998

12 393

4 125

3 252

874

42 516

29 249

13 267

-14 548

-8 119

-6 429

-6 4291

-2 0651

-4 364

10 707

10 468

239

0,0

0,0

0

46 357

26 900

19 457

42 516

29 249

13 267

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

not 2

därav årets resultat
Avsättningar

not 3

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

not 4

1Redovisat underskott för 2021 uppgick till -6 429 tkr. Enligt huvudregeln ska 100 % av resultatet överföras till det
egna kapitalet. På grund av särskilda omständigheter 2020 ansökte tekniska nämnden om att inte behöva överföra
hela underskottet. Av 2020 års resultat överfördes -2 065 tkr.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

därav särskild löneskatt

2021

2020

Avvikelse

2 109

937

1 172

412

227

185
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Teknikförvaltningen

Noter 2021
Not 1 – Omsättningstillgångar (tkr)

2021

2020

Avvikelse

Kundfordringar

1 901

2 282

-381

Mervärdesskatt

1 054

750

304

77

40

37

1 093

180

913

4 125

3252

874

2021

2020

Avvikelse

-8 119

-6 054

-2 065

Kortfristig placering andel av pensionsmedel
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa
Not 2 - Eget kapital (tkr)
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital
Not 3 – Avsättningar (tkr)
Avsättning för pensioner

-6 429

-2 065

-4 364

-14 548

-8 119

-6 429

2021

2020

Avvikelse

153

146

7

37

35

2

Avsättning för särskild löneskatt för pensioner
Avsättning för efterbehandling deponi

10 517

10 287

230

10 707

10 468

239

Not 4 - Kortfristiga skulder (tkr)

2021

2020

Avvikelse

Leverantörsskulder

5 260

3 662

1 598

Summa

Mervärdesskatt
Semesterlöneskuld
Pensionskostnad AÅP
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Summa

475

570

-95

1 657

1 801

-144

547

563

-16

3 442

0

3 442

34 976

20 304

14 673

46 357

26 900

19 457

Avfallstaxan
Antagen av regionfullmäktige 2020-12-14, § 231
Gäller från och med 2021-02-01
Avfallstaxan är framtagen med bakgrund i Rapport U2014:09 ISSN 1103-4092, från Avfall
Sveriges vägledning. Avfallsslag/tjänster som utförs inkluderar hushållssopor, tilläggsavgifter
och grovavfall, latrin samt slam.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3871
4 februari 2022

Anders Fagerberg

Tekniska nämnden

Alléskolan, nybyggnad av grundskola
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden (TN) beslutar om tilldelningsbeslut för upphandling av
totalentreprenör för Alléskolan, nybyggnad av grundskola. TN beslutar att
anta anbudet från XXX med organisationsnummer XXXXXX-XXXX.
2. Tekniska nämnden beslutar att ansöka hos regionstyrelsen om finansiellt
igångsättningstillstånd.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Upphandling av totalentreprenad för nybyggnad av grundskola.
Alléskolan startade år 1998 som en provisorisk lösning på grund av ökat antal elever i
Visby. I dag består skolan av 10 klassrum och en del biutrymmen. Skolan är i flera
avseenden i eftersatt skick.
Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen (UAF) gav år 2019 Teknikförvaltningen
(TKF) i uppdrag att projektera en om- och tillbyggnad av Alléskolan för 350 elever
(grundskola F-6, 2 paralleller) i entreprenadform utförandeentreprenad.
Projekteringen påvisade att riva och bygga nytt, istället för om- och tillbyggnad, var
ett mer kostnadseffektivt alternativ.
Nytt inriktningsbeslut från BUN AU 2020-08-26. Beslut innebar att uppdraget
ändras till att projektera för en nybyggd skola vilket inkluderar rivning av befintlig
byggnad. Uppdraget till TKF har därefter utökats med att även inkludera produktion.
Entreprenadform ändras från utförandeentreprenad till totalentreprenad.
UAF bedömer att denna nybyggnad tillsammans med den nystartade Polhemsskolan
kommer att uppfylla behovet av skollokaler för centrala och norra Visbyområdet
under överskådlig framtid.
En positiv konsekvens är att Humlegårdsskolan årskurs F och 1 kan flyttas till
Alléskolan och ger möjlighet till en anpassning av förskolan Humlan inklusive
ytterligare en specialavdelning för barn med flerfunktionsvariationer.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/3871

Målsättningen är att skolan ska tas i bruk till höstterminen 2024.
Bedömning

Bygglovsansökan skickades in 2021-05-20.
Beslut om bygglov erhölls 2021-12-16.
Förfrågan för upphandling av totalentreprenad publicerades 2021-12-20 med sista
anbudsdag 2022-03-07.
X anbud har inkommit av vilka X uppfyllde ställda kvalificeringskrav.
Entreprenadform:

Totalentreprenad

Upphandlingsform:

Generalentreprenad

Typ av avtal:

Byggentreprenad kontrakt

Utvärderingsgrund:

Pris i kombination med ställda krav

Beställare:

Region Gotland, Teknikförvaltningen

Barn- och genusperspektiv
Enligt Region Gotlands övergripande mål – Social hållbarhet 2020 – 2023: ”Alla
fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande”
En bra grundskola lägger grunden för fortsatta studier och bidrar till att uppfylla
minst ett av Region Gotlands mål angående Social hållbarhet, att alla fullföljer
gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande. Nybyggnaden av
Alléskolan medför förbättringar och utökade möjligheter att nå detta mål.
Landsbygdsperspektiv
Upphandlingen berör i första hand skolorganisationen i Visby.
Att Humlegårdsskolan årskurs F och 1 flyttas till Alléskolan ger möjlighet till en
anpassning av förskolan Humlan inklusive ytterligare en specialavdelning för barn
med flerfunktionsvariationer.
Ekonomisk konsekvensanalys
Teknikförvaltningen bedömer att anbud inlämnat av X är ekonomiskt mest
fördelaktigt och ryms inom budget.
Entreprenadsumma:

X kr

Ändrings-, tillkommande och avgående arbeten:

X kr

Byggherrekostnad:

X kr

Summa projektkostnad:

X kr

Tilldelad budget är 137 miljoner kronor.
Kostnader för Ändrings, tillkommande och avgående arbeten samt byggherrekostnad
är uppskattade kostnader.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/3871

Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2022-02-04
Finansiellt igångsättningstillstånd.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2183
28 februari 2022

Martin Jonsson

Tekniska nämnden

Upphandling ombyggnation till barnmorskemottagning,
Korpen 5 etapp 3
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från XXXXXXXX om XXXXX
kronor.
2. Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och på
vårdcentralerna. Till sommaren 2021 genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra
utrymme på akutmottagningen inför sommarens förväntade ökade verksamhet. I det
projektet flyttades barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i
provisoriska lokaler, för att sedan flytta in i lokaler som både behöver
verksamhetsanpassas och som samtidigt är i behov av underhållsåtgärder.
Barnmorskemottagningen har i dagsläget inte ändamålsenliga lokaler för
verksamheten i de nuvarande provisoriska lokalerna. I nästa steg gällande Korpen 5
innebär detta att när barnmorskemottagningen flyttat kan projektet för att
iordningställa en central, gemensam, provtagning starta. Den centrala gemensamma
provtagningen ska tillhandahålla provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna
Wisby Söder och Visby Norr. När den centrala provtagningen är iordningställd
frigörs således lokaler inne på respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i
Korpenhuset i Visby är trångbodda medan patientantalet och uppdraget hela tiden
växer, varför att frigöra utrymme på vårdcentralerna är prioriterat. Det betyder att
projektet Etapp 3 får en stor påverkan på inte minst arbetsmiljö på vårdcentralerna
men påverkar även patientsäkerheten. Byggstart är tänkt att ske omgående.
Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och tidigare
utförd etapp.
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Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2183

För att genomföra projektet ska ytterligare 4,85 miljoner kronor till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner kronor hanteras på fullmäktige den 28e mars
som tilläggsanslag. Total projektbudget blir därmed 12,5 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda att investeringen innebär en högre
hyreskostnad.
Bedömning

Då projektavdelningen ställde frågan om förlängd anbudsbundenhet valde en av två
anbudsgivare att dra tillbaka sitt anbud.
Barn- och genusperspektiv – förbättrad arbetsmiljö och patientsäkerhet.
Landsbygdsperspektiv - Tillbyggnationen kan kopplas till region Gotlands mål
med god folkhälsa.
Ekonomisk konsekvensanalys - Investeringen innebär ökade kapitalkostnader och
finansieras av HSF genom tillägg på internhyran.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-28

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Fredrik Wallerström, Hamningenjör

Ärende TN 2022/225
Datum 28 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Tekniska nämnden

Upphandling RoRo-Ramp Slite
Förlag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela enligt förslag
NN med organisationsnummer XX
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Cementa står inför stora utmaningar då det kommer saknas täkttillstånd för
brytning av kalksten inom kort. För att hantera detta på kort sikt ska bland
annat kalksten initialt fraktas från Kappelshamn, Storungs, till Slite. Cementa
har framfört att med anledning av för liten egen hamnkapacitet vill de kunna
nyttja Apotekskajen i Slite för att förse fabriken med kalksten inom en period
på upp till 5 år.
Regionens hamntillstånd medger maximalt 100 anlöp per år och efter anmälan
till tillsynsmyndighet, MoH, möjlighet att ta in kalksten vid Apotekskajen. Den
logistik Cementa vill nyttja, kostnadseffektivt och med minst miljöpåverkan,
innebär att kajen måste verksamhetsanpassas och förses med RoRo-ramp för
att kunna lossa pråm med hjullastare.
I Mark- och miljödomstolens miljödom från 2008 för Apotekskajen finns det
tillstånd för att även bygga en RoRo-ramp. Arbetstiden i miljödomen för
byggandet av RoRo-ramp har förlängts och är giltiga till och med den 11
november 2025. Försiktighetsåtgärder för att främst begränsa buller och
damning planeras.
Bedömning

Förvaltningens förslag till beslut är att tilldela avtal till det anbud som bedömts
vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.
Förvaltningens samlade bedömning är att NN:s anbud på X kronor för
totalentreprenad byggnation av RoRo-ramp vid Apotekskajen i Slite hamn skall
antas. Anbudssumman på X kronor ryms inom det tilläggsanslag som projektet
tilldelats.
Avtalet tecknas med förbehåll om att Region Gotland och Cementa tecknar ett
driftavtal som garanterar Region Gotland hamnintäkt för investeringen.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2022/225
Sida 2 (2)

Barn- och genusperspektiv – Det finns inget som speciellt påverkar detta
perspektiv.
Landsbygdsperspektiv – RoRo-rampen skapar möjlighet för
regionalutveckling i form av större möjligheter för Slite hamn.
Ekonomisk konsekvensanalys - Investeringen innebär ökade
kapitalkostnader som initialt finansieras av hamnintäkter från Cementa. Det
kommer att bli en kort avskrivningstid då RoRo-rampen kommer nyttjas
intensivt av Cementa med hårt slitage under minst tre år. Kapitalkostnader
utöver det som täcks av driftavtal med Cementa kommer att hanteras inom
hamnverksamhetens tilldelade budget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-28
Presentation vid mötet
Hamnavdelning
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2022/377
25 mars 2022

Johan Arvidsson

Tekniska nämnden

Trädvårdsplan
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden godkänner handlingsplanen Trädvårdsplan - träd på regionägd mark
i Visby – Allmän platsmark

Sammanfattning

En trädvårdsplan för Visby har upprättats under tiden 2021-03-09 – 2022-03-30.
Som ett viktigt kunskapsunderlag till denna finns den trädinventering för Visby som
genomförts under åren 2019-2020, Slutrapport Trädinventering, träd på regionägd mark i
Visby 2020-12-18. Totalt har cirka 4500 träd inventerats på allmän platsmark i Visby.
Trädvårdsplanen har formellt statusen Handlingsplan och fastställs/godkänns av
Tekniska nämnden.
Trädvårdsplanen beskriver Regions Gotlands förvaltningsarbete för träd på allmän
platsmark. Syftet samt de styrdokument som ligger till grund för handlingsplanen
beskrivs. Utifrån detta har ett antal målbeskrivningar utarbetats. En historisk
tillbakablick i kombination med en nulägesbeskrivning och en beskrivning av de
ekonomiska förutsättningarna leder fram en föryngringsplan för åren 2022-2026.
Trädvårdsplanen avslutas med en policy för det framtida trädvårdsarbetet.
Föryngringsplanen ligger till grund för bl a budgetarbetet men måste i detalj justeras
för varje aktuellt år och för varje aktuell åtgärd. Enligt trädvårdsplanen kommer det
under åren 2022-2026 att planteras totalt ca 275 träd.
Med trädinventeringen som grund har en beräkning av varje enskilt träds
ekosystemtjänster kunnat göras i programmet I-tree Eco. Exempel på detta är
syreproduktion, fördröjning av dagvatten, rening av luft, kollagring och årlig
kolupptagning. Detta finns redovisat i rapporten I-tree Eco beräkning Visby 202111-18.
Bedömning

Träd i staden och på allmän platsmark är värdefulla element då de påverkar vår hälsa
och vårt välbefinnande samt levererar en mängd viktiga ekosystemtjänster. En
trädvårdplan är ett stöd i arbetet att förvalta träden efter bästa förmåga. Träden är
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viktiga för oss människor i allmänhet och för barn i synnerhet. Trädvårdsplanen har
prioriterat nyplanteringar vid lekplatser för att ge skugga under varma sommardagar.
Hänsyn har tagits vid val av trädslag, vid lekplatser har t ex träd som ger ätbara
frukter prioriterats eller andra träd med spännande pedagogiska värden, hänsyn har
också tagits till allergier.
Trädinventeringen har gjort det möjligt att identifiera och förebygga/åtgärda riskträd
vilket ger oss säkrare miljöer på allmän platsmark, inte minst för barn som ofta vistas
utomhus i alla typer av väder. Trädvårdsplanen och de föreslagna åtgärderna har
enbart positiva effekter ur ett barnperspektiv.
Beträffande landsbygdsperspektivet så är detta en trädvårdsplan för Visby, men syftet
med planen, styrdokument och målbilder gäller för hela Gotland. En inventering
pågår för närvarande av träd på allmän platsmark i tätorterna och det planeras vara
klart under 2022. Därefter kan trädvårdsplaner upprättas för respektive tätort.
En beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna finns i Trädvårdsplanen, kapitel
8. Medel för de föreslagna trädplanteringarna finns avsatta i investeringsplanen. Det
finns även en beräkning av driftskostnaderna för såväl befintliga träd samt för de
föreslagna nyplanteringarna under etableringstiden. Initialt innebär trädplanteringar
alltid ökade kostnader men på sikt ger träden en stor utdelning i form av bättre
folkhälsa och leverans av viktiga ekosystemtjänster. Att kunna identifiera och genom
åtgärder förebygga riskträd innebär även minskade oförutsedda kostnader.
Beslutsunderlag

Trädvårdsplan-träd på regionägd mark i Visby – Allmän Platsmark 2022-03-30
Slutrapport – Trädinventering på regionägd mark i Visby daterad 2020-12-18
Uppdaterad åtgärdstabell 2021-2025 för Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda
träd, Naturvårdsverket 2021
I-Tree Eco beräkning Visby 2021-11-18
TKF Tjänsteskrivelse trädvårdsplan 2022-02-25
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Patric Ramberg
Teknisk direktör
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i-Tree Eco-beräkning
Visby
Johan Östberg
Landskapsingenjör J. Östberg AB
0709-10 81 01
info@tradkonsult.se
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Sammanfattning
Baserat på inventeringsunderlag som beställaren tillhandahållit har
en beräkning gjorts, med hjälp av programmet i-Tree Eco, av de
ekosystemtjänster som träden bidrar med.

Totalt inventerades 4517 träd som står på allmän platsmark. En allmän plats
kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park. För att kunna genomföra
beräkningarna är det som krav från i-Tree att stamdiameter och art ingår i
underlaget. Då stamdiameter inte kunnat mätas på ett antal träd har inte
ekosystemtjänster kunnat beräknas på dessa träd. Beräkningarna baseras
därför på underlag från 4295 träd.

Ekosystemtjänster
Träden som inventerats tar varje år upp 278,73 ton koldioxid och totalt motsvarar
den inlagrade kolen i träden 14 506,15 ton koldioxid. De årliga luftföroreningarna
minskar tack vare träden enligt nedan:
•

Svaveldioxid (SO2): 38,0395 kg.

•

Ozon (O3): 1 418,83 kg.

•

Kvävedioxid (NO2): 188,62 kg.

•

Partiklar vars diameter är mindre än 2,5 µm (PM2,5): 43,2152 kg.

Värdet av dessa besparingar är 467 405 kr per år om den svenska värderings
modellen används. Vidare reducerar träden mängden dagvatten med 3 578,8 m3 .
Beroende på hur kostnaderna för dagvatten värderas är detta besparingar på
mellan 3 578 800 kr och 71 576 000 kr.
Träden släpper även ut lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som skapar
marknära ozon. Forskning visar däremot att trädens förmåga att kyla sin
omgivning gör att de minskar utsläppen med mer än vad de släpper ut.
De inventerade träden släpper ut 224,89 kg VOC per år, men samtidigt reducerar
de ozon med 1 418,83 kg.

i-Tree Sverige –För strategiskt arbete med träds ekosystemtjänster
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1 Inledning
E

Inledning
1.1

Bakgrund

Allt fler människor söker sig till städer och större tätorter för bostad och arbete,
vilket sätter press på den hållbara stadsplaneringen. I takt med tillväxande städer
så innebär även klimatförändringarna utmaningar för dagens trädförvaltning och
garanti för framtida ekosystemtjänster.
För en hållbar utveckling av det urbana landskapet krävs det därför att trädens
värden tidigt vägs in i planeringsskedet och att dessa kopplas till platsspecifika
beslut som berör ny markanvändning. Vid inventering av träd är det möjligt
att få fram vilka ekosystemtjänster som träden bidrar med, med hjälp av
datorprogrammet i-Tree Eco.

1.2

Syfte

Uppdragets syfte har varit att med hjälp av programmet i-Tree Eco beräkna de
kvantitativa ekosystemtjänster som träden bidrar med. Träden som inventerats
står på allmän platsmark. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg
eller en park. Denna rapport syftar även till att förklara vad de värden som tas
fram i-Tree Eco betyder.

1

2 Metod
2

Metod
Nedan följer en beskrivning över hur beräkningarna med hjälp av
i-Tree Eco gått till.

2.1

i-Tree och i-Tree Eco

i-Tree Eco är ett datorprogram som USA:s

Jordbruksdepartement utvecklat från sin UFORE
modell. Det används för att uppskatta ett antal olika
nyttoeffekter som träden i ett visst område bidrar med. Viktiga sådana positiva
bidrag är mängden koldioxid som träden tar upp, hur mycket kol som finns lagrat
i träden, mängden luftföroreningar som fångas upp och trädens påverkan på
dagvattenavrinningen. Utifrån dessa mått kan sedan en ekonomisk beräkning
genomföras som tydliggör hur trädet även utgör ett viktigt kapital i samhällsnytta.
Beräkningen är en ögonblicksbild på det träd eller den trädpopulation som ingår i
värderingen. I takt med att trädet växer, eller försämras, förändras också kapaciteten till ekosystem tjänster och tillhörande ekonomisk nytta.

Figur. Diagrammet

visar den översiktliga

processen för i-Tree Eco
där input av trädinven-

tering, geografisk infor-

mation, samt väder- och

föroreningsdata (vänster
kolumn) resulterar i

en rad beräkningar av

ekosystemtjänster (höger

kolumn) samt möjligheter

att genomföra långsiktiga
prognoser för beståndet.

Grunden för beräkningarna är forskning från de senaste årtiondena kring metoder
för uppskattning av dessa ekosystemtjänster från data som är lätt att samla in, i
motsats till att bokstavligen räkna vartenda löv. Exempel på data som behövs

3

för uträkningarna är trädart, trädets storlek i form av stamdiameter och höjd,
trädkronans storlek och skick, samt lokala väderförhållanden inkl. information om
koncentrationen av luftföroreningar. I i-Trees databas finns, förutom geografisk
information, samt väder- och föroreningsdata, finns över 6 400 trädarter registrerade som matchas med den inventering som görs för aktuell beräkning.
I dag finns en rad olika program inom i-Tree som tar hänsyn till olika rumsliga
och ändamålsenliga förutsättningar. Till exempel finns beräkningsmodeller på en
stor skala för hela avrinningsområden med fokus på hydrologiska processer, men
även på mindre skala för enskilda träd med fokus på exempelvis gatumiljöer eller
privata trädgårdar. För beräkningar och möjligheter att skapa en översikt av hela
trädbestånd utvecklades i-Tree Eco, som användes första gången i New York City
2006 vilket resulterade i stadens nyplantering av en miljon träd. i-Tree Eco är
också den programvara som använts i detta projekt.
Idag används i-Tree runt om i världen och beräknas ha över 320 000 användare.
Från att ha varit ett verktyg grundat på amerikanska förhållanden vad gäller
klimat och föroreningsdata finns nu verktyget även för Europa. För detta projekt
har detta inneburit att all information som matats in för beräkningar baserats
utifrån svenska förhållanden med specifik data för varje plats.
Att beräkna den samhällsekonomiska nyttan som träd bidrar till med att fördröja
dagvatten kan inte räknas på samma sätt som flertalet internationella projekt
eftersom de allra flesta svenska städer har duplikatsystem för sin dagvattenhantering och inte kombinerade system. Istället baseras den ekonomiska uträkningen
på en kostnadsjämförelse med tekniska konstruktioner som utgångspunkt. Med
detta menas den konstruktionskostnad per kubikmeter vatten som gäller för
exempelvis ett svackdike, en regnbädd eller underjordiskt magasin.
För mer ingående detaljer hänvisas till i-Tree Eco’s dokumentation som finns
tillgänglig på deras hemsida och en lista med webbadresser och hänvisningar till
dessa dokument finns i anslutning till referenslistan.
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2.1.1

BLAD OCH BARRMASSA

Bladmassa är grundläggande för beräkningen av ekosystemtjänsterna i i-Tree
Eco och uppskattas utifrån trädets kronhöjd, krondiameter och stamdiameter via
empiriskt funna ekvationer. Dessa är också art- eller i vissa fall släktesspecifika.
Modellen korrigerar för trädkonkurrens (alltså närliggande träd som överlappar eller
skuggar kronan) och om delar av kronan saknas, förutsatt att detta ingår i dataunderlaget. Vidare görs ytterligare justeringar om det gäller ett barrträd då dessa kan
ta upp luftföroreningar året om.
Figur. Trädens bladmassa

är av stor betydelse för

att träden ska kunna ge
upphov till de många

ekosystemtjänster om vi
människor har nytta av.

Figur. Då barrväxter

behåller barren under
vintern har dessa stor

betydelse för att minska

mängden luftföroreningar
under vinterhalvåret.

2.1.2

DATA OM LUFTFÖRORENING OCH NEDERBÖRD

För att kunna göra en beräkning i i-Tree Eco behövs, förutom information om
de träd som ska ingå i värderingen, information från en lokal väderstation och
föroreningsdata för området. Detta finns redan i programvaran och baseras på data
från SMHI och Europeiska miljöbyrån (EEA). Eftersom den mest aktuella föroreningsdata som ingår i i-Tree Eco programmet grundar sig på 2015 års utsläpp så har
beräkningar för samtliga ekosystemtjänster utgått från detta år. Det betyder att all
klimatdata från SMHI också baseras på väderförhållanden
för år 2015.
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3 Träd

beståndets
bidrag till
ekosystemtjänster
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Trädbeståndets
bidrag till
ekosystemtjänster
Nedan presenteras resultatet från beräkningen av i-Tree Eco.
Resultatet är uppdelat baserat på de olika ekosystemtjänster
som träden ger upphov till.

3.1

Koldioxid

Koldioxid tas kontinuerligt upp av trädet och binds i dess biomassa som cellulosa.
Mängden lagrat kol beror alltså direkt på storleken på trädet, dess lövkrona, stam
och rotsystem. Stammens och rotsystemets massa uppskattas i modellen, i likhet
med lövmassan som beskrevs ovan, med hjälp av empiriska formler baserade på
trädhöjd, stamdiameter och artberoende faktorer som veddensitet. Mängden
koldioxid trädet binder på ett år är direkt proportionerligt mot trädets tillväxt.
UFORE och i-Tree Eco gör sina uppskattningar av trädens tillväxt baserat på
trädens storlek och kronans ljusexponering. Det finns också möjlighet att korrigera
tillväxttakten om träden är sjuka, döende eller redan döda. Generellt sätt lagrar
större träd mer koldioxid och tar upp mer koldioxid från luften än mindre träd.
Figur. Genom trädens

tillväxt lagras koldioxid
i form av cellulosa,

vilket minskar mängden
koldioxid i atmosfären

Totalt finns det i dagsläget 14 506,16 ton lagrat koldioxid i träden som inventerats.
Varje år tar träden upp 278,73 ton koldioxid. Värdet av detta årliga upptag av
koldioxid är beräknat till 317 753 kr per år.
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3.2 Dagvatten

Dagvattenavrinningen minskas genom att delar av regnvattnet fångas upp av
löven. Minskningen uppskattas genom en balansekvation mellan å ena sidan
vatten som hålls kvar av löven eller avdunstar och å andra sidan vatten som
droppar från löven eller rinner längs stammen ner till marken.
I modellen är effekten nästan helt beroende på lövytan. En nytta som inte
uppskattas är trädens kapacitet att fördröja avrinningen så att stora toppbelastningar på VA-näten vid skyfall reduceras. Därmed minskar risken för att systemet
når kapacitetstaket och tvingas släppa ut orenat vatten.
Totalt avdunstar 18 113,3 kubikmeter vatten från trädens kronor och tack vare
träden reduceras mängden dagvatten med 3 578,8 kubikmeter per år.
Figur. Dagvatten

som stannar kvar i

trädens kronor minskar
belastningen på

VA-systemen och risken

Som beskrivits i inledningen är det lite mer komplicerat att beräkna de ekonomiska besparingarna av detta, men beroende på vilken teknisk lösning som hade
valts för att fördröja motsvarande mängd vatten hamnar kostnaden på mellan
3 578 800 kr och 71 576 000 kr (Tabell 2).

för översvämningar.

Tabell 2. Sammanställning av kostnaden att omhänderta olika mängd dagvatten.
Teknisk lösning

Kostnad per m3

Total kostnad

20 000 kr

71 576 000 kr

Konstruktion av regnbädd i samband med nyproduktion av gata

5 000 kr

17 894 000 kr

Öppen överbyggnad (Vägkonstruktion som kan magasinera
vatten)

1 000 kr

3 578 800 kr

10 000 kr

35 788 000 kr

3 500 kr

12 525 800 kr

Konstruktion av regnbädd i
befintlig gatumiljö

Underjordiskt magasin i park
Sänkning av park
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3.3 Luftföroreningar

I städerna är det framförallt luftföroreningar från vägtrafik, fabriker,
arbetsmaskiner, vedeldning och uppvärmning av bostäder genom olja och
biobränslen som bidrar till negativa effekter för miljö och hälsa. Dessa kan orsaka
luftvägssjukdomar och hos barn är detta särskilt sammankopplat till luftburna
partiklar såsom PM2,5 och PM10. Svaveldioxid och kväveoxider bidrar till
försurning i mark, sjöar och vattendrag. Även VOC (Volatile Organic Compounds),
som är en emission av flyktiga kolväten, tillhör den kategori föroreningar som
räknas som de mest vanligt förekommande och också en av de farligaste.
Träd kan omhänderta luftföroreningar dels genom att föroreningsgaser sugs upp i
bladens klyvöppningar (stomata) och dels genom att partiklar fastnar på bladytan.
När det kommer till exempelvis kväveoxid och svaveldioxid är det främst genom
bladens klyvöppningar som föroreningarna absorberas. Inne i bladet omvandlas
föroreningarna till bland annat aminosyror.
Partiklar såsom PM2,5 och PM10 fastnar på bladens ytor och försvinner först från
trädet när bladen faller till marken eller när regnvatten sköljer av partiklarna från
bladverket. PM står för particulate matter och 2.5 samt 10 beskriver storleken i
mikrometer.
Förutom att minska luftföroreningar kan träd under vissa väderförhållanden också
orsaka utsläpp av flyktiga organiska föreningar – även kallat VOC. Tillsammans
med kväveoxider bildar VOCs marknära ozon. Träd kan på så sätt både skapa
och avlägsna ozon. Hur pass mycket VOC ett träd alstrar hänger samman med
vilken trädart det är, vilka väderförhållanden som förekommer, värme- och
strålnings-temperaturer, etc. Det är alltså platsspecifika omständigheter som styr
mängden VOC. Samtidigt som träden kan bidra till marknära ozon reducerar de
även förekomsten av ozon i högre utsträckning än vad de genererar. Reduceringen
av ozon kan därför sättas i kontrast med trädens VOC-utsläpp.
Uppfångandet av luftföroreningar såsom NO2, SO2, CO, O3 och PM2,5 beror på
två delar. Den ena delen är mängden föroreningar som rör sig igenom trädet och
hänger direkt ihop med lokala miljöfaktorer som vind och koncentrationen av luftföroreningar. Den andra delen rör träden och deras lövyta, en större lövyta fångar
upp mer föroreningar. Olika arters löv varierar i sin förmåga att fånga och binda
föroreningarna och förmågan varierar också för de olika föroreningarna, vilket
tas hänsyn till i beräkningen. Till sist korrigerar man för de arter som fäller sina
löv på vintern och därmed i stort sett tappar sin förmåga att fånga upp partiklar
under den delen av året.
i-Tree rapporten visar hur mycket luftföroreningar som träden tar upp, men också
hur mycket VOC som de släpper ut.
Nedan presenteras varje luftförorening lite mer ingående.
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3.3.1

PM2,5

Enligt Naturvårdsverket tillhör små partiklar de luftföroreningar som ger störst
hälsoproblem. Luftburna partiklar påverkar nämligen både andningsorganen och
hjärt-kärlsystemet. Några av de hälsoproblem som små partiklar kan ge upphov
till är hosta, astmaattacker samt kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Studier
har även visat att små partiklar kan ge upphov till nedsatt lungfunktion, särskilt
hos barn som bor i områden med höga halter av PM2,5.
Totalt reducerar träden mängden partiklar vars diameter är mindre än 2,5 µm
(PM2,5) med 43,2152 kg. Värdet av denna minskning är beräknat
till 114 533 kr per år.

3.3.2

KVÄVEDIOXID

Enligt Naturvårdsverket är kvävedioxid är en av de mest betydelsefulla luft
föroreningarna i Sverige på grund av dess negativa hälsoeffekter. Utsläppen
kommer huvudsakligen från vägtrafik och förbränning.
Totalt reducerar träden mängden kvävedioxid (NO2) med 188,62 kg. Värdet av
denna minskning är beräknat till 17 928 kr per år.

3.3.3

OZON

Enligt Naturvårdsverket har marknära ozon negativa hälsoeffekter för människor
samt orsakar skador på växtligheten. Höga halter av marknära ozon i Sverige
beror huvudsakligen på långdistanstransport från andra länder.
Totalt reducerar träden mängden ozon (O3) med 1 418,83 kg.
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3.3.4

SVAVELDIOXID

Svaveldioxid är en färglös och hostretande gas. Den släpps ut vid förbränning
av fossila bränslen och andra risksvavelhaltiga ämnen, men även från naturliga
processer såsom vulkanutbrott. Svaveldioxid oxideras i atmosfären och bildar
svavelsyra. Enligt Naturvårdsverket bidrar svavelsyran till försurningen av mark
och sjöar.
Totalt reducerar träden mängden svaveldioxid (SO2) med 38,0395 kg. Värdet av
denna minskning är beräknat till 4 063 kr per år.

3.3.5

VOC

De flesta VOC (flyktiga organiska föreningar) kan påverka lukt, sensorisk irritation
i ögon och övre luftvägar, samt upplevelse av dålig luftkvalitet. Även huvudvärk,
trötthet, illamående och koncentrationsstörningar har rapporterats. För en del
ämnen har toxiska och/eller cancerogena effekter visats.
Under mycket ljusa och varma väderförhållanden kan träd bidra till att släppa ut
VOC, som i kombination med kväveoxider bildar marknära ozon. Men forskning
visar även att trädens förmåga att kyla sin omgivning gör att de minskar mängden
ozon med mer än vad de släpper ut. Trädens utsläpp av VOC kan därför sättas i
relation till trädens reduktion av ozon.
Totalt släpper träden ut 224,89 kg VOC per år.
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En inventering av träd som ägs och förvaltas av Region Gotland/Teknikförvaltningen har
genomförts under 2019-2020 och resultatet redovisas i denna rapport.
Arbetet har genomförts av Johan Arvidsson, landskapsingenjör TKF/Mark och
stadsmiljö/Park i samråd med en referensgrupp bestående av följande representanter:
 Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare, Mark och statsmiljöenheten
 Emilia Friberg Olsson, landskapsarkitekt, Mark och stadsmiljöenheten
 Åsa Seger, enhetschef , Mark och stadsmiljöenheten
 Jenny Iversjö, avdelningschef, mark och trafikavdelningen
 Christian Strängborn, enhetschef, parkenheten
 Marcus Botvalde, parksamordnare, parkenheten
 Git Fischer, arbetsledare parkenheten
 Fredrik Söderberg, parkarbetare/trädansvarig, parkenheten
Denna rapport omfattar mycket text, siffror och statistik och skall i huvudsak innefatta en
grund för en kommande trädpolicy och en trädvårdsplan.
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1. SYFTE OCH MÅL
Syftet och målet med inventeringen är att den skall utgöra ett underlag för att ta fram en
trädvårdsplan för Visby. En grundförutsättning för att kunna upprätta en trädvårdsplan är
att känna till och ha information kring träden; vad det är för träd, var de är placerade, hur
stora de är, i vilken kondition de är, vilket lagskydd de omfattas av, ålder etc samt hur vi
bör sköta om och förvalta dessa. Vi behöver samla in uppgifter för att kunna placera träden
i ett framtida sammanhang. Vi behöver kartlägga vilka krav som behöver ställas på
omgivande miljöer för att ett enskilt träd eller trädgrupp/allé som helhet skall kunna vara
kvar i ett långsiktigt perspektiv.
En trädvårdsplan har många syften och målsättningar bl a följande:




















En trädvårdsplan ger oss möjligheter och förutsättningar att skapa ett friskare och
mer välmående trädbestånd – något som är viktigt inte minst för allmänheten och
för vårt välbefinnande.
Minska eller minimera risken för incidenter och olyckor. Kartläggning/inventering
och förebyggande åtgärder på riskträd såsom kronstabiliseringar, viktavlastningar
eller avverkningar kan utföras och därmed minska risken för framtida skador på
människor och egendom
En plan för det framtida trädvårdsarbetet är ett viktigt stöd och underlag vid
planering av framtida resurser.
En plan för föryngringar av trädbeståndet är ett viktigt stöd och underlag i en
budgetprocess.
En trädvårdsplan bidrar till en bättre trädförvaltning vilket innebär att det blir
lättare att prioritera och göra rätt åtgärder.
En trädvårdsplan ger oss ett kunskapsunderlag då vi vet var det finns för träd, i
vilket syfte de planterats och vad de har för värden.
En trädinventering och en trädvårdsplan kommer att underlätta vid
bygglovshanteringar då det blir lättare att göra yttrande/remisser, då kunskap om
trädet finns redan inhämtat och dokumenterat.
En trädinventering underlättar vid handläggning av grävtillstånd – skyddszoner för
schakt finns angivet specifikt för varje träd, dessutom en kartläggning vad det är för
typ av träd samt vilket värde trädet har.
En trädinventering underlättar vid andra typer av ärendehandläggningar såsom
upplåtande av offentlig plats eller andra förfrågningar och ärenden från
privatpersoner eller näringslivet.
En trädvårdsplan underlättar i en planprocess då vi vet vad det finns för träd, dess
storlek, skyddszon för schakt samt vad det finns för bevarandevärden
En trädvårdsplan underlättar vid avverkningstillstånd, att veta vilka
bevarandevärden som finns.
En trädvårdsplan underlättar vid dialog med andra myndigheter och företag – t ex
Länsstyrelsen i dispensansökan och samråd, Trafikverket, Gotlandshem,
bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar eller i dialog andra förvaltningar inom
Region Gotland såsom bygglov- och planenheten.
En trädvårdsplan ingår som en naturlig del i arbetet med att kartlägga den gröna
infrastrukturen

3 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen





En trädvårdsplan är ett stöd för att kunna identifiera de ekosystemtjänster som
träden bidrar till i staden
En trädvårdsplan är ett stöd för att kunna presentera en underhållsskuld
En trädvårdsplan tydliggör vilka lagskydd ett träd omfattas av vilket underlättar för
att kunna ta hänsyn söka relevanta tillstånd/dispenser för olika typer av åtgärder.

Cirka 4500 träd i Visby har inventerats, ännu fler, bl träd på regionens fastigheter finns med i kartan

4 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

2. TIDPLAN
En Trädpolicy är ett dokument som fastställs av ansvariga politiker i syfte att klargöra
synen på och inställningen till träd i stadsmiljön i allmänhet samt vilken typ av trädvård
som skall bedrivas. Detta dokument fastställer inriktningen på arbetet med en
trädvårdsplan. Här är det även angeläget att klargöra vem som ansvarar för regionens träd,
vilken avdelning och enhet, vilket avgörs beroende på var trädet växer; allmän platsmark1,
kvartersmark, gata/väg, hamnområde, inom planlagt område eller inte osv.
Arbetet med att ta fram en Trädpolicy har ännu inte påbörjats. Å ena sidan vore det bra om
det genomfördes innan arbetet med trädinventering/trädvårdsplan kommit för långt då det
fastställer inriktningen, å andra sidan kommer ett sådant dokument att innebära många
spekulationer/gissningar om det upprättas innan en trädinventering genomförts. I nuläget
är bedömningen att det är bättre att först genomföra trädinventeringen fullt ut innan en
trädpolicy arbetas fram. Preliminärt planeras en trädpolicy att genomföras under vintern
2020/2021 och preliminär tidsåtgång för detta är cirka 60 timmar.
Trädinventeringen har nu genomförts och det är den stora delen av arbetet som bl a
krävt mycket fältarbete. Det är viktigt att klargöra vad som skall inventeras och göra en
tydlig avgränsning. Detta har diskuterats i referensgrupp där personal från driften ingått.
Trädet har artbestämts, numrerats och angetts på en karta. Se vidare under metod och
tillvägagångssätt. Tidsåtgången för själva inventeringen har beräknats till totalt 500 timmar
(baserat på cirka 10 träd/timme) och trädinventeringen har utförts under 2019-2020.
Tillkommer gör förarbete, renskrivning samt inmätning på karta.
Inmätning på karta är ett arbete som kräver resurser som inte finns. I den bästa av
världar skulle varje enskilt träd mätas in av mätningsavdelning men detta är inte realistiskt i
nuläget. I dagsläget har träden lagts in efter bästa förmåga med hjälp av ortofoto. Det finns
ortofoto både för vintertid när träden är avlövade och för sommartid när träden är gröna.
Tekniken förbättras för varje version som kommer ut och det är fullt möjligt och
nödvändigt att justera koordinaterna succesivt och vid kommande kompletteringar. Träden
är inlagda i en ArcGiskarta kopplad till Geosecma-modulen Park och grönyta, där det
numera finns ett eget trädskikt. Arbetet är inte riktigt klart men uppskattas bli helt klart
under första kvartalet för 2021. Beräknad tidsåtgång är cirka 80 timmar under år 2020 och
ytterligare 80 timmar under år 2021

1

I vissa fall är inte kommunen huvudman för allmän platsmark t ex i gamla
byggnadsplaner. I andra fall kan ett område i detaljplanen vara klassat som allmän
platsmark med kommunen som huvudman trots att marken ägs av någon annan
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Trädvårdsplanen kan göras först när trädinventering, inmätning och trädpolicy är avslutat.
I en trädvårdsplan fastställs långsiktiga åtgärder (i ett 5-10-årsperspektiv) såsom
föryngringsarbete- och förändringsarbete m m. Här skall även fastställas hur
trädvårdsarbetet långsiktigt skall bedrivas och utföras. Denna är planerad att utföras under
2021 och att det uppskattas ta cirka 300 timmar i anspråk.
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3.
OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING
Trädinventeringen omfattar träd på mark som ägs av Region Gotland och som finns på
kommunal platsmark samt gatuträd längs det kommunala vägnätet. Träd på kvartersmark
ingår inte då ansvaret där ligger på fastighetsavdelningen. Exempel på detta är träden kring
Visbygymnasiet, Korpen, övriga skolgårdar och daghem. Vad som klassas som allmän
platsmark respektive kvartersmark regleras i detaljplanerna. Även träd som finns på mark
som klassas som offentlig plats i Region Gotlands ordningsföreskrifter har medtagits om
Region Gotland står som fastighetsägare såsom t ex strandpromenaden. Kvartersskog och
tätortsnära skog ingår inte heller då den istället omfattas av regionens skogsförvaltning.
Övriga mer naturlika större bestånd ingår inte heller såsom Vallgravarna kring ringmuren
eller området Palissaderna ovanför Hamnen. Dessa skall istället omfattas av egna
skötselplaner. En trädvårdsplan bedömer varje träd på individnivå och sätter in det i ett
sammanhang, i första hand i park- och gatumiljöer. Trädgrupper, så kallade bestånd av träd,
ingår inte så de istället kan och bör hanteras på beståndsnivå. Ibland är gränsdragningen
mycket hårfin. Träd som är medtagna i inventeringen är träd som bedöms och förvaltas på
individnivå. Totalt i Visby har 4524 träd inventerats. Även små träd/rotskott har medtagits
om de bedöms kunna få en framtida betydelse som ett stadsträd, t ex är alla nyplanterade
träd ofta ganska små.
Ett viktigt klargörande är att trädinventeringen är en ögonblicksbild av hur situationen ser
ut just vid inventeringstillfället. Träd växer, åldras, får sjukdomar och utsätts för skador.
Nyplanteringar som skett efter inventeringstillfället har inte medtagits, t ex alla nya träd i
den nyanlagda Honnörsparken. Likaså har träd som avverkats eller stormfällts efter
inventeringstillfället inte raderats från inventeringen. Inventeringen och den statistik som
den ligger till grund för baseras på hur det såg ut vid inventeringstillfället.
Överföringen till kartan har gjorts
med de förutsättningar som finns
tillgängliga och som är någorlunda
realistiska. Träden från kartsystemet
Solen har konverteras till Arcgis i
samband med införandet av
Geosecmas parkmodul. Träden har
justerats i kartan och ca 1200 nya träd
har lagts till. Noggrannheten är den
noggrannhet som är möjligt på ett
ortofoto. I vissa miljöer t ex alléer och
där träd står i anslutning till byggnader
och vägar kan det bli en ganska bra
noggrannhet. I andra miljöer, t ex i
parkmiljöer där äldre och yngre träd
blandas blir det sämre, t ex Tallunden
Exempel på hur det kan se ut i gis-kartan, Bingebyparken
och Strandpromenaden nedanför
ringmuren. Äldre träd kan med sin
krona helt dölja ett yngre träd på ett ortofoto. Syftet är att inventeringen regelbundet skall
uppdateras och då får man, allteftersom tekniken blir bättre, göra justeringar. Ett exempel
är att på en i-pad använda Collector-appen, vilket ingår i leveransen av parkmodulen, och
justera koordinaterna på träden direkt i fält.
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4.
METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
I kartsystemet Solen fanns det tidigare
cirka 8300 träd inklusive tätorter och träd
på fastighetsmark. Däremot saknas
flertalet träd t ex alla nyplanteringar
såsom Artilleriet m fl. Denna
kartläggning och numrering ligger till
grund för nuvarande trädinventering.
Träd som inte tidigare funnits med i
kartsystemet Solen har lagts in och
numrerats från 9000 och uppåt. Totalt
har 1195 nya träd lagts in i systemet.
Kartsystemet Solens träd har
konverterats till Arcgisfiler i Geosecma.
Samtliga träd har besiktigas okulärt med
ett antal utvalda parametrar i enlighet
med Standard för trädinventering i urban miljö
version 2,0 en SLU-rapport, nr 2015:14
skriven av Johan Östberg, SLU, Alnarp.
Följande parametrar har inventerats:
 Trädid - löpande i enlighet med
angivet trädnummer på träden i
kartsystemet Solen och som sedan har konverteras till Geosecma. I de fall träden
inte finns upplagda i Solen har ett nytt trädid med startnummer 9001 skapats för att
inte skapa några förväxlingar.
 Trädart - vetenskapligt namn och svenskt namn.
 Sort - namnsort och eventuell varitet/form och/eller frökälla (anges fk).
 Stamomfång, mätt 1,3 meter ovan mark (i brösthöjd), angivet i meter.
 Stamdiameter, mätt 1,3 meter ovan mark ( i brösthöjd) angivet i meter
(=stamomfång/3,14), läggs in som formel i Excel.
 Skyddszon schakt, angivet i meter (=stamdiameter x 15, i enlighet med de
riktlinjer som Länsstyrelsen på Gotland oftast tillämpar), läggs in som formel i
Excel.
 Krondiameter – uppskattat genom stegning, anges i intervaller i enheten meter t ex
8-10.
 Höjd – uppskattat samt exakta referensmått med höjdmätare, anges i intervaller i
enheten meter ex 16-18.
 Stamhöjd – anger den uppskattade höjden där trädkronan börjar 2. Syftet är att
inventeringen skall vara förberedd för att kunna lägga in träden i databasen i-Tree3.

2

Från början medtogs inte denna parameter, i område 1-5 har den uppgiften kompletterats
i efterhand
3
i-Tree är en amerikansk databas som räknar ut ett träd ekosystemtjänster och som håller
på att lanseras och etableras i Europa och Sverige
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Lagskydd anges i följande
- MB: trädet omfattas av biotopskyddslagen i Miljöbalken och får inte skadas
eller avverkas utan dispens från Länsstyrelsen. Avser främst alléträd, fler än 5
lövträd i rad längs en väg eller en f d väg eller i ett i övrigt öppen landskap.
Träden skall i huvudsak utgöras av vuxna träd4. Undantag finns även för att
genomföra detaljplaner antagna före 1994.
- ÅGP: trädet omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd,
krav ställs på s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap 6§ vid eventuell
avverkning eller annan större påverkan. Träd som omfattas av ÅGP är jätteträd
(mer än 1 m i diameter), gamla träd (äldre än 200/140 år beroende på trädart)
samt utvecklade hålträd med en stamdiameter på minst 40 cm i brösthöjd.
Samrådet skall hållas med Länsstyrelsen och det sker i enlighet med
miljöbalken.
- KML: Trädet omfattas av kulturmiljölagen, tillstånd krävs från Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet för att göra väsentliga förändringar.
- PBL: Trädet är skyddat genom plan- och bygglagen vilket regleras
detaljplanen. För Visby innerstad krävs alltid marklov för avverkning av valnöt,
robinia, mullbär samt vissa speciellt utpekade karaktärsträd, dessutom krävs
marklov för samtliga träd som är större än 70 cm i omkrets mätt 1 meter ovan
mark. På andra platser krävs marklov generellt för att ta bort ett träd utan
någon nedre gräns5.
- IA: Trädet är klassat som en invasiv art, genom att det antingen finns med på
EUs förteckning över Invasiva främmande arter och då skall utrotas. Det är då
”förbjudet att importera, sälja, byta, odla, transportera, använda och hålla levande exemplar
av dessa arter”. Detta avser gudaträd. Det kan även ha blivit klassat som invasivt
om det finns med på Artdatabankens risklista - klassificering av främmande arters
effekter på biologisk mångfald i Sverige. Här bedöms arten i följande klasser utifrån
växtens invasionspotential i förhållande till den ekologiska effekt det medför:
o NK - No known impact-ingen känd risk
o LO – Low impact – låg spridningsrisk, exempelvis valnöt, europeisk
lärk, körsbärsplommn, mandel, vitpil och vitoxel
o PH – Potenially high impact – potentiellt hög risk
o HI – High impact – hög risk. Exempel på träd med hög risk är
gudaträd, silverpoppel, glanshägg, rödek och robinia
o SE – Servere impact – mycket hög risk. Exempel på träd med mycket
hög risk är tysklönn, hästkastanj, gullregn och bondsyren
o Inget utfall, exempelvis apel, päron och kejsarträd

4

Vuxna träd definieras som minst 30 år eller minst 20 cm i stamdiameter (motsvarar 63 cm
i stamomfång) i brösthöjd, det som inträffar först
5
Diskussioner finns med bygglovsenhet att då göra en tolkning av att trädet skall vara
minst 10 cm i diameter i marknivå för att omfattas av marklov
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RL: Trädet är klassat av ArtDatabanken som rödlistat. Rödlistade arter är
sällsynta (nära hotade) eller hotade arter som riskera att dö ut i Sverige. Det
finns sex olika kategorier:
o DD – Kunskapsbrist
o NT – Nära hotad
o VU – Sårbar
o EN - Starkt hotad, exempelvis ask
o CR – Akut hotad, exempelvis skogsalm, lundalm och naverlönn
o RE – Nationellt utdöd
Ålder: anges i kategori 1-4:
- 1:
trädet bedöms vara yngre än 25 år.
- 2:
trädet bedöms vara mellan 25-50 år.
- 3:
trädet bedöms vara mellan 51-75 år.
- 4:
trädet bedöms vara äldre än 75 år
Planteringsår – anges där tidpunkten för plantering är känd eller angiven i
kartsystemet Solen.
Placering – anger trädets placering:
- HY:
Hårdgjord yta – trädet är placerat i en yta av gatsten, asfalt,
betongplattor, grus eller liknande .
- GR:
Gräsyta – trädet är placerat i en klippt gräsmatta.
- BR:
Buskage eller rabatt – trädet är placerat i ett anlagt buskage eller
i en rabattyta.
- NY:
Naturyta/ängsyta – trädet är placerat i en vildväxande naturyta
eller en ängsyta.
Skadeklass - anges i kategori 1-4, avser en sammanvägd bedömning av krona,
stam och rothals:
- 1:
inga skador, trädet har inga synliga skador.
- 2:
trädet har lindriga skador som motsvarar mindre än 10%
skador på rothals (diameter), stam (diameter) eller krona (torra
grenar).
- 3:
trädet har måttliga skador som motsvarar mer än 10% och
mindre än 25% skador på rothals (diameter), stam (diameter)
eller krona (torra grenar).
- 4:
trädet har svåra skador som motsvarar mer än 25 % skador på
rothals (diameter), stam (diameter) eller krona (torra grenar).
Vitalitet - anges i kategori 1-4:
- 1:
god vitalitet, trädet har god tillväxt och övervallning, kronans
ljusgenomsläpplighet är 0-10 %.
- 2:
måttlig vitalitet, trädet har något begränsad tillväxt och
övervallning, kronans ljusgenomsläpplighet är mellan 11-25 %.
- 3:
dålig vitalitet, trädet har dålig tillväxt och begränsad chans till
återhämtning utan genomgripande insatser, kronans.
ljusgenomsläpplighet är mellan 26-60%.
- 4:
mycket dålig vitalitet, trädet är i mycket dåligt skick, kronans
ljusgenomsläpplighet 61-99 %.
-
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Typ av prioriterat värde – anges i följande kategorier:
- S:
Socialt värde, trädets sociala värde bör prioriteras, här hamnar
de flesta träden i stadsmiljö på allmän platsmark.
- K:
Kulturhistoriskt värde, trädets kulturhistoriska värde bör
prioriteras, kan avse alléer, gamla frukträd eller andra träd som
har betydelse för vårt gröna kulturarv.
- N:
Naturvärde, trädets naturvärde bör prioriteras, här anges t ex
stora gamla träd, ekar, hålträd etc, kan avse alléträd och
rödlistade träd
Bevarandevärde – anges i kategori 1-4, baserat på en sammanvägning av kriterier,
en rekommendation för framtida förvaltning. En sammanvägning av trädets
biologiska, kulturhistoriska, funktionella och sociala värden.
- 1:
mycket stort bevarandevärde
- 2:
stort bevarandevärde
- 3:
bevarandevärt
- 4:
ej bevarandevärt
Åtgärd:
- UH:
Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande,
kontinuerligt återkommande insatser såsom borttagande av
döda grenar, felväxande grenar, siktbeskärningar etc.
Underhållsbeskärningen görs vanligtvis i egen regi.
- KS:
Kronstabilisering – avser åtgärder att stabilisera kronan med
säkerhetslinor i syfte att förhindra grenbrott, en åtgärd som
vanligtvis behöver utföras av arborist.
- AL:
Avlastningsbeskärning, kan dels syfta till att viktavlasta
tunga grenar som utgör en säkerhetsrisk men även att hålla
tillbaka konkurrerande toppskott. Ibland avser detta
avancerade större åtgärder som behöver göras av arborist.
- UB:
Uppbyggnadsbeskärning – avser den beskärning som
genomförs under trädets första år efter plantering.
Uppbyggnadsbeskärningen görs vanligtvis i egen regi.
- AV:
Avverkning – görs vanligtvis i egen regi om det finns
platsutrymme för skylift eller om det går att fälla hela trädet
ifrån marken. Annars anlitas klättrande arborist.
- ES:
Etableringsskötsel – avser den skötsel som genomförs för att
trädet skall etablera sig på platsen, såsom vattning, gödsling,
uppbindning, marktäckning m m. Etableringsskötsel görs
vanligtvis i egen regi.
- MU:
Mulch - avser marktäckning av olika slag, bark eller träflis på
yngre träd eller sandblandad jord på äldre träd där delar av
rotsystemet av olika anledningar exponeras. Görs vanligtvis i
egen regi.
- FB:
Formbeskärning – avser regelbundet återkommande
knuthamlingar, formklippningar m m. Formbeskärningen görs
vanligtvis i egen regi.
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Undersökning av arborist, avser sondundersökningar eller
andra avancerade undersökningar som kräver specialkunskap
av arborist
- BV:
Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning, görs i
egen regi eller av arborist.
Tid för utförande – anges enligt följande:
- 1:
Akut – åtgärden bör göras inom mycket snar framtid.
- 2:
Hög prioritet – åtgärden bör göras inom 2 år.
- 3:
Åtgärden bör göras inom 5 år.
- 4:
Åtgärden genomförs kontinuerligt när tillfälle ges.
Datum för inventering – här anges det datum som inventeringen av det enskilda
trädet genomfördes.
-





UA:

Inventeringen skrivs in i ett Exceldokument som senare kan exporteras till
Arcgis/parkmodulen. Exceldokumentet kan göras med vissa formler så att det automatiskt
räknar ut stamdiameter och skyddsavstånd för schakt. Exceldokumentet kan även bifogas
trädvårdsplanen och på så vis fungera som en dokumentation och få ett arkivvärde. I
parkmodulen kommer uppgifter ständigt att revideras, träd som avverkas tas bort och finns
inte längre dokumenterade.
Trädförvaltning bör kunna gå till på så vis att trädinventeringen utgör ett stöd för
driftavdelningen att se vilka åtgärder som bör prioriteras. På så vis underlättas även
budgetarbetet och det blir lättare att få en prislapp på trädvården.
TRÄDINVENTERING VISBY OMRÅDE 8
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1

2S
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1S
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1S
1S
2S
1S
1S
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1 S, N
3S
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1 S, N
1 S, N
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Bevarandevärde (1-4)

Prioiterat värde

Vitalitet (1-4)

Skadeklass (1-4)

Placering

Planteringsår

Ålder (1-4)

Lagskydd

Stamhöjd

Höjd

Krondiameter

Skyddsavstånd schakt

5,97 8 10
7,07 12 14
9,79 12 14
4,68 8 10
6,35 10 12
5,73 10 12
5 8 10
4,68 6 8
11,2 14 16
9,36 16 18
7,93 14 16
4 68
5,64 10 12
5 8 10
14,2 18 20
6,45 10 12
6,31 14 16
9,08 10 12
4,87 6 8
10,5 8 10
9,55 8 10
6,74 14 16
8,17 12 14
6,11 6 8
7,4 12 14
8,84 6 8
10,8 18 20
11,8 16 18
9,6 16 18
4,25 4 6

3 UH
1 UH
1 UH
3 AV
2 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
3 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
2 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
2 UH
1 UH

Inv.datum

0,98
2,34
1,96
1,66

0,4
0,47
0,65
0,31
0,42
0,38
0
0,31
0,75
0,62
0,53
0
0,38
0
0,95
0,43
0,42
0,61
0,32
0,7
0,64
0,45
0,54
0,41
0,49
0,59
0,72
0,79
0,64
0,28

Åtgärd
Tid utförande

1,25
1,48
2,05
0,98
1,33
1,2

Stamdiameter

Stamomfång

Trädid Trädart
sort/varitet
9987 Sorbus intermedia - oxel
9988 Acer platanoides - skogslönn
9989 Acer platanoides - skogslönn
9990 Malus floribunda - vildapel
9991 Acer platanoides - skogslönn
9992 Crategus monogyna - trubbhagtorn
9993 Crategus monogyna - trubbhagtorn
9994 Crategus monogyna - trubbhagtorn
9995 Crategus monogyna - trubbhagtorn
9996 Fraxinus excelsior - ask
9997 Prunus avium - körsbär
9998 Crataegus monogyna-trubbhagtorn
9999 Malus floribunda - vildapel
10000 Crataegus monogyna-trubbhagtorn
10001 Aesculus hippocastanum - hästkastanj
10002 Sorbus intermedia - oxel
10003 Acer pseudoplatanus - tysklönn
10004 Sorbus intermedia - oxel
10005 Sorbus intermedia - oxel
10006 Sorbus intermedia - oxel
10007 Sorbus intermedia - oxel
1491 Fraxinus excelsior - ask
1492 Fraxinus excelsior - ask
10008 Fraxinus excelsior - ask
10009 Fraxinus excelsior - ask
10010 Acer pseudoplatanus - tysklönn
1270 Fraxinus excelsior - ask
1269 Fraxinus excelsior - ask
10011 Acer pseudoplatanus - tysklönn
1092 Carpinus betulus - avenbok
Fastigiata

BOTAIRLUNDEN/LASARETTSOMRÅDET

4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02

Exempel och utdrag ur excelfil
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5.
ANALYS OCH KOMMENTARER
Träden har besiktigats och inventerats under perioden 2019-06-05 t o m 2020-12-02. Visby
har delats in i 9 olika områden se figur nedan:

Kartskiss – Emilia Friberg Olsson
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Område 1

– innerstaden, avgränsas av havet i nordväst och i övrigt av ringmuren.
Strandpromenaden ingår fram till Nordergravar och inre hamnen ingår fram
till ringmurens avslutning i söder vid gamla fängelset. Arean är 766 109 kvm.
Tidplan juni-augusti 2019.

Område 2

– avgränsas i öster av Söderväg, i sydväst av Färjeleden, i nordväst av havet
och i norr av ringmuren. Omfattar bl a Palissaderna och hamnområdet samt
ett antal alléträd väster om Söderväg. Träden i Södergravar och Palissaderna
ingår inte då de omfattas av egna skötselplaner. Naturområdet på hällarna vid
kvarnarna ingår inte heller. Arean är 868 600 kvm.
Tidplan augusti-september 2019.

Område 3

– avgränsas i öster av Stenkumlaväg, i söder av Färjeleden och i väster av
Söderväg. Omfattar bl a Tallunden och Signalparken. Den s k äppellunden
norr om Ica Wisborg ingår inte. Arean är 363 244 kvm
Tidplan september-oktober 2019.

Område 4

– avgränsas av Stenkumlaväg/Söderväg i väster, Allégatan i sydöst.
Lännaväg/Peder Hardings väg i nordost. Omfattar bl a Järnvägsparken, delar
av Allégatan samt alléer och allmänna platser i Lännaområdet. Parken kring
Visbygymnasiet ingår inte då det är kvartersmark som omfattas av
fastighetsavdelningen. Arean är 1122 489 kvm.
Tidplan mars-april 2020.

Område 5

– avgränsas av Allégatan i nordväst, Stora Törneqvior/Trädgårdsgatan i
nordost, Visbyleden i sydost och Färjeleden i sydväst. Området omfattar alla
allmänna platser i Gråbo, Furulund, Pilhagen och Haga, samt delar av
nybyggnationen på gamla A7-området. Kvarters- och tätortsnära skog, såsom
Krookska dungen, Furulundsskogen, Gråboskogen etc ingår inte. Inte heller
de skogsdungar där träden hanteras som bestånd. Arean 1 976 051 kvm.
Tidplan april-maj 2020.

Område 6

– avgränsas av Peder-Hardings väg/Lännavägen/Stora
Törneqvior/Trädgårdsgatan i sydväst, ringmuren i nordväst,
Österväg/Follingboväg i nordost och Visbyleden i sydost. Omfattar bl a hela
Murgrönan-området, busstationen och Östercentrum. Träden i Östergravar
ingår inte då de omfattas av egen skötselplan. Arean är 1 547 245 kvm
Tidplan maj-juni- 2020.

Område 7

– avgränsas av Österväg/Follingboväg i söder, ringmuren i väster,
Norderväg/Broväg i norr och Visbyleden i öster. Träden i Östergravar ingår
inte då de omfattas av en egen skötselplan. Arean är 2 908 075 kvm
Tidplan juli-september 2020.
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Område 8

– avgränsas av Norderväg/Broväg i söder, ringmuren i sydväst, havet i
nordväst och knyts ihop i nordost med Snäckgärdsvägen,
Trojaborgsgatan/Gullängsgatan/Berggatan och naturreservatet Galgberget
samt Hangarvägen. Omfattar bl a Strandpromenadens alléträd fram till
Talluddskviar och den allé som går upp i detta området, dock inte de träd
som växer vilt i området. Omfattar även strandgärdet, dock inte
Nordergravar då dom träden ingår i en egen skötselplan. Arean är 1 134 034
kvm.
Tidplan september-oktober 2020.

Område 9

– omfattar Terra nova, Djuplunda och Visborgsområdet. Avgränsas av
Färjeleden/Visbyleden i norr, Follingboväg/Terra novavägen i söder och
Langs väg i väster. Träden kring rastplatsen vid Färjeleden, Träffpunkt
Gotland, ingår inte då de förvaltas av Trafikverket Arean är 1 452 422 kvm.
Tidplan oktober-november 2020
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5.1
OMRÅDE 1
Område 1 har inventerats under tiden 2019-06-05 till 2019-07-31 och det omfattar Visby
innerstad samt strandpromenaden. Området är 766 109 kvadratmeter stort, 76,6 ha. Totalt
har 476 träd inventerats vilket innebär att här finns i snitt 6,2 träd per ha.

GIS-skiss – Emilia Friberg Olsson
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Fördelning av trädslag
Trädslagen i område 1 fördelar sig enligt följande:
Tilia:
112 st (21%)
Ulmus:
75 st (16%)
Sorbus:
74 st (16%)
Acer:
33 st (7 %)
Fraxinus:
28 st (6 %)
Fagus:
19 st (4 %)
Aesculus:
15 st (3 %)
Prunus:
13 st (3%)
Betula:
12 st (3 %)
Pyrus:
11 st (2 %)
Quercus:
11 st (2 %)
Övriga:
73 st (15 %)
Intressant att notera är att de utpekade karaktärsträden för Visby innerstad förekommer
mycket sparsamt, valnöt 7 st, robinia 4 st och mullbär 1 st

Fördelning av trädslag område 1
112

75

74

73

33

28
19

Tilia

Ulmus

Sorbus

Acer

15

13

Fraxinus Fagus Aesculus Prunus

12
Betula

11

11

Pyrus Quercus Övriga

Det är en hög andel av släktet Tilia, lindsläktet, varför man vid nyplantering bör prioritera
träd från ett annat släkte vid nyplantering i området.
Stamomfång
Antal träd klassade som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och som har ett stamomfång som överstiger 3,14 meter mätt 1,3 meter ovan mark är 31 st
Det största trädet är en tysklönn vid Piperhålstrappan förvisso flerstammig och
stamomfånget är mätt i marknivå men denna mätte 7,07 meter.
Ytterligare 57 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1 inga skador:
Klass 2 lindriga skador:
Klass 3 måttliga skador:
Klass 4 allvarliga skador:

289 st (60 %)
147 st (30 %)
35 st (7 %)
5 st (1 %)
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Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1 god vitalitet:
Klass 2 måttlig vitalitet:
Klass 3 dålig vitalitet:
Klass 4 mycket dålig vitalitet:

332 st (70 %)
123 st (26 %)
18 st (4 %)
3 st (0,6 %)

Åldersfördelning anges i klass 1-4:
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

107 st (22 %)
93 st (20 %)
43 st (9%)
233 st (49 %)

Ålderfördelning område 1
250

200

150

100

50

0
yngre än 25

25-50

50-75

äldre än 75

Det är förhållande många äldre träd i detta område och därför viktigt att komma igång med
en nyplantering och en succession.
Lagskydd
- MB: 194 av områdets 476 träd (41 %) är skyddade enligt det generella
biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller kraftigt reduceras
utan dispens från Länsstyrelsen.
-

ÅGP: 31 träd omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och kräver s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap 6 §
Miljöbalken om de skall åtgärdas väsentligt eller avverkas.

-

KML: Inget träd i detta område omfattas av Kulturmiljölagen

-

PBL: I detaljplanen är det reglerat att marklov krävs enligt Plan och
bygglagen för att avverka träd större än 70 cm i omkrets vilket utgör 338 av
områdets totalt 476 träd (71 %).

-

IA: 69 träd (14,5 %) är klassade som invasiva arter varav 2 är med på EUs
förteckning och skall utrotas, det avser två gudaträd i Almedalen. Resterande 59
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träd förekommer på Artdatabankens risklista över invasiva arter enligt följande
fördelning: 5 st har klass LO (låg spridningsrisk), 8 st har klass HI (måttlig
spridningsrisk) och 39 st har klass SE (hög spridningsrisk). Ytterligare några
finns med på Artdatabankens risklista markerade som Inget utfall
-

RL: 104 träd (22 %) har markerats som rödlistade arter enligt Artdatabanken i
följande fördelning: 78 st har klass CR (akut hotad) och 26 st har klass EN
(starkt hotad).

Åtgärdsförslag:
- UH: Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande kontinuerligt
återkommande insatser såsom borttagande av döda grenar, felväxande grenar,
siktbeskärningar etc
320 st
-

KS: Kronstabilisering

-

AL: Avlastningsbeskärning, kan dels syfta till att viktavlasta tunga grenar som
utgör en säkerhetsrisk men även att hålla tillbaka konkurrerande toppskott
6 st

-

UB: Uppbyggnadsbeskärning – den beskärning som genomförs under trädets
första år efter plantering
17 st

-

AV: Avverkning

-

ES: Etableringsskötsel, den skötsel som genomförs för att trädet skall etablera
sig på platsen, såsom vattning, gödsling, uppbindning, marktäckning m m 8 st

-

MU: Mulch, avser marktäckning av olika slag, bark eller träflis på yngre träd
eller sandblandad jord på äldre träd där delar av rotsystemet av olika
anledningar exponeras
42 st

-

FB: Formbeskärning, återkommande knuthamlingar, formklippningar m m
68 st

-

UA: Undersökning av arborist, avser sondundersökningar eller andra
avancerade undersökningar som kräver specialkunskap av arborist

5 st

BV: Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning

4 st

-

4 st

32 st6

6

22 av de 32 föreslagna avverkningarna föreslås göras inom 2 år, 17 av dessa 22 kräver
marklov enligt PBL, 4 st av dessa 22 är även skyddade enligt MB, 2 st avverkningar måste
göras enligt EU-lag om invasiva arter
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5.2
OMRÅDE 2
Område 2 har inventerats under tiden 2019-08-05 till 2019-08-08
och det avgränsas i öster av Söderväg, i sydväst av Färjeleden, i nordväst av havet och i
norr av ringmuren.
Träden i Södergravar ingår inte då de omfattas av egen skötselplan. Inte heller området
Palissaderna eller naturområdet på hällarna vid kvarnarna
Området är 868 600 kvm kvadratmeter stort, 86,86 ha. Totalt har 266 träd inventerats i
området vilket innebär i snitt 3 träd per ha.

GIS-skiss – Emilia Friberg Olsson
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Fördelning av trädslag
Trädslagen i område 2 fördelar sig enligt följande:
Tilia:
62 st (24%)
Sorbus:
48 st (19%)
Pinus:
43 st (17%)
Prunus:
27 st (10 %)
Acer:
22 st (8 %)
Quercus:
19 st (7 %)
Fraxinus:
18 st (7 %)
Alnus:
11 st (4 %)
Ulmus:
6 st (2 %)
Aesculus:
5 st (1 %)
Övriga:
4 st (2 %)

Fördelning av trädslag område 2
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Det är en hög andel av släktet Tilia, lindsläktet varför man vid nyplantering bör prioritera
ett annat släkte i området. En anledning till den höga andelen lindar är den förhållandevis
unga lindallén längs Söderväg vid Bilprovningen.
Stamomfång
Antal träd klassade som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och som har ett stamomfång som överstiger 3,14 meter mätt 1,3 meter ovan mark är 3 st
(Samtliga är almar som står längs Söderväg)
Ytterligare 4 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1 inga skador:
Klass 2 lindriga skador:
Klass 3 måttliga skador:
Klass 4 allvarliga skador:

214 st (80 %)
39 st (15 %)
9 st (3 %)
0 st (0 %)

21 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1 god vitalitet:
Klass 2 måttlig vitalitet:
Klass 3 dålig vitalitet:
Klass 4 mycket dålig vitalitet:

230 st (86 %)
23 st (9 %)
8 st (3 %)
1 st (0,4 %)

Åldersfördelning anges i klass 1-4:
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

122 st (46 %)
79 st (30 %)
18 st (7 %)
47 st (18 %)

Ålderfördelning område 2
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Området har statistiskt sett många yngre träd vilket satsningar i hamnområdet samt allén
längs Söderväg, södra delen, bidrar till.

22 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Lagskydd
- MB: 108 av områdets 266 träd (41 %) är skyddade enligt det generella
biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller kraftigt reduceras
utan dispens från Länsstyrelsen.
-

ÅGP: 3 träd omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och kräver s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap 6 §
Miljöbalken om de skall åtgärdas väsentligt eller avverkas.

-

KML: Inget träd i detta område omfattas av Kulturmiljölagen

-

PBL: Inget träd i detta område omfattas av marklov enligt Plan och
bygglagen för att avverkas

-

IA: 14 träd (5,3 %) är klassade som invasiva arter och förekommer på
Artdatabankens risklista över invasiva arter, samtliga har klass klass SE (hög
spridningsrisk)

-

RL: 25 träd (9,4 %) har markerats som rödlistade arter enligt Artdatabanken i
följande fördelning: 8 st har klass CR (akut hotad) och 17 st har klass EN
(starkt hotad).

Åtgärdsförslag:
- UH: Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande kontinuerligt
återkommande insatser såsom borttagande av döda grenar, felväxande grenar,
siktbeskärningar etc
224 st

7

-

AL: Avlastningsbeskärning, kan dels syfta till att viktavlasta tunga grenar som
utgör en säkerhetsrisk men även att hålla tillbaka konkurrerande toppskott
4 st

-

UB: Uppbyggnadsbeskärning – den beskärning som genomförs under trädets
första år efter plantering
5 st

-

AV: Avverkning

-

MU: Mulch, avser marktäckning av olika slag, bark eller träflis på yngre träd
eller sandblandad jord på äldre träd där delar av rotsystemet av olika
anledningar exponeras
28 st

10 st7

1 av de 10 föreslagna avverkningarna är skyddat enligt Miljöbalken
23 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

5.3
OMRÅDE 3
Område 3 har inventerats under tiden 2019-08-12 till 2019-08-26 och det avgränsas i öster
av Stenkumlaväg, i söder av Färjeleden och i väster av Söderväg. Omfattar bl a Tallunden
och Signalparken. Den s k äppellunden norr om Ica Wisborg ingår inte. Området är 363
244 kvadratmeter stort, 36,3 ha. Totalt har 313 träd inventerats vilket innebär att här finns i
snitt 8,6 träd per ha.

GIS-skiss – Emilia Friberg Olsson

24 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Fördelning av trädslag
Trädslagen fördelar sig enligt följande:
Acer:
59 st (19 %)
Pinus:
57 st (18%)
Sorbus:
50 st (16%)
Tilia:
31 st (10 %)
Ulmus:
28 st (9 %)
Quercus:
15 st (5 %)
Carpinus:
15 st (5 %)
Betula:
13 st (4 %)
Juglans:
8 st (3 %)
Prunus:
7 st (2 %)
Aesculus:
6 st (2 %)
Robinia:
6 st (2 %)
Fraxinus:
5 st (2 %)
Övriga:
14 st (4 %)

Fördelning av trädslag område 3
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25 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Stamomfång
Inget träd är klassat som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
Däremot har 6 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1 inga skador:
Klass 2 lindriga skador:
Klass 3 måttliga skador:
Klass 4 allvarliga skador:

238 st (76 %)
64 st (20 %)
9 st (3 %)
2 st (0,6 %)

Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1 god vitalitet:
Klass 2 måttlig vitalitet:
Klass 3 dålig vitalitet:
Klass 4 mycket dålig vitalitet:

225 st (72 %)
78 st (25 %)
8 st (2,5 %)
2 st (0,6 %)

Åldersfördelning anges i klass 1-4:
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

32 st (10 %)
40 st (13 %)
79 st (25%)
160 st (51 %)

Ålderfördelning område 3
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Området har många äldre träd och få yngre, endast 10 % bedöms vara yngre än 25 år. Här
bör en nyplantering prioriteras.

26 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Lagskydd
- MB: 31 av områdets 313 träd (10 %) är skyddade enligt det generella
biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller kraftigt reduceras
utan dispens från Länsstyrelsen.
-

ÅGP: inga träd i området omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt
skyddsvärda träd.

-

KML: Inget träd i detta område omfattas av Kulturmiljölagen

-

PBL: Inget träd i detta område omfattas av marklov enligt Plan och
bygglagen för att avverkas

-

IA: 37 träd (12 %) är klassade som invasiva arter och förekommer på
Artdatabankens risklista över invasiva arter enligt följande fördelning: 2 st har
klass LO (låg spridningsrisk), 7 st har klass HI (måttlig spridningsrisk) och 25 st
har klass SE (hög spridningsrisk). Ytterligare några finns med på
Artdatabankens risklista markerade som Inget utfall

-

RL: 47 träd (15 %) har markerats som rödlistade arter enligt av
Artdatabanken i följande fördelning: 45 st har klass CR (akut hotad) och 2 st
har klass EN (starkt hotad).

Åtgärdsförslag
- UH: Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande kontinuerligt
återkommande insatser såsom borttagande av döda grenar, felväxande grenar,
siktbeskärningar etc
287 st

8

-

KS: Kronstabilisering

4 st

-

AL: Avlastningsbeskärning, kan dels syfta till att viktavlasta tunga grenar som
utgör en säkerhetsrisk men även att hålla tillbaka konkurrerande toppskott
2 st

-

UB: Uppbyggnadsbeskärning – den beskärning som genomförs under trädets
första år efter plantering
15 st

-

AV: Avverkning

-

ES: Etableringsskötsel. Den skötsel som genomförs för att trädet skall etablera
sig på platsen, såsom vattning, gödsling, uppbindning, marktäckning m m 4 st

-

MU: Mulch. Avser marktäckning av olika slag, bark eller träflis på yngre träd
eller sandblandad jord på äldre träd där delar av rotsystemet av olika
anledningar exponeras
16 st

-

BV: Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning

5 st8

4 st

Inget av de 5 föreslagna avverkningarna omfattas av något lagskydd
27 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

5.4
OMRÅDE 4
Område 4 har inventerats under tiden 2019-08-28 till 2019-10-02 och det avgränsas av
Stenkumlaväg/Söderväg i väster, Allégatan i sydöst. Lännaväg/Peder Hardings väg i
nordost. Omfattar bl a Järnvägsparken, delar av Allégatan samt alléer och allmänna platser
Lännaområdet. Parken kring Visbygymnasiet ingår inte då det är kvartersmark som
omfattas av fastighetsavdelningen.
Området är 1 122 489 kvadratmeter stort, 112, 2 ha. Totalt har 424 träd inventerats vilket
innebär att här finns i snitt 3,7 inventerade träd per ha.

GIS-skiss – Emilia Friberg Olsson

28 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Fördelning av trädslag
Trädslagen i område 4 fördelar sig enligt följande:
Sorbus:
122 st (29 %)
Tilia:
95 st (22 %)
Aesculus:
49 st (12 %)
Ulmus:
40 st (9 %)
Acer:
38 st (9 %)
Platanus:
14 st (3 %)
Prunus:
14 st (3 %)
Quercus:
12 st (3 %)
Pinus:
11 st (3 %)
Betula:
10 st (2 %)
Crataegus: 5 st (1 %)
Laburnum: 4 st (1 %)
Övriga:
10 st (2 %)

Fördelning av trädslag område 4
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I detta område finns det en mycket hög andel Sorbus men även en hög andel Tilia. Detta är
släkten som om möjligt bör undvikas vid nyplantering. Även rosfamiljen är högt
representerat och man bör vid nyplantering välja växter från en annan familj.

29 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Stamomfång
Antal träd klassade som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och som har ett stamomfång som överstiger 3,14 meter mätt 1,3 meter ovan mark är 6 st .
Ytterligare 18 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1 inga skador:
Klass 2 lindriga skador:
Klass 3 måttliga skador:
Klass 4 allvarliga skador:

305 st (72 %)
98 st (23 %)
19 st (4,5 %)
2 st (0,5 %)

Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1 god vitalitet:
Klass 2 måttlig vitalitet:
Klass 3 dålig vitalitet:
Klass 4 mycket dålig vitalitet:

357 st (84 %)
56 st (13 %)
10 st (2 %)
1 st (0,2 %)

Åldersfördelning anges i klass 1-4:
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

29 st (7 %)
137 st (32 %)
153 st (36%)
105 st (25 %)

Ålderfördelning område 4
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I detta område har endast 7 % bedömts vara yngre än 25 år och det är därför viktigt att
prioritera nyplanteringar. Däremot en hög andel träd mellan 25 och 75 år vilket den långa
oxelallén längs Allégatan bidrar till.

30 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Lagskydd
- MB: 281 av områdets 424 träd (66 %) är skyddade enligt det generella
biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller kraftigt reduceras
utan dispens från Länsstyrelsen.
-

ÅGP: 6 träd omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och kräver s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap 6 §
Miljöbalken om de skall åtgärdas väsentligt eller avverkas.

-

KML: Inget träd i detta område omfattas av Kulturmiljölagen

-

PBL: Inget träd i detta område omfattas av marklov enligt Plan och
bygglagen för att avverkas

-

IA: 89 träd (21 %) är klassade som invasiva arter och förekommer på
Artdatabankens risklista över invasiva arter enligt följande fördelning: 7 st har
klass LO (låg spridningsrisk), 2 st har klass HI (måttlig spridningsrisk) och 76 st
har klass SE (hög spridningsrisk). Ytterligare några finns med på
Artdatabankens risklista markerade som Inget utfall

-

RL: 45 träd (11%) har markerats som rödlistade arter enligt Artdatabanken i
följande fördelning: 44 st har klass CR (akut hotad) och 1 st har klass EN
(starkt hotad).

31 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Åtgärdsförslag
- UH: Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande kontinuerligt
återkommande insatser såsom borttagande av döda grenar, felväxande grenar,
siktbeskärningar etc
361 st
-

KS: Kronstabilisering

2 st

-

AL: Avlastningsbeskärning, kan dels syfta till att viktavlasta tunga grenar som
utgör en säkerhetsrisk samt att hålla tillbaka konkurrerande toppskott
12 st

-

UB: Uppbyggnadsbeskärning – den beskärning som genomförs under trädets
första år efter plantering
8 st

-

AV: Avverkning

-

ES: Etableringsskötsel, den skötsel som genomförs för att trädet skall etablera
sig på platsen, såsom vattning, gödsling, uppbindning, marktäckning m m

22 st9

12 st
-

MU: Mulch, avser marktäckning av olika slag, bark eller träflis på yngre träd
eller sandblandad jord på äldre träd där delar av rotsystemet av olika
anledningar exponeras
9 st

-

UA: Undersökning av arborist, avser sondundersökningar eller andra
avancerade undersökningar som kräver specialkunskap av arborist

5 st

-

BV: Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning

8 st

-

FB: Formbeskärning, återkommande knuthamlingar, formklippningar etc
22 st

9

16 av de 22 föreslagna avverkningarna kräver dispens från biotopskyddslagen
32 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

5.5

OMRÅDE 5

Område 5 har inventerats under tiden 2019-10-07 till 2019-12-19 och det avgränsas av
Allégatan i nordväst, Stora Törneqvior/Trädgårdsgatan i nordost, Visbyleden i sydost och
Färjeleden i sydväst. Området omfattar alla allmänna platser i Gråbo, Furulund, Pilhagen
och Haga, samt delar av nybyggnationen på gamla A7-området, Artilleriet. Kvartersskog
och tätortsnära skog såsom Krookska dungen, Furulundsskogen etc ingår inte. Inte heller
de skogsdungar där träden hanteras som bestånd.
Området är 1 976 051 kvadratmeter stort, 197,6 ha. Totalt har 476 träd inventerats i
området vilket innebär att här finns i snitt 2,4 inventerade träd per ha.

GIS-skiss – Emilia Friberg Olsson

33 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Fördelning av trädslag
Trädslagen fördelar sig enligt följande:
Pinus:
90 st (19 %)
Betula:
72 st (15 %)
Sorbus:
71 st (15 %)
Acer:
48 st (11 %)
Prunus:
48 st (10 %)
Tilia:
26 st (5 %)
Fraxinus:
23 st (5 %)
Malus:
15 st (3 %)
Quercus:
12 st (2,5 %)
Fagus:
11 st (2,5 %)
Aesculus:
10 st (2 %)
Ulmus:
8 st (2 %)
Magnolia
7 st (1,5 %)
Crataegus: 6 st (1,5 %)
Picea:
5 st (1 %)
Övriga:
19 st (4 %)

Fördelning av trädslag område 5
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34 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Stamomfång
Endast 1 träd är klassat som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda
träd och har ett stamomfång som överstiger 3,14 meter mätt 1,3 meter ovan mark.
Ytterligare 13 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1 inga skador:
Klass 2 lindriga skador:
Klass 3 måttliga skador:
Klass 4 allvarliga skador:

298 st (63 %)
139 st (29 %)
34 st (7 %)
5 st (1 %)

Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1 god vitalitet:
Klass 2 måttlig vitalitet:
Klass 3 dålig vitalitet:
Klass 4 mycket dålig vitalitet:

347 st (73 %)
96 st (20 %)
28 st (6 %)
5 st (1 %)

Åldersfördelning anges i klass 1-4:
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

115 st (24 %)
92 st (19 %)
128 st (27%)
141 st (30 %)

Ålderfördelning område 5
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Det är i område 5 en mycket bra och föredömlig fördelning av trädens ålder.

35 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Lagskydd
- MB: 46 av områdets 476 träd (10 %) är skyddade enligt det generella
biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller kraftigt reduceras
utan dispens från Länsstyrelsen.
-

ÅGP: 1 träd omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och kräver s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap 6 §
Miljöbalken om de skall åtgärdas väsentligt eller avverkas.

-

KML: Inget träd i detta område omfattas av Kulturmiljölagen

-

PBL: Inget träd i detta område omfattas av marklov enligt Plan och
bygglagen för att avverkas

-

IA: 73 träd (15 %) är klassade som invasiva arter och förekommer på
Artdatabankens risklista över invasiva arter enligt följande fördelning: 28 st har
klass LO (låg spridningsrisk), 1 st har klass HI (måttlig spridningsrisk), 29 st har
klass SE (hög spridningsrisk). Ytterligare 15 träd finns med på listan markerade
som inget utfall.

-

RL: 42 träd (9 %) har markerats som rödlistade arter enligt Artdatabanken i
följande fördelning: 18 st har klass CR (akut hotad) och 24 st har klass EN
(starkt hotad).

36 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Åtgärdsförslag
- UH: Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande kontinuerligt
återkommande insatser såsom borttagande av döda grenar, felväxande grenar,
siktbeskärningar etc
412 st
-

KS: Kronstabilisering

2 st

-

AL: Avlastningsbeskärning, kan dels syfta till att viktavlasta tunga grenar som
utgör en säkerhetsrisk men även att hålla tillbaka konkurrerande toppskott
4 st

-

UB: Uppbyggnadsbeskärning – den beskärning som genomförs under trädets
första år efter plantering
4 st

-

AV: Avverkning

-

ES: Etableringsskötsel, den skötsel som genomförs för att trädet skall etablera
sig på platsen, såsom vattning, gödsling, uppbindning, marktäckning m m 8 st

-

MU: Mulch, avser marktäckning av olika slag, bark eller träflis på yngre träd
eller sandblandad jord på äldre träd där delar av rotsystemet av olika
anledningar exponeras
8 st

-

UA: Undersökning av arborist, avser sondundersökningar eller andra
avancerade undersökningar som kräver specialkunskap av arborist

1 st

BV: Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning

3 st

-

10

40 st10

3 av de 40 föreslagna avverkningarna kräver dispens från biotopskyddslagen
37 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

5.6

OMRÅDE 6

Område 6 har inventerats under tiden 2020-02-18 till 2020-04-27 och det avgränsas av
Peder-Hardings väg/Lännavägen/Stora Törneqvior/Trädgårdsgatan i sydväst, ringmuren
i nordväst, Österväg/Follingboväg i nordost och Visbyleden i sydost. Omfattar bl a hela
Murgrönanområdet, busstationen och Östercentrum. Träden i Östergravar ingår inte då de
omfattas av en egen skötselplan. Arean är 1 547 245 kvm, 154,7 ha. Totalt har 663 träd
inventerats i området vilket innebär att här finns i snitt 4,3 inventerade träd per ha.

GIS-skiss – Emilia Friberg Olsson

38 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Fördelning av trädslag
Trädslagen fördelar sig enligt följande:
Tilia:
157 st (24 %)
Sorbus:
116 st (17 %)
Betula:
93 st (14 %)
Acer:
75 st (11 %)
Fraxinus:
68 st (10 %)
Ulmus:
36 st (5 %)
Prunus:
31 st (5 %)
Aesculus
27 st (4 %)
Crataegus
14 st (2 %)
Quercus:
13 st (2 %)
Malus:
7 st (1 %)
Liquadambar: 7 st (1 %)
Pyrus:
6 st (1 %)
Övriga:
13 st (2 %)

Fördelning av trädslag område 6
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I detta område finns det en mycket hög andel Tilia. Ett släkte som om möjligt bör undvikas
vid nyplantering.

39 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Stamomfång
6 träd är klassade som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd och
har ett stamomfång som överstiger 3,14 meter mätt 1,3 meter ovan mark.
Ytterligare 28 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1 inga skador:
Klass 2 lindriga skador:
Klass 3 måttliga skador:
Klass 4 allvarliga skador:

416 st (63 %)
196 st (29,5 %)
41 st (6 %)
10 st (1,5 %)

Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1 god vitalitet:
Klass 2 måttlig vitalitet:
Klass 3 dålig vitalitet:
Klass 4 mycket dålig vitalitet:

466 st (67 %)
172 st (26 %)
24 st (3,5 %)
1 st (0,15 %)

Åldersfördelning anges i klass 1-4:
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

179 st (29 %)
82 st (12 %)
111 st (17 %)
291 st (44 %)

Ålderfördelning område 6
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Det är i område 6 en bra fördelning av trädens ålder.

40 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Lagskydd
- MB: 277 av områdets 663 träd (42%) är skyddade enligt det generella
biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller kraftigt reduceras
utan dispens från Länsstyrelsen.
-

ÅGP: 6 träd omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och kräver s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap 6 §
Miljöbalken om de skall åtgärdas väsentligt eller avverkas.

-

KML: Inget träd i detta område omfattas av Kulturmiljölagen

-

PBL: Inget träd i detta område omfattas av marklov enligt Plan och
bygglagen för att avverkas

-

IA: 30 träd (4,5 %) är klassade som invasiva arter och förekommer på
Artdatabankens risklista över invasiva arter enligt följande fördelning: 1 st har
klass LO (låg spridningsrisk), 27 st har klass SE (hög spridningsrisk). Ytterligare
2 träd finns med på listan markerade som inget utfall.

-

RL: 96 träd (14,5 %) har markerats som rödlistade arter enligt Artdatabanken
i följande fördelning: 32 st har klass CR (akut hotad) och 64 st har klass EN
(starkt hotad).

Åtgärdsförslag
- UH: Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande kontinuerligt
återkommande insatser såsom borttagande av döda grenar, felväxande grenar,
siktbeskärningar etc
495 st
-

KS: Kronstabilisering

1 st

-

AL: Avlastningsbeskärning, kan dels syfta till att viktavlasta tunga grenar som
utgör en säkerhetsrisk men även att hålla tillbaka konkurrerande toppskott
16 st

-

UB: Uppbyggnadsbeskärning – den beskärning som genomförs under trädets
första år efter plantering
84 st

-

AV: Avverkning

-

MU: Mulch, avser marktäckning av olika slag, bark eller träflis på yngre träd
eller sandblandad jord på äldre träd där delar av rotsystemet av olika
anledningar exponeras
29 st

-

BV: Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning

-

FB: Formbeskärning, återkommande knuthamlingar, formklippningar m m 4 st

37 st11

1 st

11

25 av de 37 föreslagna avverkningarna kräver dispens från biotopskyddslagen, ytterligare
ett träd kräver ett s k 12:6-samråd
41 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

5.7

OMRÅDE 7

Område 7 har inventerats under tiden 2020-05-11 till 2020-08-27 och det avgränsas av
Österväg/Follingboväg i söder, ringmuren i väster, Norderväg/Broväg i norr
och Visbyleden i öster. Träden i Östergravar ingår inte då de omfattas av en egen
skötselplan. Arean är 2 908 075 kvm, 290,8 ha.
Totalt har 891 träd inventerats i området vilket innebär att här finns i snitt 3 inventerade
träd per ha.

GIS-skiss – Emilia Friberg Olsson

42 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Fördelning av trädslag
Trädslagen fördelar sig enligt följande:
Sorbus:
335 st (37,5 %)
Tilia:
156 st (17,5 %)
Acer:
101 st (11 %)
Prunus:
68 st (8 %)
Pinus:
46 st (5 %)
Ulmus:
34 st (4 %)
Aesculus:
33 st (4 %)
Malus:
25 st (3 %)
Fraxinus:
25 st (3 %)
Carpinus:
16 st (2 %)
Salix:
10 st (1 %)
Quercus:
9 st (1 %)
Larix:
7 st (1 %)
Crataegus: 7 st (1 %)
Pyrus:
6 st (0,5 %)
Övriga:
13 st (1,5 %)

Fördelning av trädslag område 7
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I detta område finns det en mycket hög andel Sorbus. Detta är ett släkte som om möjligt
bör undvikas vid nyplantering.

43 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Stamomfång
4 träd är klassade som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd och
har ett stamomfång som överstiger 3,14 meter mätt 1,3 meter ovan mark.
Ytterligare 20 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1 inga skador:
Klass 2 lindriga skador:
Klass 3 måttliga skador:
Klass 4 allvarliga skador:

570 st (64 %)
243 st (27 %)
60 st (7 %)
14 st (2 %)

Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1 god vitalitet:
Klass 2 måttlig vitalitet:
Klass 3 dålig vitalitet:
Klass 4 mycket dålig vitalitet:

693 st (78 %)
150 st (17 %)
38 st (4 %)
6 st (1 %)

Åldersfördelning anges i klass 1-4:
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

126 st (14 %)
300 st (33,5 %)
280 st (31,5 %)
185 st (21 %)

Ålderfördelning område 7
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Det är i område 7 en bra fördelning av trädens ålder men man bör återplantera en del för
att få balans.

44 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Lagskydd
- MB: 294 av områdets 891 träd (33%) är skyddade enligt det generella
biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller kraftigt reduceras
utan dispens från Länsstyrelsen.
-

ÅGP: 6 träd omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och kräver s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap 6 §
Miljöbalken om de skall åtgärdas väsentligt eller avverkas.

-

KML: Inget träd i detta område omfattas av Kulturmiljölagen

-

PBL: Inget träd i detta område omfattas av marklov enligt Plan och
bygglagen för att avverkas

-

IA: 59 träd (6,6 %) är klassade som invasiva arter och förekommer på
Artdatabankens risklista över invasiva arter enligt följande fördelning: 7 st har
klass LO (låg spridningsrisk), 2 st har klass HI (måttlig spridningsrisk 47 st har
klass SE (hög spridningsrisk). Ytterligare 3 träd finns med på listan markerade
som inget utfall.

-

RL: 80 träd (9 %) har markerats som rödlistade arter enligt Artdatabanken i
följande fördelning: 55 st har klass CR (akut hotad) och 25 st har klass EN
(starkt hotad).

45 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Åtgärdsförslag
- UH: Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande kontinuerligt
återkommande insatser såsom borttagande av döda grenar, felväxande grenar,
siktbeskärningar etc
819 st
2 st12

-

KS: Kronstabilisering

-

AL: Avlastningsbeskärning, kan dels syfta till att viktavlasta tunga grenar som
utgör en säkerhetsrisk men även att hålla tillbaka konkurrerande toppskott
1 st

-

UB: Uppbyggnadsbeskärning, den beskärning som genomförs under trädets
första år efter plantering
18 st

-

AV: Avverkning

-

ES: Etableringsskötsel, den skötsel som genomförs för att trädet skall etablera
sig på platsen, såsom vattning, gödsling, uppbindning, marktäckning m m

29 st1314

8 st
-

MU: Mulch., avser marktäckning av olika slag, bark eller träflis på yngre träd
eller sandblandad jord på äldre träd där delar av rotsystemet av olika
anledningar exponeras
11 st

-

UA: Undersökning av arborist, avser sondundersökningar eller andra
avancerade undersökningar som kräver specialkunskap av arborist

2 st

-

BV: Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning

5 st

-

FB: Formbeskärning, återkommande knuthamlingar, formklippningar m m
4 st

12

Varav en i kombination med UA undersökning arborist
Varav 5 angivna i kombination med bevakning
14
8 av de 29 föreslagna avverkningarna kräver dispens från biotopskyddslagen, ytterligare
ett träd kräver ett s k 12:6-samråd
13

46 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

5.8

OMRÅDE 8

Område 8 har inventerats under tiden 2020-09-01 till 2020-11-12 och det avgränsas av
Norderväg/Broväg i söder, ringmuren i sydväst, havet i nordväst och knyts ihop i nordost
med Snäckgärdsvägen, Trojaborgsgatan/Gullängsgatan/Berggatan och naturreservatet
Galgberget samt Hangarvägen. Omfattar bl a Strandpromenadens alléträd fram till
vändplatsen vid Snäck, dock inte de träd som växer vilt i området. Omfattar även
Strandgärdet, dock inte Nordergravar då dom träden ingår i en egen skötselplan.
Arean är 1 134 034 kvm 113,4 ha.
Totalt har 728 träd inventerats i området vilket innebär att här finns i snitt 6,4 inventerade
träd per ha.

GIS-skiss – Emilia Friberg Olsson

47 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Fördelning av trädslag
Trädslagen fördelar sig enligt följande:
Sorbus:
408 st (56 %)
Ulmus:
102 st (14 %)
Fraxinus:
62 st (8 %)
Acer:
43 st (6 %)
Carpinus:
36 st (5 %)
Fagus:
21 st (3 %)
Tilia:
9 st (1 %)
Malus:
7 st (1 %)
Pinus:
6 st (1 %)
Crataegus: 6 st (1 %)
Aesculus:
4 st (0,5 %)
Betula:
4 st (0,5 %)
Övriga:
20 st (3 %)

Fördelning av trädslag område 8
450

400

408

350

300

250

200

150

100

102
50

62
43

0

36

21

9

7

6

6

4

4

20

I detta område finns det en mycket hög andel Sorbus, 56 %, beroende på den långa
oxelallén längs Strandpromenaden. Detta släkte bör om möjligt undvikas vid nyplantering.
Även rosfamiljen är högt representerat och man bör vid nyplantering välja växter från en
annan familj.

48 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Stamomfång
12 träd är klassade som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och har ett stamomfång som överstiger 3,14 meter mätt 1,3 meter ovan mark.
Ytterligare 32 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
Det är med andra ord många mycket stora träd i detta område.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1 inga skador:
Klass 2 lindriga skador:
Klass 3 måttliga skador:
Klass 4 allvarliga skador:

378 st (52 %)
219 st (30 %)
100 st (14 %)
31 st (4 %)

Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1 god vitalitet:
Klass 2 måttlig vitalitet:
Klass 3 dålig vitalitet:
Klass 4 mycket dålig vitalitet:

463 st (64 %)
196 st (27 %)
59 st (8 %)
10 st (1 %)

Åldersfördelning anges i klass 1-4:
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

97 st (13 %)
47 st (6,5 %)
222 st (30,5 %)
362 st (50 %)

Ålderfördelning område 8
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Det finns behov av nyplanteringar i område 8 för att få balans.

49 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Lagskydd
- MB: 457 av områdets 728 träd (63%) är skyddade enligt det generella
biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller kraftigt reduceras
utan dispens från Länsstyrelsen.
-

ÅGP: 12 träd omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och kräver s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap 6 §
Miljöbalken om de skall åtgärdas väsentligt eller avverkas.

-

KML: Inget träd i detta område omfattas av Kulturmiljölagen

-

PBL: 33 träd i detta område omfattas av marklov enligt Plan och bygglagen
för att avverkas

-

IA: 31 träd (4,2 %) är klassade som invasiva arter och förekommer på
Artdatabankens risklista över invasiva arter enligt följande fördelning: 8 st har
klass LO (låg spridningsrisk), 21 st har klass SE (hög spridningsrisk). Ytterligare
2 träd finns med på listan markerade som inget utfall.

-

RL: 164 träd (22,5 %) har markerats som rödlistade arter enligt
Artdatabanken i följande fördelning: 102 st har klass CR (akut hotad) och 62 st
har klass EN (starkt hotad).

Åtgärdsförslag
- UH: Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande kontinuerligt
återkommande insatser såsom borttagande av döda grenar, felväxande grenar,
siktbeskärningar etc
655 st
37 st15

-

AV: Avverkning

-

ES: Etableringsskötsel, den skötsel som genomförs för att trädet skall etablera
sig på platsen, såsom vattning, gödsling, uppbindning, marktäckning m m
1 st

15

-

BV: Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning

11 st

-

FB: Formbeskärning, återkommande knuthamlingar, formklippningar m m
4 st

Varav 6 angivna i kombination med bevakning
50 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

5.9

OMRÅDE 9

Område 9 har inventerats under tiden 2020-11-16 till 2020-12-02 och –det omfattar Terra
novaområdet, Djuplundaområdet och Visborgsområdet. Det avgränsas av
Visbyleden i norr/väster, Visbyleden/Follingboväg i norr, Terra novavägen i sydost och
Langs väg/Visborgsallén i sydväst. Arean är 1 452 422 kvm, 145,2 ha.
Totalt har 287 träd inventerats i området vilket innebär att här finns i snitt 2 inventerade
träd per ha.

GIS-skiss – Emilia Friberg Olsson

51 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Fördelning av trädslag
Trädslagen fördelar sig enligt följande:
Acer:
72 st (56 %)
Tilia:
45 st (14 %)
Betula:
42 st (8 %)
Pinus:
38 st (6 %)
Aesculus:
32 st (5 %)
Sorbus:
13 st (3 %)
Prunus:
12 st (1 %)
Quercus:
8 st (1 %)
Fagus:
5 st (1 %)
Picea:
5 st (1 %)
Övriga:
15 st (3 %)

Fördelning av trädslag område 9
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I detta område finns det en mycket hög andel Acer beroende på Visborgsallén som p
princip består uteslutande av skogslönn. Detta är ett släkte som om möjligt bör undvikas
vid nyplantering i detta område.

52 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Stamomfång
1 träd är klassade som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd och
har ett stamomfång som överstiger 3,14 meter mätt 1,3 meter ovan mark.
Ytterligare 8 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
Frånvaron av riktigt stora träd avspeglar sig tydligt i att det är förhållandevis nya
bebyggelseområden i detta område.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1 inga skador:
Klass 2 lindriga skador:
Klass 3 måttliga skador:
Klass 4 allvarliga skador:

213 st (74 %)
51 st (18 %)
14 st (5 %)
9 st (3 %)

Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1 god vitalitet:
Klass 2 måttlig vitalitet:
Klass 3 dålig vitalitet:
Klass 4 mycket dålig vitalitet:

216 st (75 %)
47 st (16 %)
19 st (7 %)
5 st (2 %)

Åldersfördelning anges i klass 1-4:
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

34 st (12 %)
40 st (14 %)
94 st (33 %)
119 st (41 %)

Ålderfördelning område 9
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Det finns behov av nyplanteringar i område 9 för att få balans.

53 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Lagskydd
- MB: 137 av områdets 287 träd (48 %) är skyddade enligt det generella
biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller kraftigt reduceras
utan dispens från Länsstyrelsen.
-

ÅGP: 1 träd omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och kräver s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap 6 §
Miljöbalken om de skall åtgärdas väsentligt eller avverkas.

-

KML: Inget träd i detta område omfattas av Kulturmiljölagen

-

PBL: Inga träd i detta område omfattas av marklov enligt Plan och
bygglagen för att avverkas

-

IA: 33 träd (11.5 %) är klassade som invasiva arter och förekommer på
Artdatabankens risklista över invasiva arter, samtliga 33 har klass SE (hög
spridningsrisk).

-

RL: 3 träd (1 %) har markerats som rödlistade arter enligt Artdatabanken,
dessa har klass CR (akut hotad).

Åtgärdsförslag
- UH: Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande kontinuerligt
återkommande insatser såsom borttagande av döda grenar, felväxande grenar,
siktbeskärningar etc
272 st
-

KS: Kronstabilisering

3 st

-

AV: Avverkning

12 st

-

BV: Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning

1 st

54 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

6

SAMMANFATTANDE STATESTIK HELA VISBY

Hela Visby omfattande område 1-9 har inventerats under tiden 2019-06-05 till 2020-12-02.
Inventeringsområdet är totalt ca 1213,7 ha. Totalt har 4524 träd inventerats vilket innebär
att här finns i snitt ca 3,7 träd per ha.

GIS-skiss – Emilia Friberg Olsson

55 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Fördelning av trädslag på släktnivå
Trädslagen fördelar sig på släktnivå enligt följande:
Sorbus:
27 % (1237 st)
Tilia:
15 % (694 st)
Acer:
11 % (496 st)
Ulmus:
7,5 % (331 st)
Pinus
6,5 % (293 st)
Betula:
5,5 % (248 st)
Fraxinus:
5% (230 st)
Prunus:
5 % (223 st)
Aesculus:
4 % (183 st)
Quercus:
2 % (99 st)
Carpinus:
2 % (77 st)
Malus:
1,5 % (67 st)
Fagus:
1,5 % (66 st)
Crataegus: 1 % (49 st)
Pyrus:
1 % (34 st)
Juglans
0,5 (23 st)
Platanus:
0,5 % (22 st)
Salix:
0,5 % (20 st)
Laburnum: 0,5 % (18 st)
Magnolia:
0,5 %(16 st)
Alnus:
0,5 % (16 st)
Populus:
0,5 % (14 st)
Robinia:
0,5 % (13 st)
Picea:
0,25 % (11 st)
Larix:
0,25 % (10 st)
Övriga:
0,5 % (24 st)

56 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Fördelning av trädslag - Släktnivå
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Fördelning av trädslag på familjenivå
Familjetillhörigheten fördelar sig enligt följande:
Familjen Rosväxter16
Familjen Malvaväxter17
Familjen Kinesträdsväxter18
Familjen Björkväxter19
Familjen Almväxter20
Familjen Tallväxter21
Familjen Syrenväxter22
Familjen Bokväxter23
Familjen Ärtväxter24
Familjen Videväxter25
Familjen valnötsväxter26
Familjen Platanväxter27
Familjen Magnoliaväxter28
Övriga29

1610 st
694 st
679 st
341 st
331 st
315 st
232 st
168 st
34 st
34 st
23 st
22 st
16 st
22 st

36 %
15 %
15 %
7,5 %
7%
7%
5%
4%
1%
1%
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

Fördelning av trädslag - familjetillhörighet
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16
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16

Innefattar släktena Sorbus, Prunus, Malus, Crataegus och Pyrus
Innefattar släktet Tilia
18
Innefattar släktena Acer och Aesculus
19
Innefattar släktena Betula, Carpinus, Alnus
20
Innefattar släktet Ulmus
21
Innefattar släktena Pinus, Larix, Pseudosuga och Picea
22
Innefattar släktena Fraxinus och Syringa
23
Innefattar släktena Quercus, Fagus och Castanea
24
Innefattar släktena Laburnum, Robinia och Sophora
25
Innefattar släktena Populus och Salix
26
Innefattar släktet Juglans
27
Innefattar släktet Platanus
28
Innefattar släktet Magnolia
29
Omfattar släktena Ailanthus, Cercidiphyllum, Cornus, Ilex, Liquadambar, Nyssa, Davidia,
Paulownia, Sambucus
17
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Fördelning av trädslag på artnivå (totalt 4520 träd)
Trädslagen fördelar sig på artnivå enligt följande i mängdordning (färre än 20 st faller under
övriga):
Sorbus intermedia – oxel
883 st
19,5 %
Tilia vulgaris – parklind
388 st
8,5 %
Pinus sylvestris – tall
285 st
6%
Tilia cordata – skogslind
260 st
6%
Ulmus glabra – skogsalm
259 st
6%
Acer platanoides - skogslönn
244 st
5%
Betula pendula – björk
243 st
5%
Fraxinus excelsior – ask
226 st
5%
Aesculus hippocastanum – hästkastanj
168 st
3,5 %
Prunus avium – körsbär
155 st
3,5 %
Acer pseudoplatanus tysklönn
143 st
3%
Sorbus aucuparia – rönn
88 st
2%
Acer campestre - naverlönn
86 st
2%
Sorbus x thuringiaca – rundoxel
83 st
2%
Carpinus betulus – avenbok
77 st
1,5 %
Ulmus carpinifolia – lundalm
70 st
1,5 %
Sorbus hybrida – finnsoxel
68 st
1,5 %
Fagus sylvatica – bok
66 st
1,5 %
Quercus robur – ek
59 st
1,5 %
Tilia euchlora – glanslind
40 st
1%
Malus domestica – äpple
37 st
1%
Sorbus incana – silveroxel
36 st
1%
Crataegus monogyna – trubbhagtorn
36 st
1%
Pyrus communis – päron
33 st
0,5 %
Sorbus austracia – österikisk oxel
25 st
0,5 %
Quercus cerris – turkisk ek
24 st
0,5 %
Platanus x hispanica – platan
22 st
0,5 %
Övriga
420 st
9%
För att se en total trädfördelning på artnivå i bokstavsordning se Bilaga 1
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Fördelning av trädslag - artnivå
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Kommentar trädfördelning
Enligt flertalet internationella forskningsrapporter bör man undvika att plantera alltför
många träd av samma art, släkte eller familj. Syftet med detta är att minska sårbarheten vid
utbrott av eventuella sjukdomar, exempel på detta är almsjuka, askskottsjuka och
kastanjeblödarsjuka. En vanligt förekommande siffra och en slags grundnorm är den s k
10-20-30-reglen vilken innebär att man inte bör ha fler än 10 % av en och samma art, 20 %
av ett och samma släkte och 30 % av en och samma familj.
Summerar vi siffrorna ser vi att familjen Rosaceae, familjen rosväxter, dominerar på
familjenivå med cirka 36 % vilket är högre än gränsvärdet som ligger på 30 %. I denna
familj förekommer alla oxel och rönnarter, körsbär, päron, äpple, hagtorn etc. En
förklaring är den mycket stora andel oxel i Visby. Vi bör fortsättningsvis vara försiktiga
med nyplanteringar av trädslag som tillhör rosfamiljen, i synnerhet oxel och bör om möjligt
välja trädslag från andra familjer.
På släktnivå kan vi även där se att släkten Sorbus, till vilken oxel och rönn tillhör dominerar
med cirka 27 %, gränsvärdet ligger på 20 %. Även här är förklaringen den stora mängd av
oxelplanteringar, t ex vid Strandpromenaden, Allégatan och Bingebyområdet. Vi bör om
möjligt välja andra trädslag än oxel vid alla nyplanteringar.
Även på artnivå är det arten oxel, Sorbus intermedia som dominerar och ligger långt över
gränsvärdet (10 %) med cirka 19,5 %.
Stamomfång
Antal träd klassade som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
och som har ett stamomfång som överstiger 3,14 meter mätt 1,3 meter ovan mark är totalt
64 st. Ytterligare 197 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
I Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd, framtaget av Naturvårdsverket,
förväntas trädförvaltaren ha kännedom om de träd som omfattas av programmet.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1 inga skador:
2926 st (65 %)
Klass 2 lindriga skador:
1196 st (26 %)
Klass 3 måttliga skador:
319 st (7 %)
Klass 4 allvarliga skador:
79 st (2 %)
Förhållandevis många träd är helt skadefria samtidigt som ca 2 % har allvarliga skador.
Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1 god vitalitet:
3334 st (73,5 %)
Klass 2 måttlig vitalitet:
941 st (21 %)
Klass 3 dålig vitalitet:
211 st (4,5%)
Klass 4 mycket dålig vitalitet:
34 st (1 %)
Många träd har god vitalitet och ganska få träd ca 1 % klassade som mycket dålig vitalitet.
Kombinationen med träd som har allvarliga skador och träd med mycket dålig vitalitet är
22 st, de flesta helt döda och föreslås att avverkas.
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Åldersfördelning anges i klass 1-4:
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

841 st (18,5 %)
910 st (20 %)
1128 st (25%)
1645 st (36,5 %)

Ålderfördelning - hela Visby
1800
1600
1400

1200
1000
800
600
400
200
0
yngre än 25

25-50

50-75

äldre än 75

Som helhet en bra och föredömlig åldersfördelning, all nyplantering bidrar dock till det
bättre.
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Lagskydd
- MB: 1828 st av Visbys 4520 inventerade träd (40,5 %) är skyddade enligt det
generella biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller kraftigt
reduceras utan dispens från Länsstyrelsen. Även schakt nära trädet kan kräva en
dispensansökan.
-

ÅGP: 66 träd (1,5 %) omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt
skyddsvärda träd och kräver s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap
6 § Miljöbalken om de skall åtgärdas väsentligt eller avverkas. Det avser i
huvudsak s k jätteträd med ett stamomfång som överskrider 3,14 meter i
brösthöjd (motsvarar en stamdiameter på 1 meter)

-

KML: Inget träd omfattas av Kulturmiljölagen, orsaken sannolikt att
Kulturmiljölagen vanligtvis inte tillämpas på allmän platsmark. Den tillämpas
dock inom flertalet fastigheter i t ex Visby innerstad, DBWs botaniska trädgård
som inte ägs av regionen och stadens samtliga kyrkogårdar och kyrkotomter
som ägs och förvaltas av Visby Domkyrkoförsamling.

-

PBL: I detaljplanen kan det vara reglerat att marklov krävs enligt Plan och
bygglagen för att avverka träd, i Visbys inventerade träd som helhet utgör
dessa 371 st (ca 8 %). De allra flesta av dessa (338 st) avser träd i Visby
innerstad med ett stamomfång som överstiger 70 cm i omkrets.

-

IA: 430 träd (9,5 %) är klassade som invasiva arter och förekommer på
Artdatabankens risklista över invasiva arter. Klassningen är gjord enligt följande
fördelning:
o 58 st har klass LO - låg spridningsrisk
o 20 st har klass HI - måttlig spridningsrisk
o 312 st har klass SE - hög spridningsrisk, denna grupp utgörs mestadels
av tysklönn och hästkastanj.
o Ytterligare några träd finns med på listan markerade som Inget utfall.

-

RL: 604 träd (13 %) har markerats som rödlistade arter enligt Artdatabanken i
följande klassfördelning:
o 393 st har klass CR - akut hotad
o 199 st har klass EN - starkt hotad

Endast 1902 av träden omfattas inte av något lagskydd

63 (68)

Region Gotland

[TRÄDINVENTERING – TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY]

Teknikförvaltningen

Trädens lagskydd
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Noterbart är att ett och samma träd kan ha flera lagskydd, det skulle t ex kunna vara en
rödlistad alm i Visby innerstad som står i en allé och som har ett stamomfång som
överstiger 3,14 meter. Detta träd är då skyddat enligt både Miljöbalken, Plan och bygglagen,
det omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd och är rödlistat.
En mycket stor andel avträden omfattas av det generella biotopskyddet vilket regleras i
miljöbalken. Det är ett starkt skydd och det krävs dispens för att avverka, schakta inom
skyddszon eller på annat vis skada trädet/biotopen. Länsstyrelsen är generellt mycket
restriktiva med att medge dispens.
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Åtgärdsförslag:
- UH: Underhållsbeskärning, avser mindre omfattande kontinuerligt
återkommande insatser såsom borttagande av döda grenar, felväxande grenar,
siktbeskärningar etc
3845 st
-

KS: Kronstabilisering

-

AL: Avlastningsbeskärning, kan dels syfta till att viktavlasta tunga grenar som
utgör en säkerhetsrisk men även att hålla tillbaka konkurrerande toppskott
45 st

-

UB: Uppbyggnadsbeskärning, den beskärning som genomförs under trädets
första år efter plantering
150 st

-

AV: Avverkning

-

ES: Etableringsskötsel, den skötsel som genomförs för att trädet skall etablera
sig på platsen, såsom vattning, gödsling, uppbindning, marktäckning m m

-

17 st

225 st30

42 st
MU: Mulch, avser marktäckning av olika slag, bark eller träflis på yngre träd
eller sandblandad jord på äldre träd där delar av rotsystemet av olika
anledningar exponeras
125 st

-

FB: Formbeskärning, återkommande knuthamlingar, formklippningar m m
128 st

-

UA: Undersökning av arborist, avser sondundersökningar eller andra
avancerade undersökningar som kräver specialkunskap av arborist
12 st

-

BV: Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning
37 st

30

Varav 14 st står angivet avverkning i kombination med bevakning och 2 st i kombination
med undersökning av arborist. 66 st har ett stamomfång som är mindre än 0,63 cm, 155 av
dessa föreslås ske inom 2 år, flera är redan avklarade
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7.
KÄLLOR
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands Kommun beslutad av kommunfullmäktige 1996-0610
Allé – Beskrivning och vägledning för biotopen Allé i bilaga 1 till förordningen (1998-1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m m
Detaljplaner för Region Gotland
Fria eller Fälla – en vägledning vid hantering av träd i offentliga miljöer - 2014
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, trafikverket, Länsstyrelserna, Svenska kyrkans
arbetsgivareorganisation, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Föreningen Sveriges
kyrkogårdschefer, SLU
Invasiva främmande arter på Eus förteckning - växter
Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista
Artdatabanken 2018
Standard för trädinventering i urban miljö Version 2,0/ Johan Östberg, SLU Alnarp, Fakulteten
för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, rapport 2015:14
Tönnersjö Trädguide – 2018 Tönnersjö plantskola
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BILAGA 1 - Fördelning av trädslag på artnivå - bokstavsordning
Acer campestre - naverlönn
Acer cappadocicum-turkisk lönn
Acer ginnala - ginnalalönn
Acer griseum - kopparlönn
Acer platanoides - skogslönn
Acer pseudoplatanus tysklönn
Acer saccharinum – silverlönn
Aesculus carnea – rödblommig hästkastanj
Aesculus hippocastanum – hästkastanj
Ailanthus altissima – gudaträd
Alnus glutinosa – klibbal
Betula pendula – björk
Betula pubescens – glasbjörk
Carpinus betulus – avenbok
Castanea sativa
Cercidiphyllum japonicum – kastura
Cornus mas – körsbärskornell
Crataegus laevigata – rosenhagtorn
Crataegus monogyna – trubbhagtorn
Crataegus x-hybrider
Davidia involucrata – näsdukträd
Fagus sylvatica – bok
Fraxinus excelsior – ask
Fraxinus ornus – mannaask
Ilex aqutifolium – järnek
Juglans cinerea – grå valnöt
Juglans manchurica – mandchurisk valnöt
Juglans nigra – svart valnöt
Juglans regia – valnöt
Laburnum alpinus – alpgullregn
Laburnum anagrydoides – sydgullregn
Laburnum x waterii – hybridgullregn
Larix europea – europeisk lärk
Larix eurolepsis – hybridlärk
Liquadambar styraciflua - ambraträd
Magnolia kobus – japansk magnolia
Magnolia obovta – junimagnolia
Magnolia soulangiana – praktmagnolia
Magnola x loebneri – hybridmagnolia
Magnolia sp – magnolia
Malus – purpurapel
Malus baccata - bärapel
Malus domestica – äpple
Malus floribunda – prydnadsapel
Malus sp – vildapel
Morus nigra – mullbär
Nothofagus obliqua – sydbok
Nyssa sulvatica – nyssa
Paulownina tomentosa – kejsarträd
Picea abies – gran
Picea pungens – blågran

86 st
4 st
8 st
3 st
244 st
143 st
8 st
15 st
168 st
2 st
16 st
243 st
5 st
77 st
3 st
2 st
1 st
6 st
36 st
4 st
1 st
66 st
226 st
4 st
1 st
1 st
2 st
9 st
11 st
4 st
2 st
12 st
3 st
7 st
7 st
1 st
1 st
3 st
7 st
4 st
5 st
1 st
37 st
14 st
11 st
1 st
1 st
1 st
2 st
9 st
2 st
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Pinus nigra – svarttall
Pinus sylvestris – tall
Platanus x hispanica – platan
Populus nigra - pelarpoppel
Populus sp – poppel
Populus tremula - asp
Prunus – sp – körsbär
Prunus avium – körsbär
Prunus domestica – plommon
Prunus padus – hägg
Prunus sargentii – bergskörsbär
Prunus serrula – glanskörsbär
Prunus virginiana – virginiahägg
Prunus x serrulata – japansk körsbär
Prunus x yedoensis – tokyokörsbär
Pseudosuga menzierii – doulasgran
Pyrus communis – päron
Pyrus salicifolia – silverpäron
Quercus rubra – rödek
Quercus cerris – turkisk ek
Quercus palustris – kärrek
Quercus petrea – bergek
Quercus robur – ek
Robinia pseudoacacia – robinia
Salix alba – vitpil
Salix caprea – sälg
Salix sp – pil
Salix sepulcralis – kaskadpil
Sambucus nigra – fläder
Sophora japonica – pagodträd
Sorbus Dodong – ullungrödd
Sorbus americana – amerikansk rönn
Sorbus aria – vitoxel
Sorbus aucuparia – rönn
Sorbus austracia – österikisk oxel
Sorbus commixta – japansk rönn
Sorbus decora – pärlrönn
Sorbus hybrida – finnsoxel
Sorbus incana – silveroxel
Sorbus intermedia – oxel
Sorbus x thuringiaca – rundoxel
Syringa vulgaris – syren
Tilia cordata – skogslind
Tilia euchlora – glanslind
Tilia platyphyllus – bohuslind
Tilia vulgaris – parklind
Ulmus carpinifolia – lundalm
Ulmus glabra – skogsalm
Ulmus laevis – vresalm

8 st
285 st
22 st
1 st
6 st
6 st
20 st
135 st
4 st
14 st
9 st
9 st
19 st
9 st
4 st
1 st
33 st
1 st
8 st
24 st
10 st
1 st
59 st
13 st
12 st
2 st
2 st
5 st
5 st
3 st
8 st
19 st
17 st
88 st
25 st
4 st
6 st
68 st
36 st
883 st
83 st
2 st
260 st
40 st
6 st
388 st
70 st
259 st
2 st
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[TRÄDVÅRDSPLAN– TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY –
ALLMÄN PLATSMARK]

En trädvårdsplan för Visby har upprättats av Region Gotland/Teknikförvaltningen under
tiden 2021-03-09 – 2021-01-13. Som ett viktigt kunskapsunderlag till denna finns den
trädinventering som genomförts under åren 2019-2020. Resultatet av trädinventeringen har
redovisats i en fristående rapport Slutrapport Trädinventering – träd på regionägd mark i Visby
2020-12-18.
Arbetet har genomförts av Johan Arvidsson, landskapsingenjör TKF/Mark och
stadsmiljö/Park i samråd med en referensgrupp bestående av följande representanter:
 Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare, Mark och statsmiljöenheten
 Karin Stephansson, landskapsarkitekt, Mark och stasmiljöenheten
 Emilia Friberg Olsson, landskapsarkitekt, Mark och stasmiljöenheten
 Jenny Iversjö, avdelningschef, mark och trafikavdelningen
 Christian Strängborn, enhetschef, driftavdelningen parkenheten
ArcGis-skisserna har tagits fram av Emilia Friberg Olsson.
Språkgranskning har genomförts av Karin Stephansson.
Denna trädvårdsplan har formellt sett statusen handlingsplan och fastställs/godkänns av
Tekniska nämnden.
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1.

INLEDNING

Det tar flera generationer för ett träd att skapa de höga och viktiga värden som ett träd
representerar i form av sociala, kulturhistoriska och naturmässiga värden. Träd på allmän
platsmark har också höga pedagogiska värden och levererar en mängd viktiga
ekosystemtjänster. Det här är värden som med hjälp av välslipade motorsågar snabbt kan
raseras på grund av okunskap, dålig framförhållning och snabba, ogrundade beslut. Ett
långsiktigt arbete med skydd och vård av träd är därför av stor vikt
Region Gotland är en stor och komplex organisation med många olika ansvarsområden.
Att veta vilken verksamhet som ansvarar för vad är inte alltid självklart i synnerhet inte när
det gäller träd och trädfrågor.
Grundläggande är att Region Gotland ansvarar för träd som står på mark som ägs och
förvaltas av Region Gotland. Undantag kan vara där det finns arrendeavtal,
nyttjanderättsavtal, tomträttsavtal etc. vilket i nuläget enklast kontrolleras genom att ta
kontakt med markingenjörerna på Mark och stadsmiljöenheten (Mos) mark@gotland.se.
För träd som står inom detaljplanelagt område samt för träd utanför detaljplanelagt
område men som omfattas av offentlig plats enligt Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Region Gotland1 gäller följande:
För träd som står på allmän platsmark2 såsom park, torg, lokalgata, gata, natur, naturmark
etc ansvarar Gata och parkavdelningen för drift och skötsel. Mark och stadsmiljöenheten
ansvarar för den övergripande planeringen och för investeringsprojekt såsom t ex nya eller
omgjorda parker, nya alléer etc. Mark och stadsmiljöenheten har handlat upp en
skogsförvaltning och i denna ingår det att sköta den kostnadskrävande kvarters- och
parkskogen och den tätortsnära skogen mot en motsvarande intäkt i form av virkesuttag i
produktionsskogen.
Träd som står på kvartersmark enligt detaljplan, klassas som en fastighet. Om det finns
någon byggnad på fastigheten som regionen har verksamhet i förvaltas den av
TKF/Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA). Gata och parkavdelningen sköter den
löpande driften på uppdrag av FFA. Om fastigheten är obebyggd klassas den som
markreserv och förvaltas då av Mark och stadsmiljöenheten. 3
Träd som står på hamnområde enligt detaljplan förvaltas av Hamnavdelningen. Även här
har Gata och parkavdelningen/Parkenheten uppdraget åt Hamnavdelningen att sköta den
löpande driften.
Träd som står på fastighet där VA-avdelningen har verksamhet förvaltas av VAavdelningen som vid behov beställer åtgärder av Gata och parkavdelningen.
1

Antagna av Regionfullmäktige 1996-06-10, senast reviderad 2014-06-16 § 107
Detta gäller under förutsättning att det är Region Gotland som är huvudman för allmän
platsmark vilket reglerats i detaljplanen. I vissa fall, t ex många äldre byggnadsplaner, kan
det vara en samfällighet, vägförening eller liknande som är huvudman för allmän platsmark.
Om samfällighet, vägförening eller liknande saknas ansvarar tillsvidare Mark- och
stadsmiljöenheten för fastigheten.
Det förutsätter även att det är Region Gotland som är markägare. Det förekommer
detaljplaner med allmän platsmark och med Region Gotland som huvudman för allmän
platsmark men att den aktuella marken trots detta är privatägd. Då har Region Gotland inte
rådighet över marken och ansvaret för eventuella träd har då fastighetsägaren.
3
Specialfall finns där fastigheten är bebyggd med det är en extern verksamhetsutövare. Där
får man kontrollera från fall till fall med respektive avdelningschef
2
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Det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem har ett eget ansvar och en egen
förvaltning för träd som står på deras mark och de är helt fristående från Region Gotland i
denna fråga.
För träd som växer utanför planlagt område gäller följande:
Alléer och s k vägträd som står inom vägområde klassas som väganordningar4 och förvaltas
av Gata och parkavdelningen under förutsättning att Region Gotland är väghållare. Det
finns även hamnar och hamnområden som inte är detaljplanelagda och där är träden
Hamnavdelningens ansvar. Träd som står på övrig mark klassas i regel som markreserv och
förvaltas då av Mark och stadsmiljöenheten. De fastigheter som klassas som markreserv
finns listade i TKFs årliga internbudget under objektkoder Mark och trafikavdelningen,
Markreserv. Region Gotlands har upphandlat en skogsförvaltare som förvaltar Regionens
skog efter en upprättad skogsbruksplan.
För de kommunala naturreservaten, Galgberget och Södra hällarna, gäller att Gata och
parkavdelningen har ett driftsansvar, Mark och stadsmiljöenheten har ett planerings- och
investeringsansvar och att SBF/Planenheten har ett tillsynsansvar gällande
reservatföreskrifter och naturvärden. Drift och investeringar sker i dialog med
SBF/regionekolog.

Modellen är förenklad

4

Enligt trafikverkets definition (dnr: SA80A 2001:30264) är alléer längs allmänna vägar och
s k vägträd juridiskt betraktade som väganordningar
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Arbetet med en trädvårdsplan har föregåtts av en trädinventering som genomförts under
tiden juni 2019- dec 2020. I trädvårdsplanen fastställs långsiktiga åtgärder såsom
föryngringsarbete och förändringsarbete m m i ett 5-10-årsperspektiv. Här fastställs
inriktningen d v s hur trädvårdsarbetet långsiktigt skall bedrivas och utföras.
Enligt tidplanen skall trädvårdsplanen för Visby, d v s detta dokument ha arbetas fram
under våren 2021 för att färdigställas, korrigeras och fastställas under hösten. Därefter skall
en inventering av tätorterna på Gotland, d v s Fårösund, Lärbro, Slite, Roma, Hemse,
Klinte och Burgsvik genomföras under säsongen 2021. Efter detta kan trädvårdsplaner
utarbetas även för respektive tätort.
Trädinventeringen för Visby är slutförd och träden är inlagda i en ArcGiskarta kopplad till
Geosecma-modulen Park och grönyta, där det numera finns ett eget trädskikt.
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Erfarenheten visar att en trädvårdsplan sparar tid, kraft och pengar samt minskar risken för
incidenter. En trädvårdsplan sparar också mycket planeringstid. Beslut behöver endast tas
en gång inom den egna förvaltningen och förankras en gång bland de förtroendevalda.
Trädvårdsplanen kan kommuniceras med Länsstyrelsen vilket kan underlätta i kommande
tillståndsfrågor. Många träd omfattas av olika typer av lagskydd t ex miljöbalken,
biotopskyddslagen. En väl genomarbetat handlingsplan underlättar sannolikt i denna
beslutsprocess.
Ytterligare en faktor inte att förglömma är budgetarbetet för trädvårdsåtgärder. Åtgärder
enligt trädvårdsplan kräver stora ekonomiska resurser. Det kostar att ta ned stora träd, fräsa
eller bryta bort stubbar, ta in arboristkompetens, plantera och etablera nya träd, rensa bort
grenar som kan orsaka skador etc. Men alternativet att inte göra något kan bli ännu mer
kostnadskrävande. Stora grenar eller hela träd som faller okontrollerat kan orsakar
kostsamma skador, felaktig beskärning och nyplanterade träd som inte etablerar är andra
exempel på stora förvaltningskostnader. Fel träd på fel plats skapar höga framtida problem
och kostnader. Med framförhållning, kunskap och planering spar en trädvårdsplan stora
pengar och genererar utvecklade värden. I trädvårdsplanen kan det tas fram en årskostnad
för träden som visar att det kanske inte är så dyrt trots allt. Många träd har en livslängd på
flera hundra år och skapar värden under hela sin tid. En trädvårdsplan kan belysa att
årskostnaden för ett träd som sköts och utvecklas väl är av begränsad omfattning och kan
betraktas som en god investering.

Bilden visar trädrad med Magnolia planterade för cirka 15 år sedan och som ännu inte etablerat sig.
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Här syns en mycket hårt hamlad allé där viktiga värden som utvecklats under hundratals år raserats på några timmar.
Trädens leverans av ekosystemtjänster har genom åtgärden minimerats. Åtgärden kommer, förutom att den förstört
både estetiska, sociala och kulturhistoriska värden, sannolikt innebära ökade uppvärmningskostnader vintertid och
ökade kostnader för ventilation sommartid.

I sammanhanget är det viktigt att även känna till att träden genom sin viktiga leverans av
ekosystemtjänster5 spar mycket kostnader ur ett samhällsperspektiv. Träd spar pengar
genom att de skapar lä, skugga och ger minskade uppvärmningskostnader i byggnader. De
hjälper till att omhänderta dagvatten och minskar belastningen på dagvattensystemet. Träd
hjälper till att ta upp partiklar och rena luften men de gör också ett stort klimatarbete
genom kolupptagning och kolinlagring.
I det amerikanska programmet i-Tree som nu lanserats och översatts till svenska
förhållanden kan detta beräknas6. Den trädinventering som genomförts har tagit hänsyn till
viktiga i-Tree-parametrar och Region Gotland har nu börjat lägga in alla träd i programmet.
Därmed finns det uppgifter om varje enskilt träds leverans av flera olika typer av
ekosystemtjänster såsom till exempel syreproduktion, dagvattenfördröjning, kolinlagring,
kolupptagning och partikelrening (PM2,5).
Träd förebygger ohälsa och gör oss friskare vilket sparar kostnader inom vården. En utsikt
mot en park ger inlagda patienter kortare sjukhusvistelse och kortare rehabiliteringstid.
Träd och parker uppmuntrar även till lek och rörelse bland barn och unga och har en
viktigt pedagogisk funktion. Träd i staden bidrar kort och gott till en bättre folkhälsa.

5

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss
människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänster är grunden för
vår välfärd.
6
Se slutrapport I-Tree Sverige - För strategiskt arbetet med träds ekosystemtjänster
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2.

SYFTE

Syftet och målet med denna trädvårdsplan är ett vitalt och välutvecklat trädbestånd. Att
beskriva trädbeståndet i Visby, analysera åtgärdsbehov och påbörja arbetet med en
storskalig återplantering. Alltför många träd avverkas eller stormfälls årligen utan
återplantering trots att kunskapen om vikten och behovet av träd i staden samtidigt ökar,
inte minst som leverans av viktiga ekosystemtjänster. Det är viktigt att inhämta kunskap om
vilka träd som omfattas av förvaltningen och att ha information kring träden; vad det är för
art, var de är placerade, hur stora de är, i vilken kondition de är, vilket lagskydd de omfattas
av, ålder etc samt hur vi bör sköta om och förvalta dessa. Kunskapsinhämtningen är
avgörande för att kunna placera träden i ett framtida sammanhang och för att kunna
kartlägga vilka krav som behöver ställas på omgivande miljöer för att ett enskilt träd eller
trädgrupp/allé som helhet skall kunna vara kvar i ett långsiktigt perspektiv. En
grundläggande inventering har varit nödvändig för detta. Sen är det viktigt att få fram en
ekonomisk kalkyl för kostnaden med nyplantering, etablering och skötsel av befintliga träd.
Detta för att underlätta i budgetarbetet och för att inse att träd kan kosta mycket, men kan
leverera desto mer.
En trädvårdsplan har många mål och syften. Till exempel kan trädvårdsplanen:















ge möjligheter och förutsättningar att skapa ett friskare och mer välmående
trädbestånd som i sin fulla kapacitet kan bidra med kvaliteter och värden.
hjälpa till att minska/minimera risken för incidenter och olyckor.
Kartläggning/inventering och förebyggande åtgärder på riskträd såsom
kronstabiliseringar, viktavlastningar eller avverkningar kan utföras och därmed
minska risken för framtida skador på människor och egendom.
skapa en plan för det framtida trädvårdsarbetet, ett viktigt stöd och underlag vid
planering av framtida resurser.
skapa en plan för föryngringar av trädbeståndet vilket är ett viktigt stöd och
underlag i en budgetprocess.
bidra till en bättre trädförvaltning vilket innebär att det blir lättare att prioritera och
göra rätt åtgärder.
ge ett kunskapsunderlag då vi vet var det finns för arter, i vilket syfte de planterats
och vad de har för värden.
underlätta vid bygglovshanteringar eftersom det blir lättare att göra
yttrande/remisser då det finns en gemensamt utarbetad plan för träd som påverkas
samt att kunskap om trädet finns inhämtat och dokumenterat.
underlätta vid handläggning av grävtillstånd. Skyddszoner för schakt finns angivet
specifikt för varje träd, dessutom finns en kartläggning vad det är för typ av träd
samt vilket värde trädet har.
underlätta vid andra typer av ärendehandläggningar såsom upplåtande av offentlig
plats eller andra förfrågningar och ärenden från privatpersoner eller näringslivet.
underlätta i en planprocess då vi vet vad det finns för träd, dess storlek, skyddszon
för schakt samt vad det finns för bevarandevärden
underlätta vid avverkningstillstånd, eftersom bevarandevärden klarläggs.

9 (115)

[TRÄDVÅRDSPLAN– TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY –
ALLMÄN PLATSMARK]

Region Gotland
Teknikförvaltningen








underlättar vid dialog med andra myndigheter och företag – t ex Länsstyrelsen i
dispensansökan och samråd, Skogsstyrelsen, Trafikverket, bostadsbolag och
bostadsrättsföreningar, kyrkogårdsförvaltningar eller i intern dialog med andra
förvaltningar inom Region Gotland såsom bygglov- och planenheten.
ingå som en naturlig del i arbetet med att kartlägga den gröna infrastrukturen.
bidra till att kunna identifiera de ekosystemtjänster som träden bidrar till i staden.
bidra till att kunna presentera en underhållsskuld.
tydliggöra vilka lagskydd ett träd omfattas av vilket är en förutsättning för att kunna
söka relevanta tillstånd/dispenser för olika typer av åtgärder.

Drygt 4500 träd i Visby har inventerats och lagts in i en ArcGis-karta
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STYRDOKUMENT OCH MÅLBESKRIVNING

VÅRT GOTLAND 2040 – REGION GOTLANDS REGIONALA
UTVECKLINGSSTRATEGI
Vårt Gotland 2040 är en strategi för en långsiktig och hållbar regional utveckling för
Gotland7. Mål och inriktning har satts utifrån Gotlands förutsättningar och vad man
regionalt vill prioritera, men i samspel med nationella, europeiska och internationella mål.
Vårt Gotland 2040 syftar till bästa möjliga framtid för de som bor och verkar på Gotland
och för alla besökare.
Visionen är: Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet. Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet.
Här kan människor och verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats
för alla delar av livet, i alla åldrar.
Det finns tre övergripande mål
för i utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040:
Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med
livskvalitet för alla, ett öppet
och jämställt samhälle för
invånare och besökare där vi lever
ett gott liv med god hälsa.
Gotland präglas av mångfald. Vi
känner tillit och förtroende för
samhället och varandra och deltar
i samhällsutvecklingen. Gotland
har trygga och attraktiva
livsmiljöer, rika fritidsmöjligheter,
ett dynamiskt kulturliv, en god
välfärd och service samt goda
möjligheter till livslångt lärande
och egen försörjning. Det
gotländska samhället tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.
Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen. Gotland är klimatneutralt,
har gått före i energi- och klimatomställningen och har tidigt nått nationella klimatmål
baserade på FN:s Parisavtal. Utvecklingen är en hävstång för ett konkurrenskraftigt
näringsliv och för en god miljö. Tillgångar utnyttjas på bästa sätt, genom en ekonomi byggd
på kretslopp och förnybara resurser. Naturen brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och
öns biologiska mångfald säkras.
Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft. På Gotland skapas
tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Företagsamheten är stark, näringslivet
och universitetet blomstrar. Gotland är en mötesplats och här finns goda möjligheter att
testa och förverkliga nya idéer. Samverkan, innovation och förnyelse ger företagen nya
möjligheter och smarta välfärdstjänster utvecklas. Hela Gotland har en positiv utveckling
och vi blir fler gotlänningar. Vi har bra förutsättningar för företagande, goda
kommunikationer och boendemiljöer. Attraktionskraft, utbildning och matchning säkrar
kompetensförsörjningen.
7

Vårt Gotland 2014, den nya regionala utvecklingsstrategin för Gotland, antogs av
regionfullmäktige 2021-02-22 och ersätter därmed den tidigare Vision Gotland 2025.
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I utvecklingsstrategin listas ett antal övergripande samhällsutmaningar, stora
utmaningar som behöver mötas, med flera målkonflikter men också med betydande
möjligheter. En av dessa handlar om klimat, miljö och energi. Klimatet är vår tids
ödesfråga. Den globala uppvärmningen får mycket stora konsekvenser för jorden, dess
ekosystem, människor, jordbruk, vattenförsörjning och samhällen. Detta gäller också för
Gotland. Kustområden och öar hör till de mest utsatta. Gotland har stora och unika kulturoch naturvärden, en biologisk mångfald och vitala ekosystemtjänster att slå vakt om. En
annan övergripande utmaning handlar om Social sammanhållning. Gotlänningar
upplever trygghet och tillit till andra människor i högre grad i jämförelse med riket. Det
finns en närhet mellan människor och ett starkt och engagerat föreningsliv, vilket är en bas
och styrka för det gotländska samhället. Övriga övergripande samhällsutmaningar som
beskrivs är demografisk utveckling, globalisering och digitalisering
Bland de prioriteringar som beskrivs och som tar sin utgångspunkt i samhällsutmaningarna
för Gotland kan nämnas följande:


Främja hälsa, delaktighet och trygghet.
Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa är
grunden för ett socialt hållbart Gotland. Att människor är inkluderade, känner
trygghet, delaktighet och tillit till varandra är grundläggande byggstenar för
samhällsutvecklingen. Ett tryggt Gotland har motståndskraft ett möta kriser och
samhällsstörningar.



Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna.
Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett
kännetecken för en dynamisk och attraktiv region. Det, liksom de unika
kulturmiljöerna, gör Gotland till en plats att vilja bo och verka på och besöka.
Tillgång till kultur och eget skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv.
Kulturaktiviteter fungerar ofta som brobyggare mellan människor och stärker
tilliten i samhället.



Gå före i klimat- och energiomställningen.
Den dominerande utmaningen är att ställa om samhället för att nå klimatmålen.
Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före,
ställa om till förnybar energi och tidigt nå de nationella klimatmålen. Regeringen
har genom ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten pekat ut Gotland som
pilotområde för omställningen till ett hållbart energisystem.



Säkra miljö och vatten.
För att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora
miljöproblemen är lösta krävs minskade uttag av naturresurser och energi,
fossilfrihet och nya, mer cirkulära, sätt att organisera samhället. Tillgången till
vatten är en av de viktigaste förutsättningarna för det gotländska samhällets
utveckling.



Utveckla attraktionskraften.
Attraktionskraft handlar både om att locka nya inflyttare och att behålla den
befolkning som redan bor på ön. Det är en förutsättning för att klara
kompetensförsörjningen. Att Gotland ska vara en attraktiv plats att bo, leva och
verka på knyter an både till den faktiska attraktiviteten och hur den kommuniceras.
Det handlar om arbete och karriärmöjligheter, kommunikationer, bostäder och
boendemiljöer, välfärd, fritids- och kulturliv, service, natur med mera.
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Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning.
En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att skapa ett attraktivt
och långsiktigt hållbart Gotland. Det gäller inte enbart att bygga bostäder, utan om
att bygga samhällen. En hållbar samhällsplanering handlar förutom om fysiska
strukturer, även om sociala aspekter som livsstil, hälsa, rörelsemönster, ekonomiska
förutsättningar samt möjligheter att vara delaktig i att påverka sin livsmiljö.

REGION GOTLANDS MILJÖPROGRAM
I Region Gotlands Miljöprogram, fastställt av regionfullmäktige 2015-11-23, anges det i
Fokusområde 4 om Naturens mångfald som övergripande mål att naturen skall brukas hållbart,
ekosystemtjänster skall värnas och biologisk mångfald bevaras. FNs konvention för
biologisk mångfald, EUs beslut om grön infrastruktur och det svenska miljökvalitetsmålet
för biologisk mångfald, i synnerhet målet för ekosystemtjänster, syftar alla till att ge både
naturen plats samt synliggöra dess roll i ekonomin. Naturen och naturens produktion är
helt nödvändigt att värna om då allt mänskligt välstånd ytterst bygger på naturens resurser
Just mångfalden utgör en stabiliserande faktor i naturen, och ju fler arter desto högre
motståndskraft mot yttre påverkan. Det bevarar den biologiska produktionskapaciteten i
naturen och påverkar förekomsten av livsnödvändiga ekosystemtjänster. Det övergripande
målet skall nås genom följande strategier:


Region Gotland ska bidra till att biologisk mångfald bevaras.



Regionens naturvärdeskarta skall användas och utvecklas.



Markanvändning och förvaltning skall planeras på ett sätt som bidrar till
ekosystemens förmåga att leverera olika ekosystemtjänster bevaras och utvecklas.



Region Gotland ska bidra till att utsläpp till vatten och luft begränsas.



Visby och övriga tätorter på Gotland skall upplevas som goda miljöer med låga
bullernivåer, ren luft, rena gatumiljöer och med sammanhängande strukturer av
grönska och vatten med höga rekreativa och biologiska kvaliteter.



Skogar och tätortsnära skogar skall förvaltas med särskild hänsyn till tillgänglighet
och sociala värden.
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MILJÖKVALITETSMÅLEN PÅ GOTLAND
Miljökvalitetsmålen på Gotland är den regionala uppföljningen som Länsstyrelsen årligen
gör och den bygger på de nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om den 28
april 1999. I 2020 års regionala rapport görs bedömningen att de flesta målen inte kommer
att uppfyllas och att mål kopplade till biologisk mångfald såsom Ett rikt växt och djurliv, Ett
rikt odlingslandskap och Myllrande våtmarker tvärtom rör sig i negativ riktning. Flertalet andra
mål har en neutral utveckling såsom målet God bebyggd miljö och Levande skogar, men ser
målen inte ut att uppfyllas. Endast två mål bedöms vara nära att uppfyllas t ex målet om
Frisk luft. Klimatförändringarna påverkar också utvecklingen för flera miljömål. Ett rikt växt
och djurliv är beroende av att mer natur skyddas samt att särskilda medel avsätts för att
arbeta med hotade arter. Kulturmiljöarbetet är en annan viktig aspekt som bidrar till en
ekologisk hållbar samhällsutveckling. Bevarande av kulturmiljöer stärker den biologiska
mångfalden både i naturmiljöer och i urban miljö såsom stadsmiljöer och parker. Det
vardagsnära friluftslivet har mycket stor betydelse för folkhälsan. Stadsnära naturområden
såsom parker och tätortsnära natur är viktiga då man på ett enkelt sätt genom
naturupplevelser både uppmuntras
till rörelse och kan få möjlighet till
återhämtning. Satsningar på mer
cykelutveckling är i sammanhanget
viktigt då den påverkar inte bara
folkhälsan utan även flera andra mål.
Inom målet God bebyggd miljö framgår
det att Region Gotland kontinuerligt
arbetar med styrdokument som på
sikt kan ge positiv effekt på
miljömålet och på det globala målet i
FNs Agenda 2030 om Hållbara städer
och samhällen. Dock innebär den glesa
bebyggelsestrukturen och det
spridda boendet på Gotlands
landsbygd både svårigheter och stora
kostnader för att lösa en effektiv och
långsiktigt hållbar infrastruktur. För
att säkra att syften i planer och
styrdokument uppfylls är det viktigt
med kontinuerlig uppföljning.
Alla miljökvalitetsmål är vägvisare i
Region Gotlands hållbarhetsarbete.
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ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA TRÄD –
UPPDATERAD ÅTGÄRDSTABELL 2021-2025
Naturvårdsverket beslutade 2 juli 2021 att fastställa nya kortsiktiga mål, ändrad definition,
ändrad vision, ny åtgärdstabell samt att åtgärdsprogrammet skall förlängas för perioden
2021-2025 (NV-04616-21). Åtgärdsprogrammet är formellt vägledande, ej bindande.
Definitionen av särskilts skyddsvärda träd definieras med utgångspunkt utgår från det
enskilda trädets egenskaper och omfattar både levande och döda träd.
Med särskilt skyddsvärda träd avses:


Jätteträd, grövre än 1 m i diameter i brösthöjd.



Äldre träd, gran, tall, ek och bok äldre än 200 år, övriga träslag äldre än 140 år.



Grova hålträd, träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad
hålighet i huvudstammen.

Visioner och mål
Bland de visioner och mål som anges i programmet relaterat till kommuner och stadsmiljö
nämns följande:


Träden och deras närmiljöer förvaltas på ett sätt som gör att trädens vitalitet och
värden för biologisk mångfald och kulturarv bevaras.



Träd äldre än 200 år avverkas inte.



Efterträdare förekommer på ett sätt som gör att det kommer att finnas tillräckligt
med gamla, grova och ihåliga träd för att rödlistade arter som är beroende av
sådana träd ska kunna finnas kvar i livskraftiga populationer i framtiden.



Åtgärder för att bevara och vårda träden är prioriterade i planering och i operativ
verksamhet.



Kunskap och information om trädens värden och behov av skydd och vård finns
integrerad i samtliga berörda aktörers verksamheter.

Långsiktigt mål till år 2050:
Antalet särskilt skyddsvärda träd har inte minskat på länsnivå jämfört med antalet träd
2012.
Kortsiktiga mål till 2030:
Bland de kortsiktiga mål som anges och som berör träd i stadsmiljöer kan nämnas följande:


Antalet alléträd har ökat med 5 % utifrån antalet kända alléträd i respektive län år
2012.



Trädkronstäckningen i varje tätort är minst 25 % och har ökat med 2 % utifrån
krontäckningen 2020.



I varje tätort finns minst en biodepå där kommunen aktivt sparar död ved.



Antalet träd i enskilda parker, begravningsplatser, kyrkogårdar eller kyrkotomter
minskar inte jämfört med situationen 2012.
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Åtgärder och rekommendationer - dialog och samverkan
Åtgärdsprogrammet fokuserar på dialog och samverkan med såväl privata markägare som
kommuner, stift, begravningshuvudmän, Länsstyrelse och statliga myndigheter såsom
Trafikverket, Statens fastighetsverk och Skogsstyrelsen.
De åtgärder som beskrivs och riktar sig till Kommuner är t ex följande:


Nyckelpersoner som ansvarar för planering, genomförande och upphandling av
åtgärder som kan omfatta marker med särskilt skyddsvärda träd bör gå
fördjupningskurser om trädens värden och skötsel.



Personal som arbetar med trädvård eller utför arbeten nära träd, handläggare som
arbetar med detaljplaner, bygglov, exploatering och grävtillstånd, konsulter,
markägare och politiker som beslutar i frågor som rör mark och träd bör gå enklare
endagskurser om trädens värden och skötsel, gärna med en praktisk del.



Vid arbete med särskilt skyddsvärda träd är det viktigt att arborister som anlitas har
tillräcklig kompetens. Därför bör krav på certifiering ställas vid upphandlingar
och uppdrag. Minimumkrav bör vara av oberoende organisation certifierad arborist, till
exempel ISA Certified Arborist, European Tree Worker eller motsvarande.



Samtliga kommuner bör ta fram information om var det krävs marklov för
trädfällning enligt bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.
Målsättningen är att detta ska vara klart 2023.



Trädvårdsplaner är styrdokument som visar på trädens behov av skötsel inom den
närmaste framtiden. Dessa bygger på de inventeringar som görs och är
sammanställda av en person med tillräcklig kunskap och utbildning. Sådana
trädvårdsplaner bör upprättas för alla begravningsplatser, kyrkogårdar,
kyrkotomter, parker, förskolegårdar, skolgårdar, utemiljöer vid äldreboenden,
alléträd samt gatuträd och uppdateras minst vart tionde år. De särskilt skyddsvärda
träd som pekas ut i planerna bör ha en fastställd åtgärdsplan senast 2024.



Senast 2024 bör det finnas en kommunal strategi för att långsiktigt behålla särskilt
skyddsvärda träd och för att uppnå ökad livslängd för alla träd inom detaljplanelagt
område. I strategin är det viktigt med en långsiktig plan för hantering av
efterträdare till särskilt skyddsvärda träd.



Alla kommuner bör inrätta ett trädråd med kompetens i form av trädansvarig,
ekolog, arborist, kulturmiljövårdare och stadsplanerare senast 2024. Hur gruppen
byggs upp kan förväntas variera mellan olika kommuner eftersom det skiljer så
mycket mellan kommunernas storlek och antal träd de berörs av. Gruppen ska
verka för sammanhållen planering, styrning och förvaltning av särskilt skyddsvärda
träd inom kommunen.
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Aktiva åtgärder i fält
Åtgärdsprogrammet fokuserar på en rad åtgärder av praktisk karaktär där följande är ett
urval som kan beröra kommuner och träd i offentlig stadsmiljö:


Skötsel av efterträdare: Efterträdare till särskilt skyddsvärda träd, d.v.s. träd som
inte når upp till definitionen, men som har potential att i framtiden utvecklas till
särskilt skyddsvärda träd, bör skötas på samma sätt. Fokus på skötsel av
efterträdare bör ligga i värdetrakter. För yngre träd i tätorter, se förslag om
återplantering.



Hamling: Hamlade träd får snabbt höga biologiska värden, även innan de uppnår
kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. Att fortsätta hamla träd som är inne i en
hamlingscykel är högsta prioritet. Träd bör hamlas med ett intervall av 3–10 år
beroende på trädslag och växtplats, och absolut senast när hamlingsgrenarna är 10
cm tjocka vid platsen för beskärning.



Död ved: Död ved, d.v.s. döda träd eller träddelar efter t.ex. beskärningar och
avverkningar, ska i största möjliga utsträckning sparas. Grova stammar är mest
värdefullt att spara, men även grenar kan vara viktiga. Mest värdefullt är det om
döda träd får stå kvar. Om trädet bedöms vara farligt kan det göras säkrare genom
att kapa av grenarna och lämna stammen stående, en så kallad högstubbe. Träd och
grova grenar som fallit eller som måste avverkas gör mest nytta om de får ligga kvar
så hela som möjligt. Ibland är det dock inte möjligt att ha kvar död ved på den plats
där den fallit. Då kan den läggas på ett mer passande ställe i form av en biodepå,
helst i närheten av den plats där den döda veden ursprungligen kommer från.
Biodepån bör placeras i ett soligt och varmt läge, gärna mot sydväst, och kan fyllas
på med död ved och träddelar allt eftersom. En biodepå kan placeras på en
undanskymd plats där den inte är i vägen, eller på en väl synlig plats med en skylt
som förklarar vad det är. Varje kommun bör skapa minst en biodepå i varje tätort
som görs tillgängliga att lägga upp ved på. Biodepån ska utnyttjas av den
kommunala verksamheten, men kan i mån av plats även göras tillgänglig för t.ex.
större företag eller privatpersoner i kommunen.



Skötsel av träd i offentliga miljöer: För alla parker, förskolegårdar, utemiljön vid
skolgårdar och äldreboenden, alléträd samt gatuträd sköts träd och den omgivande
marken i enlighet med trädvårdsplanen så att träden bevaras så länge som möjligt
och de biologiska, kulturhistoriska och sociala värdena behålls.



Bevara särskilt skyddsvärda träd framför att avverka dem: Många särskilt
skyddsvärda träd uppfattas ofta i onödan utgöra en säkerhetsrisk, och en del av
dessa träd avverkas därför. Detta är ett stort hot mot de särskilt skyddsvärda träden,
speciellt vid bebyggda miljöer, gårdsmiljöer, i tätorter och i parker, på
begravningsplatser, kyrkogårdar och kyrkotomter. Det finns flera åtgärder för att
bevara och skydda träden och minimera behovet av avverkning. För de träd som
uppfattas som en säkerhetsrisk bör en certifierad arborist med utbildning i
riskbedömning undersöka om trädet verkligen utgör en säkerhetsrisk. Om trädet är
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osäkert bör åtgärder för att minska risken vidtas. Det kan handla om till exempel
handla om beskärning eller åtgärder i den omgivande miljön så som att flytta stigar.
Att bevara så många särskilt skyddsvärda träd som möjligt har högsta prioritet.


Skydda träden vid exploatering: Många träd avverkas eller skadas vid olika typer
av exploatering, vid byggen av vägar och i samband med ledningsdragningar.
Vanligast är att rötterna skadas. Det finns metoder för att minska onödiga skador
och fällning av träd (se Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0 Östberg & Stål
2018). Ett viktigt steg är att börja med att kartlägga förekomsten av särskilt
skyddsvärda träd redan i planeringsprocessen.



Återplantering/föryngring: Vid nedtagning av träd bör nya återplanteras i
området. Välj de trädslag som bäst klarar av att bibehålla de biologiska,
kulturhistoriska och sociala värden som finns i området. Trädarter som klassas som
främmande bör undvikas och sådana som klassas som invasiva ska aldrig väljas. Det
är viktigt att de nya träden ges förutsättningar att bli gamla. Detta är speciellt viktigt
i tätorter och vid vägar där träd behöver utrymme både under och över mark. Om
det fungerar att ha en naturlig föryngring istället för återplantering kan man välja
detta och aktivt arbeta med att främja föryngringen i området.

Datainsamling och analyser - Inventering
I åtgärdsprogrammet anges som mål att alla särskilt skyddsvärda träd ska vara
färdiginventerade till att programmet går ut 2025. Punkterna nedan är ett urval av de
punkter som berör kommuner och träd i offentliga miljöer:


Träd i alléer: Alléer längs kommunala vägar ska inventeras av respektive kommun.
Data ska lagras i en databas som är tillgänglig för allmänheten.



Träd i tätorter: Kommunerna bör inventera särskilt skyddsvärda träd på sin egen
mark samt inom detaljplanelagd mark. På övrig mark inventerar Länsstyrelsen. De
ska läggas in i en databas som är tillgänglig för allmänheten.



Träd i offentliga miljöer: För träd i offentliga miljöer, d.v.s. alla
begravningsplatser, kyrkogårdar, kyrkotomter, parker, förskolegårdar, utemiljön vid
skolgårdar och äldreboenden, alléträd samt gatuträd, bör samtliga träd inventeras.
Särskilt skyddsvärda träd samt träd som på grund av att de står så till eller har fått
sådana värden i basinventeringen att man anser att de är riskträd inventeras av
person med dokumenterad kunskap och utbildning. Inventeringsresultaten ska ligga
till grund för de trädvårdsplaner som ska tas fram.
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BOVERKETS REGERINGSUPPDRAG OM ARKITEKTUR OCH GESTALTAD
LIVSMILJÖ
Inom Boverkets regeringsuppdrag om arkitektur och gestaltad livsmiljö poängteras det
inom avsnittet om grönstruktur att den byggda miljöns gröna rum och strukturer är viktiga
delar av den gestaltade livsmiljön. Det påtalas även hur de urbana ekosystemtjänsterna gör
staden mer attraktiv, hälsosam och bättre anpassad till ett förändrat klimat. Att träd och
vegetation bidrar till ett bättre lokalklimat t ex skugga under varma sommardagar eller som
skydd mot vind och flera andra exempel på hur produkter och tjänster från naturens
ekosystem bidrar till vår välfärd och vårt välbefinnande. Grönska och natur bidrar till den
lokala identiteten och är en del av kulturarvet.
Parker, trädgårdar, grönskande torg och gaturum som är väl planerade och utformade
bidrar inte bara till hälsa och välbefinnande utan också till hållbarhet och naturens förmåga
till återhämtning. De erbjuder hälsosamma miljöer som bidrar till att förebygga ohälsa och
sjukdomar. Att vistas i gröna miljöer sänker blodtrycket och halterna av stresshormonet
kortisol. Grönområden kan också spela en stor roll i att skapa social interaktion, möten
mellan människor, och verka för en känsla av gemenskap i en stadsdel eller ett grannskap.
Tillgång till grönstruktur har
visat sig utjämna skillnaden i
hälsa mellan
socioekonomiskt svaga och
starka grupper. Grönskande
gator och torg, parker och
grönområden ger rekreation
och naturupplevelser för
särskilt sårbara grupper som
barn, unga, äldre och
personer med
funktionsnedsättning. Parker
och grönområden spelar
också en viktig roll som
demokratisk mötesplats i den
byggda miljön där olika
Utevistelse och fysisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer bidrar till
grupper i samhället kan
bättre motorik
mötas oavsett socioekonomi,
kön, funktionsvariation, ålder, religion eller etnisk bakgrund. De är viktiga delar av det
offentliga rummet som är gratis att besöka och vistas i.
Boverket påtalar även att det gröna kulturarvet är identitetsskapande då äldre parker, alléer
eller gamla solitärträd ger boende och besökare upplevelsevärden som berättar om platsens
historia och utveckling. Sådana områden skapar en identitet och stolthet hos medborgarna.
De utgör även en resurs för turism och besöksnäring. Gröna offentliga utemiljöer är viktiga
lekmiljöer för barn och unga och Barnkonventionen anger tydligt att alla barn skall ges
goda förutsättningar för utveckling, lek, vila och fritid. Utevistelse och fysisk aktivitet i
gröna och naturlika miljöer stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik.
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FRIA ELLER FÄLLA - EN VÄGLEDNING FÖR
AVVÄGNINGAR VID HANTERING AV TRÄD I
OFFENTLIGA MILJÖER
Fria eller fälla är en vägledning som i första hand vänder
sig till handläggare på exempelvis länsstyrelser och
kommuner som måste göra avvägningar och fatta beslut
om dispenser och tillstånd som rör träd i offentliga
miljöer. Vägledningen bör även kunna användas vid
upprättande av regionala eller kommunala
grönstrukturplaner, vid hantering av gröna frågor i
översikts- och detaljplaner, bygglovsgivning samt i olika
skeden i den kommunala grönplaneringen. Vägledningen
vänder sig också till beställare av trädvårdsåtgärder och
nyplanteringar till exempel på kommunala
parkförvaltningar samt till konsulter som arbetar med miljöer där det finns träd och som till
exempel skriver vårdprogram, skötselplaner eller trädvårdsplaner.
Med offentliga miljöer menas i detta sammanhang begravningsplatser, alléer, parker och
offentliga trädgårdar. Även andra kommunalt ägda trädbevuxna områden, till exempel i
anslutning till bostäder eller skolor, omfattas av begreppet. Skötseln av träden finansieras
normalt helt eller delvis med offentliga medel.
Vägledningen ska hjälpa till att förebygga konflikter mellan olika kompetenser och
intressen genom att visa hur man kan synliggöra alla de olika värden och intressen som är
knutna till träden. För de fall där olika värden kolliderar presenteras en modell för att
avgöra vilket värde som bör ges företräde i det enskilda fallet. Modellen ska fungera som
ett hjälpmedel för en kunskapsbaserad prioritering av och mellan olika värden och åtgärder.
Vägledningen ska vidare ge stöd och förståelse för hur olika intressen kan vägas in vid
handläggning av ärenden som innefattar tillstånd, dispenser eller lov.
Vägledningen presenterar ett arbetssätt som kan bidra till att flera nationella mål och
internationella konventioner uppfylls. Bland dessa kan nämnas de nationella miljömålen,
regeringens kulturpolitiska mål och den europeiska landskapskonventionen (ELC). I
preciseringarna till miljömålen God bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv står exempelvis
att det gröna kulturarvet ska bevaras och att den tätortsnära natur som är värdefull för
friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden ska värnas och bevaras och vara
tillgänglig för människan.
Vägledningen har tagits fram av Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna,
Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare.
Vägledningen representerar organisationernas gemensamma syn på hur ärenden och
situationer som berör träd i offentliga miljöer bör hanteras.
Vägledningens syfte är att öka kunskapen och förståelsen för trädens olika värden och att
stärka samarbetet över sektorsgränserna. Om samtliga värden, intressen och praktiska
förutsättningar på platsen är kända och uppmärksammade är det lättare att göra väl
underbyggda avvägningar och välja den mest lämpliga åtgärden. I vägledningen föreslås ett
arbetssätt som innefattar dialog och fokuserar på öppenhet och respekt för olika
kompetenser. Även om varje plats har unika förutsättningar som man måste ta hänsyn till
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finns det ändå generella riktlinjer för hur man bör tänka och agera vid olika typer av
trädvårdsinsatser. I miljöer med höga kulturhistoriska värden är det avgörande att känna till
det historiska sammanhanget och syftet med miljöns tillkomst. Sådan kunskap ger
vägledning om hur man kan ta hänsyn till symmetri och annan arkitektonisk gestaltning,
hur man kan tänka vid val av specifikt plantmaterial eller vid bevarandet av enstaka
trädindivider som bär på särskilda berättelser. I miljöer med höga naturvärden är det oftast
viktigast att bevara de äldsta träden och död ved, antingen på plats eller i så kallade
faunadepåer. I miljöer med höga sociala värden är trygghet, säkerhet, användbarhet, estetik
och upplevelse viktiga parametrar vid utformning av trädmiljön. Ibland kan enskilda träd,
särskilt gamla och grova individer, ha höga symboliska värden och vara extra viktiga att
bevara.
En uppdaterad version av Fria eller Fälla är under handläggning och fastställas inom kort.
3-30-300-REGELN
3-30-300-reglen är ett förhållandevis nytt synsätt på hur städer och tätorter skall och bör
planeras med hänsyn till människans hälsa och den globala uppvärmningen. Dessa riktlinjer
visar hur mycket grönska en stad eller en tätort behöver ha och de tillämpas i alltfler städer
runt om i världen. Grönare städer gör att invånarna mår bättre och blir friskare,
stadsklimatet förbättras, biologisk mångfald gynnas, ohälsosamma partiklar tas upp, växter
binder koldioxid m m . De samhällsekonomiska vinsterna är mycket stora och
trädplanteringskampanjer bedrivs i hela landet. Trots denna medvetenhet minskar andelen
grönska i städerna allteftersom de utvecklas och exploateras, kanske främst p g a att det
hittills har saknats tydliga och mätbara regler och riktlinjer.
3-30-300-regeln bygger på en samlad och internationell forskning samt internationella
rekommendationer, den är generell och fungerar över hela världen. Regeln har initierats
och sammanställts av forskaren Cecil Konijnendijk, professor i Urban Forestry på
University of British Columbia och Nature Based Solutions Institute.
3-30-300-regeln innebär följande:


3 träd: Den första regeln är att alla skall kunna se minst tre träd från sitt hem, sin
skola och sin arbetsplats. Forskning visar på vikten av närhet och synlighet av
grönområden för vår hälsa och vårt välbefinnande.



30 procent: Den andra regeln innebär att en stad, stadsdel eller tätort bör ha minst
30 procent krontäckningsgrad. Måttet krontäckningsgrad visar hur stor del av en
yta som skuggas av trädkronor och måttet är ett användbart redskap för att räkna ut
värdet av de ekosystemtjänster som träd bidrar med. På områdesnivå bör 30
procent vara ett minimum och man bör sträva efter att öka krontäckningsgraden.



300 meter: Den tredje regeln avser det längsta avståndet en innevånare bör ha till
ett grönområde. Många studier betonar vikten av närhet och tillgång till större
grönområden som kan användas till rekreation och att 300 meter inte bör
överstigas. Fem till tio minuters promenad är ett bra riktvärde. Även
världshälsoorganisationen WHO rekommenderar maximalt 300 meter till närmsta
offentliga grönområde och att det skall vara minst ett hektar stort.

30-30-300-regeln har tagits fram för att hjälpa stadsplanerare och beslutsfattare med
riktlinjer och mål för att utveckla hållbara städer. Detta innebär att våra städer och tätorter
blir mer rustade och motståndskraftiga mot framtida klimatförändringar samt att
innevånarna mår bättre.
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AKTUELL LAGSTIFTNING
Den lagstiftning som i huvudsak berör träd är framförallt miljöbalken med det generella
biotopskyddet som bland annat berör alléer vilket definieras som minst fem lövträd
planterade på rad. Där krävs det dispens för att få genomföra en avverkning och
Länsstyrelsen är generellt mycket restriktiva till att medge dispens om det inte föreligger
mycket starka skäl. I vissa andra fall t ex om ett träd klassas som särskilt skyddsvärt enligt
Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd (rapport nr 6496 Naturvårdsverket 2012) så
krävs ett Samråd om väsentlig förändring av naturmiljön, ett s k 12:6-samråd med Länsstyrelsen.
Även Kulturmiljölagen kan beröras om arbeten i mark utförs inom fornminnesområden
såsom innerstaden. Exempel på detta är stubbrytning/stubbfräsning eller nyplantering.
Plan och bygglagen är aktuell där det i detaljplan är angivet ett utökat skydd för träden i
form av marklov för trädfällning. Ett exempel på detta är träd som överskrider 70 cm i
diameter i Visby innerstad. Det finns även en EU-förordning, Europaparlamentets och
Rådets förordning nr 1143/2014 som reglerar förbud mot vissa invasiva utpekade arter
som t ex gudaträd.
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Med ledning av ovanstående styrdokument och riktlinjer strävar Region Gotland att
uppnå följande målbilder i sin förvaltning av träd på allmän platsmark:
-

Träd placeras i syfte att bidra till viktiga ekosystemtjänster t ex träd med luftrenande
och bullerdämpande egenskaper vid hårt trafikerade gator. Exempelvis kan andelen
barrträd ökas. Där utrymme medges skall om möjligt träd väljas som får en stor
slutlig storlek.

-

Trädens sociala och estetiska värden skall prioriteras i områden där många
människor rör sig såväl i vardagslivet som på sin ledighet.

-

Trädens kulturhistoriska värden skall beaktas i kulturhistoriskt värdefulla utemiljöer
såsom t ex innerstaden där byggnadsordningen är en del planeringsverktygen.

-

Trädens biologiska värde i form av biologisk mångfald och boplats för många olika
arter skall alltid beaktas. Till exempel så behöver torra grenar inte alltid avlägsnas
om de inte bedöms utgöra en säkerhetsrisk. Död ved kan om möjligt sparas
antingen genom att lämna högstubbar eller att veden placeras i så kallade biodepåer.

-

Träd med höga pedagogiska värden prioriteras vid allmänna kommunala lekplatser.
Exempelvis fruktträd eller träd med spännande bladverk eller fruktsättning.

-

Träd väljs med hänsyn till allergiker och astmatiker vid t ex lekplatser eller andra
miljöer där många människor samlas. Träd som är insektspollinerande är ur detta
perspektiv att föredra framför vindpollinerande träd. Även direkt giftiga träd skall
undvikas.

-

Region Gotland tillämpar programmet I-Tree Eco eller motsvarande för att
beräkna trädens ekosystemtjänster och känna till vilket ekonomiskt värde träden
därmed levererar.8

-

Krontäckning skall regelbundet mätas och dess utveckling analysers med hänsyn till
aktuella regler och aktuell forskning. Kunskap om den s k 3-30-300-regeln skall
finnas och om möjligt tillämpas.

-

Vid nyplanteringar skall en artdiversitet eftersträvas för att öka mångfalden med
olika arter, den s k 10-20-30-regeln9 skall eftersträvas.

-

Barriärer mot större trafikerade leder skall skapas genom trädplanteringar för att
skapa en gynnsammare närmiljö för de boende.

-

Träd på allmän plats skall vara säkra och inte utgöra någon överhängande risk.
Riskträd skall identifieras och åtgärdas antingen genom ingrepp såsom
viktavlastningar eller kronstabiliseringar alternativt genom att skära tillbaka dessa till
en högstubbe eller avverka dessa helt.

Se slutrapport I-Tree Sverige - För strategiskt arbetet med träds ekosystemtjänster
Santamours tumregel, den s k 10-20-30-regeln innebär att i sitt trädbestånd sträva efter en
artdiversitet och inte ha mer än 10 % av en och samma art, 20 % av ett och samma släkte
och 30 % från en och samma växtfamilj
8

9
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-

Aktuell lagstiftning skall beaktas vid all nyplanering så att framtida konflikter mellan
träd och lagstiftning kan förutses och begränsas. Exempelvis kan man undvika nya
alléer med lövträd och istället placera dessa i grupper.

-

Trädförvaltningen skall genom fortbildning och kunskap prioriteras och sättas på
dagordningen. All trädvård skall genomföras fackmannamässigt.

-

Sjukdomsbenägna träd och träd som är utpekade av Artdatabanken som invasiva
skall undvikas vid nyplantering.

Träd som utgör en risk skall identifieras och åtgärdas
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OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

Trädvårdsplanen och trädinventeringen avser Visby stad och omfattar träd på mark som
ägs av Region Gotland och som i detaljplanen är klassat som allmän platsmark. Även
gatuträd längs det kommunala vägnätet ingår. Kvartersmark som ägs av Region Gotland
ingår däremot inte då ansvaret där ligger på fastighetsavdelningen. Exempel på detta är
träden kring Visbygymnasiet, Korpen, Lasarettet, övriga skolgårdar och daghem. Vad som
klassas som allmän platsmark respektive kvartersmark regleras i detaljplanerna. Även
områden som klassas som offentlig plats enligt Region Gotlands lokala ordningsföreskrifter
har medtagits om Region Gotland står som fastighetsägare såsom t ex Strandpromenaden.
Kvartersskog och tätortsnära skog ingår inte då den istället omfattas av regionens
skogsförvaltning. Andra mer naturlika större bestånd såsom Vallgravarna kring ringmuren
eller området Palissaderna ovanför Hamnen skall omfattas av egna skötselplaner och ingår
inte i heller denna handlingsplan.
En trädvårdsplan bedömer varje träd på individnivå och sätter in det i ett sammanhang, i
första hand i park- och gatumiljöer. Trädgrupper, så kallade bestånd av träd, hanteras på
beståndsnivå och ingår inte i denna trädvårdsplanen. Ibland är gränsdragningen mellan
individnivå och beståndsnivå svår och blir till viss del subjektiv.
Trädinventeringen utgör en ögonblicksbild av hur situationen såg ut just vid
inventeringstillfället. Träd växer, åldras, får sjukdomar och utsätts för skador.
Nyplanteringar som skett efter inventeringstillfället har inte inkluderats. Det rör t ex alla
nya träd i den nyanlagda Honnörsparken. Likaså har träd som avverkats eller stormfällts
efter inventeringstillfället inte raderats från inventeringen. Inventeringen och den statistik
som den ligger till grund för baseras helt på hur det såg ut vid inventeringstillfället.
Överföringen till kartan har gjorts med de förutsättningar som finns tillgängliga och som
bedömts som någorlunda realistiska. Träden från kartsystemet Solen har konverteras till
Arcgis i samband med införandet av Geosecmas parkmodul. Träden har justerats i kartan
och ca 1200 nya träd har lagts till. Noggrannheten avgörs av vad som är möjligt att uttyda
av ett ortofoto. I vissa miljöer t ex alléer och där träd står i anslutning till byggnader och
vägar kan det bli en ganska bra noggrannhet. I andra miljöer, t ex i parkmiljöer där äldre
och yngre träd blandas blir det sämre, t ex Tallunden och Strandpromenaden nedanför
ringmuren. Äldre träd kan med sin krona helt dölja ett yngre träd på ett ortofoto. Syftet är
att inventeringen regelbundet skall uppdateras och då får man, allteftersom tekniken blir
bättre, göra justeringar. Ett exempel är att på en i-pad använda Collector-appen, vilket ingår
i leveransen av parkmodulen, och justera koordinaterna på träden direkt i fält.
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METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Som grund för trädvårdsplanen ligger den trädinventering som genomförts mellan juni
2019 och december 2020, Slutrapport Trädinventering – träd på regionägd mark i Visby.
Trädinventeringen i sin tur bygger på den numrering och kartläggning som tidigare gjorts i
kartsystemet Solen.
Träden har besiktigats okulärt med ett antal utvalda parametrar i enlighet med Standard för
trädinventering i urban miljö version 2,0 en SLU-rapport, nr 2015:14 skriven av Johan Östberg,
SLU, Alnarp.
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Följande parametrar har inventerats:
 Trädid - löpande i enlighet med angivet trädnummer på träden i kartsystemet
Solen och som sedan har konverteras till Geosecma. I de fall träden inte funnits
upplagda i Solen har ett nytt trädid med startnummer 9001 skapats för att inte
möjliggöra några förväxlingar.
 Trädart - vetenskapligt namn och svenskt namn.
 Sort - namnsort och eventuell varitet/form och/eller frökälla (anges fk).
 Stamomfång - mätt 1,3 meter ovan mark (i brösthöjd), angivet i meter.
 Stamdiameter - mätt 1,3 meter ovan mark ( i brösthöjd) angivet i meter
(=stamomfång/3,14).
 Skyddszon schakt - angivet i meter (=stamdiameter x 15, i enlighet med de
riktlinjer som Länsstyrelsen på Gotland oftast tillämpar).
 Krondiameter – uppskattat genom stegning, anges i intervaller i enheten meter.
 Höjd – uppskattat samt exakta referensmått med höjdmätare, anges i intervaller i
enheten meter.
 Stamhöjd – anger den uppskattade höjden där trädkronan börjar. Anges i meter.
 Lagskydd anges i följande
- MB: trädet omfattas av biotopskyddslagen i Miljöbalken och får inte skadas
eller avverkas utan dispens från Länsstyrelsen. Avser främst alléträd, minimum
fem lövträd i rad längs en väg eller en f d väg eller i ett i övrigt öppen landskap.
Träden skall i huvudsak utgöras av vuxna träd10. Undantag finns för att
genomföra detaljplaner antagna före 1994.
- ÅGP: trädet omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd,
krav ställs på s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap 6§ vid eventuell
avverkning eller annan större påverkan. Träd som omfattas av ÅGP är jätteträd
(mer än 1 m i diameter), gamla träd (äldre än 200/140 år beroende på trädart)
samt utvecklade hålträd med en stamdiameter på minst 40 cm i brösthöjd.
Samrådet skall hållas med Länsstyrelsen och det sker i enlighet med
miljöbalken.
- KML: Trädet omfattas av kulturmiljölagen, tillstånd krävs från Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet för att göra väsentliga förändringar.
- PBL: Trädet är skyddat genom plan- och bygglagen vilket regleras i
detaljplanen. För Visby innerstad krävs alltid marklov för avverkning av valnöt,
robinia och mullbär samt vissa speciella så kallade karaktärsträd som finns
markerade på en trädkarta i Byggnadsordningen. Dessutom krävs i Visby
innerstad marklov för samtliga träd som är större än 70 cm i omkrets mätt 1
meter ovan mark. I andra detaljplaner krävs marklov generellt för att ta bort ett
träd utan någon nedre gräns eller specifikation.

10

Vuxna träd definieras som minst 30 år eller minst 20 cm i stamdiameter (motsvarar 63
cm i stamomfång) i brösthöjd, det som inträffar först
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IA: Trädet är klassat som en invasiv art, genom att det antingen finns med på
EUs förteckning över Invasiva främmande arter och skall då utrotas. Det är
”förbjudet att importera, sälja, byta, odla, transportera, använda och hålla levande exemplar
av dessa arter”. Detta avser i nuläget gudaträd. Det kan även klassas som invasivt
om det finns med på ArtDatabankens risklista - klassificering av främmande arters
effekter på biologisk mångfald i Sverige11. Här bedöms arten i följande klasser utifrån
växtens invasionspotential i förhållande till den ekologiska effekt det medför:
o NK - No known impact-ingen känd risk.
o LO – Low impact – låg spridningsrisk, exempelvis valnöt, europeisk lärk,
körsbärsplommon, mandel, vitpil och vitoxel.
o PH – Potenially high impact – potentiellt hög risk.
o HI – High impact – hög risk. Exempel på träd med hög risk är gudaträd,
silverpoppel, glanshägg, rödek och robinia.
o SE – Servere impact – mycket hög risk. Exempel på träd med mycket hög
risk är tysklönn, hästkastanj, gullregn och bondsyren.
o Inget utfall, exempelvis apel, päron och kejsarträd.
- RL: Trädet är klassat av ArtDatabanken som rödlistat12. Rödlistade arter är
sällsynta (nära hotade) eller hotade arter som riskerar att dö ut i Sverige. Det
finns sex olika kategorier:
o DD – Kunskapsbrist
o NT – Nära hotad
o VU – Sårbar
o EN - Starkt hotad, exempelvis ask
o CR – Akut hotad, exempelvis skogsalm, lundalm och naverlönn
o RE – Nationellt utdöd
Ålder: anges i kategori 1-4:
- 1: Trädet bedöms vara yngre än 25 år.
- 2: Trädet bedöms vara mellan 25-50 år.
- 3: Trädet bedöms vara mellan 51-75 år.
- 4: Trädet bedöms vara äldre än 75 år.
Planteringsår – anges där tidpunkten för plantering är känd eller funnits angiven i
kartsystemet Solen.
Placering – anger trädets placering:
- HY: Hårdgjord yta – trädet är placerat i en yta av gatsten, asfalt, betongplattor,
grus eller annan hårdgjord yta.
- GR: Gräsyta – trädet är placerat i en klippt gräsmatta.
- BR: Buskage eller rabatt – trädet är placerat i ett anlagt buskage eller i en
rabattyta.
- NY: Naturyta/ängsyta – trädet är placerat i en vildväxande naturyta eller i en
ängsyta.
-






11

Artdatabankens risklista över invasiva arter är rådgivande och i flera sammanhang
ifrågasatt
12
Artdatabankens lista över rödlistade arter är rådgivande men vägs ofta in i andra beslut t
ex biotopskyddslagen
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Skadeklass - anges i kategori 1-4, avser en sammanvägd bedömning av krona,
stam och rothals:
- 1: Inga skador, trädet har inga synliga skador.
- 2: Trädet har lindriga skador som motsvarar mindre än 10% skador på rothals
(diameter), stam (diameter) eller krona (torra grenar).
- 3: Trädet har måttliga skador som motsvarar mer än 10% och mindre än 25%
skador på rothals (diameter), stam (diameter) eller krona (torra grenar).
- 4 : Trädet har svåra skador som motsvarar mer än 25 % skador på rothals
(diameter), stam (diameter) eller krona (torra grenar).
Vitalitet - anges i kategori 1-4:
- 1: God vitalitet, trädet har god tillväxt och övervallning, kronans
ljusgenomsläpplighet är 0-10 %.
- 2: Måttlig vitalitet, trädet har något begränsad tillväxt och övervallning,
kronans ljusgenomsläpplighet är mellan 11-25 %.
- 3: Dålig vitalitet, trädet har dålig tillväxt och begränsad chans till återhämtning
utan genomgripande insatser, kronans ljusgenomsläpplighet är mellan 26-60%.
- 4: Mycket dålig vitalitet, trädet är i mycket dåligt skick, kronans
ljusgenomsläpplighet 61-99 %.
Typ av prioriterat värde – anges i följande kategorier:
- S: Socialt värde, trädets sociala värde bör prioriteras, hit klassas de flesta
träden i stadsmiljö på allmän platsmark.
- K: Kulturhistoriskt värde, trädets kulturhistoriska värde bör prioriteras, kan
avse alléer, gamla fruktträd eller andra träd som är av betydelse för vårt gröna
kulturarv.
- N: Naturvärde, trädets naturvärde bör prioriteras, här anges t ex stora gamla
träd, ekar, hålträd etc, kan avse alléträd och rödlistade träd
Bevarandevärde – anges i kategori 1-4, baserat på en sammanvägning av kriterier
och är en rekommendation för framtida förvaltning. Bevarandevärdet är en
sammanvägning av trädets biologiska, kulturhistoriska, funktionella och sociala
värden.
- 1: Mycket stort bevarandevärde
- 2: Stort bevarandevärde
- 3: Bevarandevärt
- 4: Ej bevarandevärt
Åtgärd: kursiverad markering avser definition enligt Svensk Standard SS
990000:2020 Trädvård – Termer och definitioner framtagen av Svenska institutet för
standarder SIS 2020
- UH: Underhållsbeskärning, beskärning av instabila grenar och olämpligt placerade
grenar, kvistar och epikorma skott13. Avser mindre omfattande, kontinuerligt
återkommande insatser och kan avse borttagande av döda grenar, felväxande
grenar, siktbeskärningar etc. Underhållsbeskärningen genomförs vanligtvis i
egen regi.

13

Epikorma skott är benämning på så kallade vattenskott som utvecklas från sovande
knopp eller adventivknoppar, vanligt förekommande vid alltför hård beskärning
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-

KS: Kronstabilisering – system som installeras i trädkronan för att förhindra
okontrollerat stam- eller grenbrott vid extrema rörelser. Avser åtgärder att stabilisera
trädkronan med säkerhetslinor i syfte att förebygga skador och minska risker,
en åtgärd som vanligtvis behöver utföras av arborist.
AL: Avlastningsbeskärning - beskärning av hela eller delar av träds krona för att
förebygga stam- eller grenbrott. Kan dels syfta till att viktavlasta tunga grenar som
utgör en säkerhetsrisk men även att hålla tillbaka konkurrerande toppskott.
Ibland avser detta större och mer avancerade åtgärder som behöver göras av
arborist.
UB: Uppbyggnadsbeskärning – beskärning för att främja utveckling av en god
kronstruktur hos unga träd. Avser den beskärning som utförs under trädets första
år efter plantering. Uppbyggnadsbeskärningen görs vanligtvis i egen regi.
AV: Avverkning – genomförs vanligtvis i egen regi om det finns platsutrymme
för skylift eller om det går att fälla hela trädet ifrån marken. Vid mer
komplicerade avverkningar anlitas klättrande arborist.
ES: Etableringsskötsel – skötsel av träd under den tid som trädet anpassar sig till en
ny växtplats. Avser den skötsel som genomförs för att trädet skall etablera sig på
den nya platsen, såsom vattning, gödsling, uppbindning, marktäckning m m.
Etableringsskötsel utförs vanligtvis i egen regi.
MU: Mulch - organiskt material som tillförs i marktäckningssyfte. Avser
marktäckning av olika slag, bark eller träflis på yngre träd eller sandblandad jord
på äldre träd där delar av rotsystemet av olika anledningar exponeras. Utförs
vanligtvis i egen regi.
FB: Formbeskärning – återkommande beskärning i syfte att skapa eller bibehålla en
specifik form på trädkronan. Avser regelbundet återkommande hamlingar,
formklippningar m m. Formbeskärningen utförs vanligtvis i egen regi.

Exempel på knuthamling vid Cramergatan i Visby
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UA: Undersökning av arborist, kan avse sondundersökningar eller andra
avancerade undersökningar som kräver specialkunskap av arborist.
- BV: Bevakning - trädet hålls under kontinuerlig kontroll, kan göras i egen regi
eller av arborist.
Tid för utförande – anges enligt följande:
- 1: Akut – åtgärden bör göras inom mycket snar framtid.
- 2: Hög prioritet – åtgärden bör göras inom 2 år.
- 3: Åtgärden bör göras inom 5 år.
- 4: Åtgärden genomförs kontinuerligt när tillfälle ges.
Datum för inventering – här anges det datum som inventeringen av det enskilda
trädet genomfördes.
-





Inventeringen har skrivits in i ett Exceldokument som därefter exporteras till
Arcgis/parkmodulen. I Exceldokumentet kan vissa formler läggas in som automatiskt
räknar ut stamdiameter och skyddsavstånd för schakt. Exceldokumentet kan som bilaga till
trädvårdsplanen fungera som en dokumentation och få ett visst arkivvärde.
Exceldokumentet underlättar även vid beräkningar och framtagande av statistik samt utgör
ett underlag för beräkning av trädets ekosystemtjänster i programmet I-Tree Eco.
TRÄDINVENTERING VISBY OMRÅDE 8

1,18
2,98
1,35
1,32
1,9
1,02
2,2
2
1,41
1,71
1,28
1,55
1,85
2,26
2,48
2,01
0,89

10 12
18 20
20 22
68
12 14
10 12
68
68
10 12
14 16
10 12
46
68
8 10
20 25
8 10
14 16
10 12
68
8 10
8 10
16 18
16 18
16 18
18 20
14 16
20 25
18 20
16 18
8 10

4
3
4
2
2
3
1
1
2
3 RL
3
2
3
2
6 IA
3
3 IA
1
2
3
3
6 RL
6 RL
4 RL
6 RL
1 IA
6 RL
6 RL
2 IA
2 MB

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
2

GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
HY
GR
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
GR
NY
NY
NY
1985 GR

2
2
2
4
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2S
1S
2S
3K
3S
1S
1S
1S
1 S, N
1S
2S
1S
2K
1S
1S
1S
1S
1S
2S
1S
1S
1 S, N
1 S, N
3S
1 S, N
1 S, N
1 S, N
1 S, N
1 S, N
1S

Bevarandevärde (1-4)

Prioiterat värde

Vitalitet (1-4)

Skadeklass (1-4)

Placering

Planteringsår

Ålder (1-4)

Lagskydd

Stamhöjd

Höjd

Krondiameter

Skyddsavstånd schakt

5,97 8 10
7,07 12 14
9,79 12 14
4,68 8 10
6,35 10 12
5,73 10 12
5 8 10
4,68 6 8
11,2 14 16
9,36 16 18
7,93 14 16
4 68
5,64 10 12
5 8 10
14,2 18 20
6,45 10 12
6,31 14 16
9,08 10 12
4,87 6 8
10,5 8 10
9,55 8 10
6,74 14 16
8,17 12 14
6,11 6 8
7,4 12 14
8,84 6 8
10,8 18 20
11,8 16 18
9,6 16 18
4,25 4 6

3 UH
1 UH
1 UH
3 AV
2 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
3 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
2 UH
1 UH
1 UH
1 UH
1 UH
2 UH
1 UH

Inv.datum

0,98
2,34
1,96
1,66

0,4
0,47
0,65
0,31
0,42
0,38
0
0,31
0,75
0,62
0,53
0
0,38
0
0,95
0,43
0,42
0,61
0,32
0,7
0,64
0,45
0,54
0,41
0,49
0,59
0,72
0,79
0,64
0,28

Åtgärd
Tid utförande

1,25
1,48
2,05
0,98
1,33
1,2
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Trädid Trädart
sort/varitet
9987 Sorbus intermedia - oxel
9988 Acer platanoides - skogslönn
9989 Acer platanoides - skogslönn
9990 Malus floribunda - vildapel
9991 Acer platanoides - skogslönn
9992 Crategus monogyna - trubbhagtorn
9993 Crategus monogyna - trubbhagtorn
9994 Crategus monogyna - trubbhagtorn
9995 Crategus monogyna - trubbhagtorn
9996 Fraxinus excelsior - ask
9997 Prunus avium - körsbär
9998 Crataegus monogyna-trubbhagtorn
9999 Malus floribunda - vildapel
10000 Crataegus monogyna-trubbhagtorn
10001 Aesculus hippocastanum - hästkastanj
10002 Sorbus intermedia - oxel
10003 Acer pseudoplatanus - tysklönn
10004 Sorbus intermedia - oxel
10005 Sorbus intermedia - oxel
10006 Sorbus intermedia - oxel
10007 Sorbus intermedia - oxel
1491 Fraxinus excelsior - ask
1492 Fraxinus excelsior - ask
10008 Fraxinus excelsior - ask
10009 Fraxinus excelsior - ask
10010 Acer pseudoplatanus - tysklönn
1270 Fraxinus excelsior - ask
1269 Fraxinus excelsior - ask
10011 Acer pseudoplatanus - tysklönn
1092 Carpinus betulus - avenbok
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Exempel och utdrag ur Excelfil
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Trädens krontäckning har beräknats över Visby och Gotlands övriga tätorter programmet
i-Tree Canopy. Programmet använder ett ortofoto som begränsas med hjälp av en valfri
Shape-fil. I detta ortofoto slumpas sedan en punkt fram som manuellt ska bedömas ”Träd”
eller ”Icke-träd”. Desto fler punkter som bedöms och sparas, desto säkrare blir
beräkningen. I dessa beräkningar har avgränsningarna framtagna för översiktsplanen
använts och ca 500 punkter har använts vilket ger en noggrannhet på cirka plus/minus 2
%.

Trädvårdsplanen har tagit vid där trädinventeringen slutat och utvecklats med hjälp av
litteratur, aktuell forskning och dialog med inblandade parter exempelvis interna parter
såsom driftavdelning, Trafikplanerare och Markingenjörer men även externa parter
exempelvis Astma och allergiförbundet.
Trädvårdsplanen har därefter remitteras internt till Fastighetsförvaltningsavdelningen,
Hamnavdelningen, VA-avdelningen, Driftavdelningen Gata och Park samt Mark och
trafikavdelningen.
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6.

HISTORIK

För att kunna förvalta och planera en föryngring av stadens trädbestånd är det viktigt att
känna till något om trädens och parkernas bakgrund; när och varför vissa träd och alléer
planterats och när och i vilket syfte olika parker anlagts. Detta tillsammans med en
beskrivning och en analys av nuläget är grundläggande information för att arbeta vidare
med en trädvårds- och föryngringsplan.
Visby innerstad präglas av ett medeltida gatusystem där träd och vegetation ej hörde
hemma. Det har historiskt sett förekommit mycket få träd i det offentliga gaturummet.
Den äldsta förekomsten av träd var sannolikt förknippad med de många kloster som
genom tiderna funnits i staden och då i första hand som nyttoträd och olika typer fruktträd.
Bebyggelsen med husliv och husmurar mot gaturummet ersattes under 1700-talet av en
mer öppen sida, ofta med ett avskärmande plank eller en mur mot gaturummet. Då började
även vegetationen från gårdarna framträda och ta plats i staden. Privata gårdsträd växte ut i
gaturummet, bland de tidiga träden finns apel, valnöt, körsbär och mullbär. Den rika
gårdsgrönskan i kombination med en småskalig bebyggelse har bidragit till Visbys
förhållandevis gröna, idylliska och levande karaktär.

På 1800-talet hade Visby en lummig karaktär p g a att vegetationen från gårdarna började framträda i det offentliga
rummet. (Bild från Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbilder)

Från 1700-talets mitt och under hela 1800-talet anlade stadens borgare och handelsmän
större trädgårdar och parkliknande områden med fruktträd och andra exotiska trädslag
vilket var en följd av den viktiga handelskontakten med andra länder. Exempelvis fanns det
kolgårdar och nyttoträdgårdar i både nuvarande Almedalen och Botaniska trädgården.
Etablering av handelsträdgårdar under 1800-talet gjorde det lättare för allmänheten att få
tag på träd och örter. Förutom nyttoaspekten blev den estetiska aspekten allt viktigare och
det planterades vid denna tid valnöt, mullbär, äkta kastanj, fikon m m.
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På 1800-talet luckrades den gamla strukturen i stadsbyggnaden upp, luft och ljus blev
viktigt för stadens sundhet, torgen vidgades, hus revs vid trånga gaturum och grönytor med
planteringar skapades. DBWs botaniska trädgård anlades år 1855 av sällskapet De Badande
Wännerna. Denna tidigt anlagda trädgård i staden betraktades som en nationell förebild i
landet då det ännu var ovanligt med park- och trädgårdsodling i offentliga sammanhang.
Gotlands Kommun/Region Gotland ansvarar numera för driften av trädgården men den
ägs fortfarande av sällskapet De Badande Wännerna.
År 1858, några år efter botaniska trädgårdens tillkomst, bildades Planteringsgillet på initiativ
av DBW och framförallt ledamöterna Pehr Arvid Säve och pastor Oscar Anian Westöö.
Planteringsgillet hade sin första sammankomst 10 januari 1859 med landshövdingen som
ordförande. Syftet var att göra staden grönare och skapa planteringar och plantera träd.
Träden skulle skänka såväl skönhet som skugga och bidra till en renare luft.
Planteringsgillet bedrev parkverksamhet i staden fram till 1936 då staden tog över ansvaret
för parker och planteringar. Verksamheten byggde inledningsvis på bidrag från sällskapet
DBW och från privata donationer, men på senare tid även med bidrag från staden.
Några stora centrala parkprojekt som Planteringsgillet genomförde under senare delen av
1800-talet var Slottsparken och de tillhörande Slottslundarna, Palissaderna och
Nordergravar. Vallgravarna fick en mer parkliknande karaktär med enkla grässlänter.
Gatorna och staden som helhet blev snabbt grönare, ruinerna kläddes i grönska. Alléer
planterades längs infarterna till staden och öppna platser försågs med träd. Bland de få
alléer som återfinns i innerstaden kan nämnas allén vid Silverhättan planterad år 1855 och
bekostad av Kung Karl-Johans fond, sannolikt planterades Studentallén längs sjömuren vid
samma tillfälle. Palissaderna iordningställdes som park inför änkedrottningen Josefinas
gotlandsbesök sommaren 1861 vilket
uppskattas så pass att hon förklarar sig
som Planteringarnes inom öns
Beskyddarinna varefter hon skänkte
1000 Riksdaler till planteringsgillets
verksamhet. Palissaderna kom att bli
ett mycket omtyckt promenadstråk
för stadsbor i allmänhet och stadens
kurgäster i synnerhet.
År 1862 beslöt gillet att en plantskola
för träd, en s k Trädskola, skulle
etableras vid Follingboväg, denna
benämndes senare som
Centralplantskolan och var en slags
trädbank som odlade fram träd till
stadens offentliga rum.
Strandpromenaden längs muren
anlades som promenadstråk kring år
1880 och Planteringsgillet planterade
en tät allé med i huvudsak oxel.

Allén från Kruttornet och norrut längs Strandpromenaden
planterades kring 1880 (Bild från Riksantikvarieämbetets
Kulturmiljöbilder
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Lindarna på Stora torget planterades år 1886 efter att Planteringsgillet fått en donation av
ett antal vackra lindar vilka placerades kring St: Karins ruin, idag är endast fyra av dessa
kvar, två mot norr och två mot väster. Möjligen kan de vara planterade i samma anda som
den trädkrans av knuthamlade lindar som omger delar av Domkyrkan. Kyrkberget ovanför
Domkyrkan erbjuder idag öppen parkmark. Syftet från början med att hålla fritt från
bebyggelse var att minimera risken för eventuella bränder och okontrollerad spridning till
Domkyrkan.
Drottenslunden vid Polhemsbysten anlades kring år 1890. År 1900 anställde
Planteringsgillet en trädgårdsmästare, Erik Granström, som arbetschef varefter ett antal
mindre kvartersparker i staden anlades såsom den s k Lindgrenska tomten vid
Rådstugugränd, Fiskdammen bakom Almedalen och parken vid Rådhusplan som
ursprungligen tycks ha varit en påkostad liten parkanläggning.
Cramergatans allé med lindar vid biblioteket och högskolan planterades kring 1920. Dessa
knuthamlas numera regelbundet och står därmed mer eller mindre stilla i
storleksutveckling. Historiskt sett och än i dag är det förhållandevis få träd planterade i
gatumark. Det finns enstaka s k parträd t ex rosenhagtornen vid entrén till Frimurarna på
Smedjegatan vid St Nikolai ruin. Ett annat exempel inte långt därifrån är den stora
hästkastanjen på St: Nikolaigatan beskriven av Säve som ett ”träd planterat enligt tysk sed i
gatan”.
År 1936 tog stadsfullmäktige över ansvaret för parkerna och träden och anställde en
stadsträdgårdsmästare. Planteringsgillet upplöstes. Man hade vid den här tiden 1934-1946 i
stället en s k planteringsnämnd utsedd av stadsfullmäktige. Denna nämnd övergick
småningom till en parkavdelning ingående i byggnadskontoret. Ett av de första större
parkprojekten som genomfördes var Södertorgs park som färdigställdes 1942. Därefter
utvecklades småningom Almedalsparken. Platsen där Almedalen idag ligger var under
medeltiden en hamn. Namnet Almedalen kommer ifrån att Planteringsgillet under senare
delen av 1800-talet planterade almar där, bl a en allé i den Norra delen vid Kruttornet och
söderut, idag återstår endast två träd av denna allé. Vid denna tid brukades Almedalen för
olika ändamål, borgare odlade grönsaker och planterade fruktträd. Området kom
småningom att bli en central punkt för olika nöjesinrättningar.

Almedalen i Visby, färdigställdes 1955
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Under 1920-talet beskrivs området som sankt och nedgånget. Det hade succesivt utvecklats
till ett nöjesområde med förströelse, serveringar, minigolf, karuseller, tivoli, kägelbana med
dans och musik etc. Staden ville först göra om området till en småbåtshamn med ett
tillhörande sjömanshus men förslaget röstades ned. Senare kring 1940-talet fördes
diskussioner om att göra om Almedalen till ett riktigt nöjesfält och en folkpark men även
detta förslag möttes med protester och blev nedröstat. Slutligen enades man kring att det
skulle anläggas en öppen park för allmänheten. Almedalen som park skapades först efter att
staden övertagit
ansvaret för planteringarna och parken färdigställdes 1955. Almedalen är idag en av våra
mest välbesökta parker och kanske en av landets mest kända p g a den årligen
återkommande politikerveckan i juli, den s k Almedalsveckan. I denna park finns en del
träd planterade genom privata donationer efter särskilda händelser, t ex den s k
Tjernobyleken planterad 1986 utanför biblioteket eller det japanska körsbärsträdet vid
lekplatsen planterad av Vi-i-femman S:t Hansskolan 2006.
När staden tog över ansvaret för det gröna
började man gallra i vegetationen och röja
fram ruiner och ringmur som vid denna tid
tack vara Planteringsgillets försorg låg mer
eller mindre inbäddade i grönska. Den
byggnadsantikvariska aspekten fick
genomslag och prioriterades nu framför de
gröna värdena. Några enstaka träd
lämnades dock kvar och ett fint
kvarvarande exempel på detta är guldasken,
Fraxinus excelsior Aurea, vid St Lars ruin.
På senare tid har många träd avverkats på
gatumark för att ge plats för nya byggnader,
vägar, utsikt ljus etc. Bilarnas krav på
utrymme har gjorts på bekostnad av många
träd i staden. Nyplanteringar har skett
förhållandevis sparsmakat, däremot har
många husfasader smyckats med rosor och
klätterväxter, en relativt sen företeelse från
1950-talet och framåt. I antikvariska
sammanhang är detta något som i många
fall bedöms negativt då man menar att det
skymmer fasaderna, samlar fukt och har en
negativ inverkan på byggnaderna.

Guldasken vid Sankt Lars ruin, en fint kvarvarande rest
från Planteringsgillets försköningar av staden

Idag har träden ett förhållandevis starkt skydd i Visby innerstad. I byggnadsordningen från
2010 som tillhör detaljplanen pekas valnöt, mullbär och robinia samt ytterligare ett 30-tal
”karaktärsträd” ut som extra bevarandevärda för Visby innerstad. Dessa finns angivna på
en trädkarta i Byggnadsordningen och de skyddas i detaljplanen genom utökad lovplikt då
det krävs marklov för trädfällning. Detsamma gäller för samtliga träd i innerstaden som har
ett stamomfång som överskrider 70 cm mätt 1 meter ovan marknivå vilket motsvarar en
stamdiameter på cirka 22 cm.
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Utanför stadsmuren har träd- och
parkutvecklingen i huvudsak skett under
tidigare delen av 1900-talet med några
undantag. Vissa alléer planterades tidigare,
dels längs infartsvägarna och dels mellan
staden och vissa allmänna platser. En av de
tidigaste är den allén som förband staden
med nyanlagda Östra kyrkogården vid
vattentornet. Denna planterades 1829 och
kyrkogården invigdes 1830. Allén sträckte sig
från Söderport och österut cirka 370 meter
till dåvarande huvudentrén till kyrkogården.
Sannolikt en blandad allé med i huvudsak
alm, hästkastanj och lind. Allén har
kompletterats och är i dag en olikåldrad allé
med flera olika arter.

En av de tidigaste alléerna i Visby är den som förband
staden från Söderport med den då nybyggda
kyrkogården, numera Östra kyrkogården. Denna
planterades 1829, sannolikt finns inga träd kvar från
denna tid

En annan tidig allé utanför stadsmuren är
den allé längs Österväg med bärande träd,
vartannan valnöt och vartannat päron eller
äpple. Denna planterades redan 1861 då
Planteringsgillet lyckades komma över 27 unga valnötsträd. Allén sträckte sig från
Österport till korsningen Endreväg/Follingboväg. Idag återstår endast ett valnötsträd och
ett päronträd från denna tid.

Valnötsträdet på Östercentrum, sannolik en rest från allén planterad längs Österväg kring 1861
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Allén längs Söderväg mellan Söderport och järnvägsstationen planterades vid samma
tidpunkt som järnvägsstationen uppfördes, 1876-1878, även här med blandade trädslag,
med dominans av alm, lind och hästkastanj. Bland våra tidiga och kulturhistoriskt viktiga
infartsalléer till staden kan nämnas Endreväg, planterad kring år 1870, cirka 900 meter lång
med blandade trädslag av alm, lind, skogslönn, ask och hästkastanj. Idag en mycket
olikåldrad allé med många olika arter, förutom de befintliga så finns här numera även
tysklönn, avenbok, oxel, silveroxel olika typer av rönnar etc. Allén längs Endreväg omfattar
idag ca 150 träd.
Fortsättningen på Strandpromenaden fram till Gustavsvik planterades år 1888. Denna allé
är utan konkurrens Visbys längsta med sina 1,8 km från Lasarettsbacken fram till Talludden
och mer än 300 träd, nästan uteslutande oxel.

Strandpromenaden med ca 300 träd, i princip uteslutande oxel

Även allén längs Eugeniagatan planterades tidigt och tätt, kring år 1890. Men denna
planterades sannolikt i privat regi fram till dåvarande Länna gård som låg på den plats där
Visbygymnasiet numera finns. Lasarettsbackens allé planterades i början av 1900-talet. Den
löper hela vägen ned till havet längs Strandgärdet och planterades sannolikt i samband med
lasarettsbygget 1903. På senare tid har den övre delen byts ut mot pelaravenbok år 1985
respektive år 1998.
Allén längs Kung Magnus väg vid Gutavallen och busstationen, med i huvudsak ask och
oxel, planterades i samband med Gutavallens uppförande under åren 1923-1924. Muren
kring Gutavallen uppfördes några år senare, år 1931, som ett nödhjälpsarbete.
Samhället utvecklades i rask takt och mycket pekar på att det skedde en dramatisk
förändring av Visby utanför muren under de första seklerna på 1900-talet. Alléer skulle
hålla samman gatunätet och bebyggelsegrupperna och bostadsområdena skulle om möjligt
friläggas från de trafikerade gatorna. Östra vi byggdes 1920-1930 talet och här placerades
huskropparna längs Endreväg förhållandevis långt in på tomterna med ett betydande
avstånd till vägen.
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I stadsplanen från 1934 signerad Sven Markelius lyftes trafiksituationen fram med breda
gator, s k esplanader in emot Visby i syfte att den medeltida staden skulle framträda på
långt håll, Follingboväg, Endreväg, Kung Magnus väg och Söderväg är exempel på dessa
esplanader. Markelius ville att ett grönområde av landskapskaraktär skulle omge den
medeltida stadens mur och att detta område skulle hänga samman med öppna
grönområden i alla väderstreck t ex Botairlunden, Korsbetningen, Palissaderna och
Hällarnas gröna stråk. Bebyggelsen, som skulle underordna sig stadsmuren, planerades i
grupper med orörda naturytor emellan, t ex det stråk som går från Galgberget in emot
Norderport, eller Palissaderna och klintkanten i söder. Det var vid denna tid en mycket rik
växtlighet i gravarna tack vare Planteringsgillets ambitioner att skapa en grönare stad och
det påbörjades ett ganska omfattande gallringsarbete för att återskapa ett mer naturlikt
utseende vilket vållade en hel del debatt.

Sven Markelius stadsplan daterad den 27 maj 1930 och som vann laga kraft 29 mars 1934

Parker utanför muren har anlagds med jämna mellanrum, en av de tidigaste lär ha varit
Järnvägsparken kring järnvägsstationen. Parken uppfördes kring sekelskiftet 1800-1900,
syftet var att ha en plats att vila på när man väntade på tåget samt att rent estetiskt rama in
den nyupprättade järnvägsbyggnaden. Grönskan kring järnvägsstationer i städer och
tätorter generellt hade även ett syfte att fungera som ett skydd mot bränder utlösta av
gnistor från loken. Tallunden som park anlades under 1930-talet, tidigare fanns där ett
grustag, därav dess nutida form som idag är en populär pulkabacke. Folkparken vid namn
Murgrönan på Östra byrummet utanför Skolporten anlades på 1940-talet efter att planerna
på folkpark i Almedalen hade röstats ned. Murgrönan moderniserades 1950-talet och var
under 1960 och 1970-talet en ganska stökig plats. Murgrönan revs på 1980-talet och
ersattes av en park och parkeringsplatser (numera även busstation).
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Några viktiga årtal i Visbys park och trädhistoria
- 1700-tal - bebyggelsen med husliv och husmurar mot gaturummet ersattes med mer
öppen sida, ofta med ett avskärmande plank eller en mur mot gaturummet.
Vegetationen och träd från tomtmark börjar ta plats i stadens offentliga rum.
-

1750 (ca)- hela 1800-talet - borgare och handelsmän anlägger privata större trädgårdar
och parkliknande områden med fruktträd och andra exotiska trädslag.

-

1800-tal - etablering av handelsträdgårdar, allmänheten får tillgång till exotiskt
växtmaterial.

-

1829 – allén mellan Söderport och Östra kyrkogården planterades.

-

1830 – Östra kyrkogården färdigställdes och invigdes av biskop Eiberstein.

-

1855 - DBWs botaniska trädgård anläggs av sällskapet De Badande Wännerna.

-

1855 - allén vid Silverhättan och studentallén planteras bekostad av Kung Karl-Johans
fond.

-

1858 - Planteringsgillet grundades.

-

1860 (ca) - Slottsparken och de tillhörande slottslundarna anläggs. Vallgravarna fick en
mer parkliknande karaktär.

-

1861 - Palissaderna iordningställdes som park till änkedrottningen Josefinas
gotlandsbesök.

-

1861 - allén längs Österväg planterades.

-

1862 – Planteringsgillet beslutar att en plantskola för träd skulle etableras vid
Follingboväg.

-

1870 - allén längs Endreväg planterades.

-

1870 -Södra kyrkogården färdigställdes.

-

1876-1878 - allén längs Söderväg mellan Söderport och Järnvägsstationen planterades.

-

1880 - Strandpromenaden längs muren anlades som promenadstråk och en tät allé
planteras.

-

1886 - lindarna på Stora torget planterades kring St: Karins ruin.

-

1888 – allén längs Strandpromenaden fram till Gustavsvik planterades.

-

1890 – parken Drottenslunden vid Polhemsbysten anlades.

-

1890 - allén längs Eugeniagatan planterades.

-

1900-1910-talet flera små kvartersparker anläggs såsom Rådstugugränd, Fiskdammen
och Rådhusplan.

-

1903 - Lasarettsbackens allé planterade planterades.

-

1916 – Norra kyrkogården anlades.

-

1920 - Cramergatans lindallé planterades.

-

1923-1924 - Allén längs Kung Magnus väg vid Gutavallen och busstationen
planterades.

-

1930-tal - Tallunden som park anlades.
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-

1934 – ny ”grön” stadsplanen signerad Sven Markelius antogs.

-

1936 - Stadsfullmäktige tog över ansvaret för parkerna och träden och anställde en
stadsträdgårdsmästare, Planteringsgillet avvecklades.

-

1940-tal – Folkparken, Murgrönan, anläggs på Östra byrummet.

-

1942 - Södertorgs park färdigställdes.

-

1955 – Almedalen färdigställdes.

-

1967 – Aniaraparken anläggs.

-

1968 – allén längs Allégatan i höjd med kv Stävern planterades.

-

1968 – Guteparken vid Södervärnsskolan anläggs.

-

1968 – ny alle längs Bingebygatan planterades.

-

1968 – Kasper Höjers park i Östra Vi anläggs.

-

1969 – lindallén längs Bogegatan planterades.

-

1969 – Bingebyparken anläggs – flertalet trädplanteringar sker 1971-1973.

-

1970 – lindallén längs Kolonigatan planterades.

-

1972 – Signalenparken anlades.

-

1974 – allén med rundoxel nedanför lasarettet planterades.

-

1976 - allén längs Allégatan från Lyckåker och söderut planterades.

-

1985 – delar av Lasarettsbackens allé byttes ut mot pelaravenbok, övre delen.

-

1990-talet - parken Murgrönan anläggs på den gamla Folkparken rivs och ersätts av en
park.

-

1996-1997 – en större renovering med nya träd gjordes i Endrevägallén.

-

1998 – delar av Lasarettsbackens allé byttes ut mot pelaravenbok, nedre delen.

-

1998 – Östercentrum renoveras och nya träd planterades.

-

2000 – nyplanteringar av vitoxel, Broväg vid Landsarkivet/Gutegymnasiet.

-

2007 – ny park på gamla A7, Sparken, anläggs.

-

2007 – ny allé med körsbär planterades vid Kung Magnus väg, från Östercentrum och
norrut.

-

År 2010 ny detaljplanen och byggnadsordning antas med utökad lovplikt för träd.

-

2011 - allén längs Gutebacken planterades.

-

2012 – Hamnenområdet vid hamnterminalen förnyas med flera nya träd.

-

2015-2017 – nya alléer i Artilleriet gamla A7 planterades.

-

2016 – busstationen byggs om och många träd planterades.

-

2020 – Honnörsparken vid Artilleriet, gamla A7, anläggs 60-tal nya träd.

-

2021 – nya plataner planteras utanför entrén vid färjeterminalen.
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7.

NULÄGESBESKRIVNING – SAMMANFATTNING AV
TRÄDINVENTERING

Träden har besiktigats och inventerats under perioden 2019-06-05 t o m 2020-12-02.
Staden har för detta ändamål delats in i 9 olika områden, se figur nedan:

Kartskiss – Emilia Friberg Olsson

Område 1

– innerstaden, avgränsas av havet i nordväst och i övrigt av ringmuren.
Strandpromenaden ingår fram till Nordergravar i norr och inre hamnen ingår
fram till ringmurens avslutning i söder vid gamla fängelset. Arean är 766 109
kvm.

Område 2

– avgränsas i öster av Söderväg, i sydväst av Färjeleden, i nordväst av havet
och i norr av ringmuren. Omfattar bl a hamnområdet samt ett antal alléträd
väster om Söderväg. Träden i Södergravar och Palissaderna ingår inte då de
ska omfattas av egna skötselplaner. Naturområdet på hällarna vid kvarnarna
ingår inte heller. Arean är 868 600 kvm.
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Område 3

– avgränsas i öster av Stenkumlaväg, i söder av Färjeleden och i väster av
Söderväg. Omfattar bl a Tallunden och Signalenparken. Den s k äppellunden
norr om Ica Wisborg ingår inte. Arean är 363 244 kvm.

Område 4

– avgränsas av Stenkumlaväg/Söderväg i väster, Allégatan i sydost och
Lännaväg/Peder Hardings väg i nordost. Omfattar bl a Järnvägsparken, delar
av Allégatan samt alléer och allmänna platser i Lännaområdet och
Södervärnsområdet. Parken kring Visbygymnasiet ingår inte då det är
kvartersmark som förvaltas av fastighetsavdelningen. Arean är 1122 489 kvm.

Område 5

– avgränsas av Allégatan i nordväst, Stora Törneqvior/Trädgårdsgatan i
nordost, Visbyleden i sydost och Färjeleden i sydväst. Området omfattar alla
allmänna platser i Gråbo, Furulund, Pilhagen och Haga, samt delar av
nybyggnationen på Artilleriet, gamla A7-området. Kvartersskog, såsom
Krookska dungen, Furulundsskogen, Gråboskogen etc ingår inte. Inte heller
de skogsdungar där träden hanteras som bestånd. Kvartersskogar och
tätortsnära skogarna ingår istället i den upphandlade skogsförvaltningen med
tillhörande skogsbruksplan. Arean 1 976 051 kvm.

Område 6

– avgränsas av Peder-Hardings väg/Lännavägen/Stora Törneqvior i sydväst,
ringmuren i nordväst, Österväg/Follingboväg i nordost och Visbyleden i
sydost. Omfattar bl a hela Murgrönanområdet, busstationen och
Östercentrum, gamla A7-området och nybyggda Artilleriet. Träden i
Östergravar ingår inte då de ska omfattas av egen skötselplan. Arean är 1 547
245 kvm.

Område 7

– avgränsas av Österväg/Follingboväg i söder, ringmuren i väster,
Norderväg/Broväg i norr och Visbyleden i öster. Omfattar bl a allén längs
Endreväg och hela Bingebyområdet. Träden i Östergravar ingår inte då de
ska omfattas av en egen skötselplan. Arean är 2 908 075 kvm.

Område 8

– avgränsas av Norderväg/Broväg i söder, ringmuren i sydväst, havet i
nordväst och knyts ihop i nordost med Snäckgärdsvägen, Talluddskviar och
naturreservatet Galgberget samt Hangarvägen. Omfattar bl a
Strandpromenadens alléträd fram till Talluddskviar och den allé som går upp
i detta område, dock inte de träd som växer vilt i området. Omfattar även
Strandgärdet, dock inte Nordergravar då dom träden skall ingå i en egen
skötselplan. Arean är 1 134 034 kvm.

Område 9

– omfattar Terra Nova, Djuplunda och Visborgsområdet. I detta område
ingår även några träd i Österbyområdet vid gamla Slitevägen. Träden kring
rastplatsen vid Färjeleden, Träffpunkt Gotland, ingår inte då de förvaltas av
Trafikverket. Arean är 1 452 422 kvm.
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SAMMANFATTANDE STATISTIK FÖR HELA VISBY
Inventeringsområdet är i sin helhet ca 1213,7 ha. Totalt har 4524 träd inventerats vilket
innebär i snitt ca 3,7 träd per hektar. Krontäckningen i Visby har 2021 beräknats till 25,40
%. Beräkningen är gjord i programmet I-tree Canopy och 500 beräkningspunkter har
använts vilket ger en felmarginal på plus/minus 1,95 %.
Fördelning av trädslag på släktnivå:
Trädslagen fördelar sig på släktnivå enligt följande:
Sorbus:
1237 st
27 %
Tilia:
694 st
15 %
Acer:
496 st
11 %
Ulmus:
331 st
7,5 %
Pinus
293 st
6,5 %
Betula:
248 st
5,5 %
Fraxinus:
230 st
5%
Prunus:
223 st
5%
Aesculus:
183 st
4%
Quercus:
99 st
2%
Carpinus:
77 st
2%
Malus:
67 st
1,5 %
Fagus:
66 st
1,5 %
Crataegus:
49 st
1%
Pyrus:
34 st
1%
Juglans
23 st
0,5
Platanus:
22 st
0,5 %
Salix:
20 st
0,5 %
Laburnum:
18 st
0,5 %
Magnolia:
16 st
0,5 %
Alnus:
16 st
0,5 %
Populus:
14 st
0,5 %
Robinia:
13 st
0,5 %
Picea:
11 st
0,25 %
Larix:
10 st
0,25 %
Övriga:
24 st
0,5 %
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Fördelning av trädslag - släktnivå
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Fördelning av trädslag på familjenivå:
Familjetillhörigheten fördelar sig enligt följande:
Familjen Rosväxter14
Familjen Malvaväxter15
Familjen Kinesträdsväxter16
Familjen Björkväxter17
Familjen Almväxter18
Familjen Tallväxter19
Familjen Syrenväxter20
Familjen Bokväxter21
Familjen Ärtväxter22
Familjen Videväxter23
Familjen Valnötsväxter24
Familjen Platanväxter25
Familjen Magnoliaväxter26
Övriga27

1620 st
694 st
679 st
341 st
331 st
315 st
232 st
168 st
34 st
34 st
23 st
22 st
16 st
22 st

36 %
15 %
15 %
7,5 %
7%
7%
5%
4%
1%
1%
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

Fördelning av trädslag - familjetillhörighet
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Omfattar släktena Sorbus, Prunus, Malus, Crataegus och Pyrus
Omfattar släktet Tilia
16
Omfattar släktena Acer och Aesculus
17
Omfattar släktena Betula, Carpinus, Alnus
18
Omfattar släktet Ulmus
19
Omfattar släktena Pinus, Larix, Pseudosuga och Picea
20
Omfattar släktena Fraxinus och Syringa
21
Omfattar släktena Quercus, Fagus och Castanea
22
Omfattar släktena Laburnum, Robinia och Sophora
23
Omfattar släktena Populus och Salix
24
Omfattar släktet Juglans
25
Omfattar släktet Platanus
26
Omfattar släktet Magnolia
27
Omfattar släktena Ailanthus, Cercidiphyllum, Cornus, Ilex, Liquadambar, Nyssa, Davidia,
Paulownia, Sambucus
15
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Fördelning av trädslag på artnivå (totalt 4520 träd):
Trädslagen fördelar sig på artnivå enligt följande i mängdordning (färre än 20 st faller under
övriga):
Sorbus intermedia – oxel
883 st
19,5 %
Tilia vulgaris – parklind
388 st
8,5 %
Pinus sylvestris – tall
285 st
6%
Tilia cordata – skogslind
260 st
6%
Ulmus glabra – skogsalm
259 st
6%
Acer platanoides - skogslönn
244 st
5%
Betula pendula – björk
243 st
5%
Fraxinus excelsior – ask
226 st
5%
Aesculus hippocastanum – hästkastanj
168 st
3,5 %
Prunus avium – körsbär
155 st
3,5 %
Acer pseudoplatanus tysklönn
143 st
3%
Sorbus aucuparia – rönn
88 st
2%
Acer campestre - naverlönn
86 st
2%
Sorbus x thuringiaca – rundoxel
83 st
2%
Carpinus betulus – avenbok
77 st
1,5 %
Ulmus carpinifolia – lundalm
70 st
1,5 %
Sorbus hybrida – finnsoxel
68 st
1,5 %
Fagus sylvatica – bok
66 st
1,5 %
Quercus robur – ek
59 st
1,5 %
Tilia euchlora – glanslind
40 st
1%
Malus domestica – äpple
37 st
1%
Sorbus incana – silveroxel
36 st
1%
Crataegus monogyna – trubbhagtorn
36 st
1%
Pyrus communis – päron
33 st
0,5 %
Sorbus austracia – österikisk oxel
25 st
0,5 %
Quercus cerris – turkisk ek
24 st
0,5 %
Platanus x hispanica – platan
22 st
0,5 %
Övriga
420 st
9%
För att se en total trädfördelning på artnivå i bokstavsordning se Bilaga 1
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Fördelning av trädslag - artnivå
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Kommentar trädfördelning
Enligt flertalet internationella forskningsrapporter bör man undvika att plantera alltför
många träd av samma art, släkte eller familj och istället verka för en artdiversitet. Syftet
med detta är att minska sårbarheten vid utbrott av eventuella sjukdomar, exempel på detta
är almsjuka, askskottsjuka och kastanjeblödarsjuka. En vanligt förekommande siffra och en
slags grundnorm som ofta tillämpas är den s k 10-20-30-reglen vilken innebär att man inte
bör ha fler än 10 % av en och samma art, 20 % av ett och samma släkte och 30 % från en
och samma familj.
Summerar vi siffrorna ser vi att familjen Rosaceae, familjen rosväxter, dominerar på
familjenivå med cirka 36 % vilket är högre än gränsvärdet som ligger på 30 %. I denna
familj förekommer alla oxel och rönnarter, körsbär, päron, äpple, hagtorn etc. En
förklaring är den mycket stora andel oxel i Visby. Vi bör fortsättningsvis vara försiktiga
med nyplanteringar av trädslag som tillhör rosfamiljen, i synnerhet oxel och bör om möjligt
välja trädslag från andra familjer.
På släktnivå kan vi även där se att släktet Sorbus, till vilken oxel och rönn tillhör, dominerar
med cirka 27 %, gränsvärdet ligger på 20 %. Även här är förklaringen den stora mängd av
oxelplanteringar, t ex vid Strandpromenaden, Allégatan och Bingebyområdet. Vi bör om
möjligt välja andra trädslag än oxel vid alla nyplanteringar.
Även på artnivå är det arten oxel, Sorbus intermedia som dominerar och ligger långt över
gränsvärdet (10 %) med cirka 19,5 %.
Stamomfång
Antal träd klassade som jätteträd enligt Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd och som
har ett stamomfång som överstiger 3,14 meter mätt 1,3 meter ovan mark är totalt 64 st.
Ytterligare 197 träd har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter.
I Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd, framtaget av Naturvårdsverket, förväntas
trädförvaltaren ha kännedom om de träd som omfattas av programmet.
Skadeklass anges i klass 1-4
Klass 1: inga skador:
2926 st (65 %)
Klass 2: lindriga skador:
1196 st (26 %)
Klass 3: måttliga skador:
319 st (7 %)
Klass 4: allvarliga skador:
79 st (2 %)
Förhållandevis många träd är helt skadefria samtidigt som ca 2 % har allvarliga skador.
Vitalitet anges i klass 1-4
Klass 1: god vitalitet:
3334 st (73,5 %)
Klass 2: måttlig vitalitet:
941 st (21 %)
Klass 3: dålig vitalitet:
211 st (4,5%)
Klass 4: mycket dålig vitalitet:
34 st (1 %)
Många träd har god vitalitet och ganska få träd ca 1 % klassade som mycket dålig vitalitet.
Kombinationen med träd som har allvarliga skador och träd med mycket dålig vitalitet är
22 st, de flesta helt döda varav flera föreslås avverkas.
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Åldersfördelning anges i klass 1-4
Klass 1 yngre än 25 år:
Klass 2 mellan 25-50 år:
Klass 3 mellan 51 och 75 år:
Klass 4 äldre än 75 år:

841 st (18,5 %)
910 st (20 %)
1128 st (25%)
1645 st (36,5 %)

Åldersfördelning
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Som helhet har trädbeståndet i Visby en bra och föredömlig åldersfördelning med en bra
succession. Det är dock viktigt med en kontinuerlig nyplantering.
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Lagskydd och klassning
- MB: Hela 1828 st av Visbys 4520 inventerade träd (40,5 %) är skyddade enligt
det generella biotopskyddet, - Miljöbalken. Dessa får inte avverkas eller
kraftigt reduceras utan dispens från Länsstyrelsen. Även schakt inom trädets
skyddszon kräver dispens.
-

ÅGP: 66 träd (1,5 %) omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt
skyddsvärda träd och kräver s k Samråd för väsentlig ändring av naturmiljön 12 kap
6 § Miljöbalken för större åtgärder eller avverkning. Det avser i huvudsak s k
jätteträd med ett stamomfång som överskrider 3,14 meter i brösthöjd
(motsvarar en stamdiameter på 1 meter). Andra träd som omfattas av
Åtgärdsprogrammet är riktigt gamla träd, 140 eller 200 år beroende på art. Inga
träd har i denna inventering medtagits enbart p g a ålder. Även s k hålträd med
minst 40 cm i diameter i brösthöjd omfattas av Åtgärdsprogrammet. I princip
har inga träd medtagits av detta skäl i denna inventering. Länsstyrelsen kan
göra en annan bedömning.

-

KML: Inget träd omfattas i sig själv av Kulturmiljölagen, sannolikt p g a att
att Kulturmiljölagen vanligtvis inte tillämpas på allmän platsmark. Den tillämpas
dock inom flertalet fastigheter i t ex Visby innerstad, DBWs botaniska trädgård
som inte ägs av regionen och stadens samtliga kyrkogårdar och kyrkotomter
som ägs och förvaltas av Visby Domkyrkoförsamling. Däremot så kan det vid
stubbfräsning eller stubbrytning, jordbyte och nyplantering krävas en Ansökan
om tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning enligt Kulturmiljölagen kap 2.
Detta gäller t ex hela Visby innerstad som är klassat som fornminne och även
på vissa andra platser. För aktuell information kring detta kan man kontrollera i
appen Fornsök som finns på Riksantikvarieämbetets hemsida
https://app.raa.se/open/fornsok/

-

PBL: I detaljplanen kan det vara reglerat med utökad lovplikt, att marklov
krävs enligt Plan och bygglagen för trädfällning. I Visbys inventerade
trädbestånd som helhet utgör dessa 371 st (ca 8 %). De allra flesta av dessa (338
st) avser träd i Visby innerstad med ett stamomfång som överstiger 70 cm i
omkrets.

-

IA: 430 träd (9,5 %) är klassade som invasiva arter och förekommer på
Artdatabankens risklista över invasiva arter. Artdatabankens lista är endast
rådgivande. Klassningen är gjord enligt följande fördelning:
o 58 st har klass LO - låg spridningsrisk
o 20 st har klass HI - måttlig spridningsrisk
o 312 st har klass SE - hög spridningsrisk, denna grupp utgörs i huvudsak
av tysklönn och hästkastanj.
o Ytterligare några träd finns med på listan markerade som Inget utfall.
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-

Utöver detta så finns EU-förordningen om invasiva arter som är tvingande och
förbjuder förekomst av vissa arter, i detta sammanhang berörs endast arten
gudaträd.
RL: 604 träd (13 %) har markerats som rödlistade arter enligt Artdatabanken i
följande klassfördelning:
o 393 st har klass CR - akut hotad
o 199 st har klass EN - starkt hotad
Även denna lista är rådgivande men vägs oftast in i tillståndsprocesser enligt
Miljöbalken

Endast 1902 av träden omfattas inte av något lagskydd eller klassning.
Trädens lagskydd
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Noterbart är att ett och samma träd kan ha flera lagskydd, det skulle t ex kunna vara en
rödlistad alm i Visby innerstad som står i en allé och som har ett stamomfång som
överstiger 3,14 meter. Detta träd är då skyddat enligt både Miljöbalken, Plan och bygglagen,
det omfattas av Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd och är rödlistat. Skulle det
avverkas och stubben skulle fräsas eller brytas så skulle även en ansökan om ingrepp i
fornminnen krävas.
En mycket stor andel av träden omfattas av det generella biotopskyddet vilket regleras i
miljöbalken. Det är ett starkt skydd och det krävs dispens för att avverka, schakta inom
skyddszon eller på annat vis skada trädet/biotopen. Länsstyrelsen är generellt mycket
restriktiva med att medge dispens.
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Åtgärdsförslag
Kursiverad markering avser definition enligt Svensk Standard SS 990000:2020 Trädvård –
Termer och definitioner framtagen av Svenska institutet för standarder SIS 2020
-

UH: Underhållsbeskärning, beskärning av instabila grenar och olämpligt placerade
grenar, kvistar och epikorma skott. Avser mindre omfattande, kontinuerligt
återkommande insatser och kan avse borttagande av döda grenar, felväxande
grenar, siktbeskärningar etc.
3845 st

-

KS: Kronstabilisering system som installeras i trädkronan för att förhindra okontrollerat
stam- eller grenbrott vid extrema rörelser. Avser åtgärder att stabilisera kronan med
säkerhetslinor i syfte att förhindra grenbrott
17 st
AL: Avlastningsbeskärning, beskärning av hela eller delar av träds krona för att
förebygga stam- eller grenbrott. Kan dels syfta till att viktavlasta tunga grenar som
utgör en säkerhetsrisk men även att hålla tillbaka konkurrerande toppskott.
45 st

-

-

UB: Uppbyggnadsbeskärning, beskärning för att främja utveckling av en god
kronstruktur hos unga träd. Avser den beskärning som genomförs under trädets
första år efter plantering.
150 st

-

AV: Avverkning

-

ES: Etableringsskötsel, skötsel av träd under den tid som trädet anpassar sig till en ny
växtplats. Avser den skötsel som genomförs för att trädet skall etablera sig på
den nya platsen, såsom vattning, gödsling, uppbindning, marktäckning m m.

225 st28

42 st
-

MU: Mulch, organiskt material som tillförs i marktäckningssyfte. Avser marktäckning
av olika slag, bark eller träflis på yngre träd eller sandblandad jord på äldre träd
där delar av rotsystemet av olika anledningar exponeras. 125 st

-

FB: Formbeskärning, återkommande beskärning i syfte att skapa eller bibehålla en
specifik form på trädkronan. Avser regelbundet återkommande hamlingar,
formklippningar m m.
128 st

-

UA: Undersökning av arborist, avser sondundersökningar
eller andra avancerade undersökningar som kräver
specialkunskap av arborist

-

12 st

BV: Trädet hålls under kontinuerlig/regelbunden bevakning
37 st

28

Varav 14 st står angivet avverkning i kombination med bevakning och 2 st i kombination
med undersökning av arborist. 66 st har ett stamomfång som är mindre än 0,63 cm. 155 av
dessa föreslås ske inom 2 år, flera är redan avklarade
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8.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNIGAR

Investeringskostnader
I investeringsplanen för tekniska nämnden har 300 000 Kr avsatts för trädinvesteringar år
2022, 500 000 Kr för år 2023, 500 000 Kr för år 2024, 500 000 Kr för 2025 och 500 000 Kr
för år 2026. Investeringsplanen antogs av tekniska nämnden 2021-03-31.
Investeringskostnaden för ett nytt träd består av kostnaden för inköp av träd inklusive frakt
samt kostnaden för anläggning d v s arbetet med plantering och uppbindning. I
dokumentet Ekonomisk värdering av återanskaffningskostanden för träd – Alnarpsmodellen 2.1 finns
följande nyckeltal framtagna för träd i trädstorlek 12-14, 20-25, 25-30. Detta gäller träd i
parkmark, för träd i hårdgjorda ytor är kostnaden högre. Detta gäller även under
förutsättning att inget befintligt träd först skall avverkas och stubbe brytas bort på samma
plats.
Kostnad för plantering:
Kostnad för lastare:
Kostnad för uppbindning:
Kostnad för bevattning:
Kostnad för återställning:
Summa anläggningskostnader:

1000 Kr
1000 Kr
500 Kr
500 Kr
1000 Kr
4000 Kr /träd

Kostnaden för ett inköp av ett nytt träd

4500 Kr/träd (lövträd so 16-18)
3000 Kr/träd (barrträd th 175-200)
Frakt (10%)
300-450/ Kr/träd
Om utgångspunkten är att plantera 70 % lövträd och 30 % barrträd blir snittkostnaden
4050 Kr/träd
Den totala investeringskostnaden för ett träd blir då följande:
Anläggningskostnad
4000 Kr
Inköp av nytt träd
4050 Kr
Frakt
405 Kr
Total genomsnittlig investeringskostnad per träd 8455 Kr
Detta innebär att det finns medel för att plantera cirka 35 träd för år 2022 och
därefter cirka 60 träd per år under åren 2023-2026
Totalt cirka 275 nya träd under åren 2022-2026
Träd kommer utöver detta även att planteras i andra sammanhang. I driftarbetet ingår det
generellt att byta ut träd som är dåliga mot nya, det klassas då inte som en investering.
Vissa trädfrågor innebär egna projekt eller ingår i andra större projekt. Exempel på detta är
föryngring av allén vid Söderväg som kommer att ingå i projektet med att se över
trafiksituationen och anlägga en cykel- och gångbana. Likaså måste allén vid Kung Magnus
väg/Gutavallen utredas och hanteras som ett eget projekt då det är för komplext för att
ingå i denna trädvårdsplan. Inom ramen för satsningen om säkra skolvägar kan det även
finnas utrymmen för att investera i trädplanteringar, detta görs i så fall i dialog med trafikplanering.
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Ytterligare ett exempel som bör drivas som ett eget projekt är att se över alla tillfartsvägar
och entréer till Visby ur ett gestaltningsperspektiv. Något som ut estetisk synvinkel är
angeläget och som bör drivas i nära samarbetet med trafikplanering och eventuellt
Trafikverket. Exempel på entréer som med fördel kan förbättras är Follingboväg i höjd
med kvarteret Toppmurklan, Endreväg yttre delen i höjd med Rusta och Skarphällsgatan,
Broväg i höjd med Skarphällsgatan samt Lummelundsväg längs med naturreservatet
Galgberget.
De föreslagna åtgärderna i trädinventeringen såsom avverkning, kronstabiliseringar,
viktavlastningar, besiktningar, underhållsbeskärningar, formbeskärningar,
uppbyggnadsbeskärning, etableringsskötsel etc ingår i driftuppdraget och belastas
driftsbudgeten. Detsamma gäller de tillstånds- och dispensansökningar som framförallt
avverkningarna måste föregås av samt kostnader för kompensationsåtgärder kopplade till
dessa.
Flertalet av dessa åtgärder har redan genomförts och flera dispensansökningar är under
handläggning.

Flera av infarterna och tillfartsvägarna till Visby borde ses över ur ett gestaltningsperspektiv och drivas som ett eget
projekt i samarbete med trafikplanering och eventuellt Trafikverket (Foto från Google Maps)
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Driftskostnader för trädföryngring enligt trädvårdsplan
Kostnad för etablering och härtill relaterad skötsel av nyplanterade träd skall läggas på
driftbudget. Denna sammanfattas enligt Alnarpsmodellen i följande nyckeltal. Även detta
gäller träd i parkmark, för träd i hårdgjorda ytor tillkommer kostnader.
Kostnad för bevattning:
Kostnad för kontroll uppbyggnadsbeskärning
Summa etableringskostnader:

1000 Kr/år och träd
200 Kr/år och träd
1200 Kr/år och träd

Summa etableringskostnader i 5 år

6000 Kr per träd

Driftbudgeten behöver i ett årligt tillskott av 1200 kr/nyplanterat träd och år under
de första fem åren.
Det är mycket viktigt att driftbudget för etablering erhålls. Att plantera träd men inte ha råd
att etablera och vårda dessa är ett slöseri med allmänna medel som inte bör medges.
Enligt prognosen ovan skulle det innebära följande årliga driftskostnader för nyplanterade
träd enligt trädvårdsplan:
År 2023: 35 träd planterade år 2022
42 000 Kr
År 2024: 95 träd planterade år 2022-2023
114 000 Kr
År 2025: 155 träd planterade år 2022-2024
186 000 Kr
År 2026: 215 träd planterade år 2022-2025
258 000 Kr
År 2027: 275 träd planterade år 2022-2026
330 000 Kr
Kostnad för drift av befintliga träd:
Kostnaden för driften av det befintliga trädbeståndet i Visby vid dags datum är beräknad
till totalt 1 762 634 Kr per år. Denna beräkning är i huvudsak baserad på de föreslagna
åtgärderna i trädinventeringen och har framtagits tillsammans med driftpersonal.
Den beräknade årliga driftskostnaden fördelar sig enligt följande:
Kostnad för underhållsbeskärning:
964 167 Kr/år29
Kostnad för kronstabilisering:
23 800 Kr/år30
Kostnad för avlastningsbeskärning:
24 750 Kr/år31
Kostnad för uppbyggnadsbeskärning:
22 500 Kr/år32
Kostnad för formbeskärning:
83 200 Kr/år33

29

Baserat på 3250 åtgärder, endast lövträd och enligt trädinventering, med en
genomsnittstid på 4,5 timmar per träd/åtgärd, timkostnad egen regi 500 Kr,
transportkostnad 1000 Kr/åtgärd, åtgärden utförs en gång vart tolfte år
30
Baserat på 17 åtgärder enligt trädinventering, med en genomsnittstid på 5 timmar per
träd, timkostnad arborist 1000 Kr, materialkostnad 1000 Kr/träd, transportkostnad 1000
Kr/åtgärd, åtgärden utförs en gång under en femårsperiod
31
Baserat på 45 åtgärder enligt trädinventering, med en genomsnittstid på 3,5 timmar per
träd, timkostnad egen regi 500 Kr, transportkostnad 500 Kr/träd, åtgärden utförs en gång
under en femårsperiod
32
Baserat på 150 åtgärder enligt trädinventering, med en genomsnittstid på 1,5 timmar per
träd, timkostnad egen regi 500 Kr, åtgärden utförs en gång under en femårsperiod
33
Baserat på 128 åtgärder enligt trädinventering, med en genomsnittstid på 4,5 timmar per
träd, timkostnad egen regi 500 Kr, transportkostnad 1000 Kr/träd, åtgärden utförs en gång
under en femårsperiod
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Kostnad för fnasning34:
Kostnad för etableringsskötsel:
Kostnad för mulching:
Kostnad för avverkning:
Kostnad för stubbfräsning/återställning:
Kostnad för kompensationsåtgärder nyplanteringar:
Kostnad för kompensationsåtgärder etableringskostnader:
Kostnad för undersökning arborist:
Kostnad för bevakning:

88 500 Kr/år35
22 500 Kr/år36
12 500 Kr/år37
191 250 Kr/år38
60 000 Kr/år39
147 117 Kr/år40
104 400 Kr/år41
6 000 Kr/år42
9 250 Kr/år43

Fnasning innebär borttagande av årskott på stam och stambas
34

Fnasning är ett skötselmoment som innebär att årligen ta bort årsskott längs stambasen
som i huvudsak krävs på vuxna individer av parklind
35
Baserat på 354 åtgärder, d v s samtliga inventerade parklindar med ett större stamomfång
än 100 cm, genomsnittstid 0,5 timme per träd, timkostnad egen regi 500 Kr, åtgärden
utförs årligen
36
Baserat på 42 åtgärder enligt trädinventering, schablonkostnad 1200 kr/träd/år, åtgärden
utförs vartannat år
37
Baserat på 125 åtgärder enligt trädinventering, genomsnittstid 1 timme per träd,
timkostnad egen regi 500 Kr, åtgärden utförs en gång under en femårsperiod
38
Baserat på 225 åtgärder enligt trädinventering, genomsnittstid 4,5 timmar per träd,
timkostnad egen regi 500 Kr, transportkostnad 2000 Kr/träd, åtgärden utförs en gång
under en femårsperiod
39
Baserat på 150 åtgärder, med en genomsnittskostnad på 2000 Kr/träd, åtgärden utförs en
gång under en femårsperiod
40
Baserat på 87 åtgärder, avverkningar som kräver dispens från biotopskyddslagen, med en
genomsnittskostnad på 8455 Kr/träd, åtgärden utförs en gång under perioden
41
Baserat på 87 åtgärder, med en genomsnittskostnad på 1200 Kr/träd, åtgärden utförs
årligen
42
Baserat på 12 åtgärder enligt trädinventering, med en genomsnittstid på 2,5 timmar per
träd, timkostnad arborist 1000 Kr, åtgärden utförs en gång under en femårsperiod
43
Baserat på 37 åtgärder enligt trädinventering, med en genomsnittstid på 1 timme per träd,
timkostnad egen regi 500 Kr, åtgärden utförs vart annat år
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9.

FÖRYNGRINGSPLAN FÖR ÅR 2022-2026 ÖVERSIKTSBESKRIVNING OCH OMRÅDESANALYS

Område 1
Område 1 omfattar Visby innerstad,
avgränsas av havet i nordväst och i
övrigt av ringmuren. Strandpromenaden
ingår fram till Nordergravar i norr och
inre hamnen ingår fram till ringmurens
avslutning i söder vid gamla fängelset.
Arean i område 1 är 76,6 ha.
Totalt finns det i nuläget cirka 476 träd i
område 1 av totalt 4524 träd i Visby
vilket motsvarar 10,5%. Trädtätheten på
allmän platsmark i område 1 är cirka 6,2
träd per hektar. Snittet för hela Visby är
3,7 träd per hektar.
I område 1 har enligt trädinventeringen
32 avverkningar föreslagits44 under hela
perioden, för hela Visby är denna siffra
225 stycken. Flertalet av dessa omfattas
av olika typer av lagskydd och kommer
att ersättas med nya inom ramen för
driftbudgeten.

Det finns i område 1 jämförelsevis många träd per hektar, en konsekvens
av stadens småskalighet. I området finns många gårdar med grönska men ingen tätortsnära
natur. Inte heller förekommer det någon industri att tala om eller större partier med
hårdgjord yta såsom parkeringsplatser etc. Åldersfördelningen i område 1 visar att 22% av
träden bedöms vara yngre än 25 år.
Med ledning av detta är det rimligt att planera in cirka 10-14 % av de nya träden i
detta område vilket innebär cirka 28-36 träd under perioden 2022-2026.
Lämpliga platser att prioritera är Almedalen och Strandpromenaden, där flera träd på
senare tid avverkats eller stormfällts. Trädslag som bör undvikas med ledning av
trädinventeringen är lind och oxel. Andra trädarter som bör undvikas då de är
sjukdomsbenägna är ask, alm och hästkastanj. Även invasiva arter bör undvikas. Trädslag
utpekade som karaktärsträd i byggnadsordningen kan med fördel prioriteras där det är
lämpligt, då med undantag för robinia som är kraftigt invasiv. Området lämpar sig även för
nya exotiska trädslag vilket bör prioriteras i de fall det är möjligt och där inget lagskydd eller
andra intressen tvingar fram ett annat växtval.

44

Av dessa har ett 15-tal genomfört och omfattas av återplanteringskrav vilket kommer att
ske inom driftbudgeten
58 (115)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

[TRÄDVÅRDSPLAN– TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY –
ALLMÄN PLATSMARK]

Område 2
Område 2 avgränsas i öster av
Söderväg, i sydväst av Färjeleden, i
nordväst av havet och i norr av
ringmuren. Omfattar bl a
hamnområdet samt ett antal
alléträd väster om Söderväg. Träden i
Södergravar och Palissaderna ingår inte
då de skall omfattas av egna
skötselplaner. Naturområdet på
hällarna vid kvarnarna ingår inte heller.
Arean är 86,9 ha.
Totalt finns det i nuläget cirka 266 träd
i område 2 av totalt 4524 träd i Visby
vilket motsvarar 5,9 %. Trädtätheten
på allmän platsmark är i område 2
cirka 3 träd per hektar. Snittet för hela
Visby är 3,7 träd per hektar.
I område 2 har enligt
trädinventeringen 10 avverkningar45
föreslagits under hela perioden, för
hela Visby är denna siffra 225 stycken.
Det finns i område 2 jämförelsevis få
träd per hektar på allmän platsmark. I området finns naturområdet Palissaderna och
Södergravar vilka inte ingår i inventeringen men påverkar områdets totala grönstruktur.
Området präglas till stor del av villabebyggelse Samtidigt finns det i Hamnområdet stora
hårdgjorda ytor och i Kopparsviksområdet ytor av industriell karaktär som saknar grönska.
Åldersfördelningen i område 2 visar att 46 % av träden bedöms vara yngre än 25 år.
Med ledning av detta är det rimligt att planera in cirka 5 -7 % av de nya träden i
detta område vilket innebär cirka 16-20 träd under perioden 2022-2026.
Området kring Kopparsvik skulle med fördel kunna prioriteras med träd i syfte att ge en
viktig leverans av ekosystemtjänster samt för att bibehålla och förlänga den gröna
korridoren mellan Palissaderna och vidare söderut. Området präglas av mycket tung
fordonstrafik från Hamnområdet. Trädslag som bör undvikas i detta område med ledning
av trädinventeringen är lind och oxel. Andra trädarter som bör undvikas då de är
sjukdomsbenägna är ask, alm och hästkastanj. Även invasiva arter bör undvikas. Arter som
med fördel kan prioriteras inom detta område är sådana med god leverans av viktiga
ekosystemtjänster, såsom luftrening t ex barrväxter. Prioritera kvantitet före stora
trädstorlekar.

45

Av dessa avser 6 st kärrekar utanför Hamnterminalens entré vilka redan är utbytta mot
nya plataner inom ramen för ett annat projekt samt 2 st nyplanterade askar i en allé som
sannolikt kommer att kunna ersättas inom ordinarie driftbudget
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Område 3
Område 3 avgränsas i öster av
Stenkumlaväg, i söder av Färjeleden
och i väster av Söderväg. Omfattar
bl a Tallunden och Signalenparken.
Den s k äppellunden norr om Ica
Wisborg ingår inte. Arean är 36,3 ha.
I nuläget finns det cirka 313
inventerade träd i område 3 av totalt
4524 träd i hela Visby vilket
motsvarar 6,9 %. Trädtätheten på
allmän platsmark är i område 3 cirka
8,6 träd per hektar.
Snittet för hela Visby är 3,7 träd per
hektar. I område 3 har
trädinventeringen föreslagit 5
avverkningar46 under hela
perioden, för hela Visby är denna
siffra 225 stycken.
Det finns i område 3 många träd per
hektar på allmän platsmark, nästan
samtliga i den trädrika parken
Tallunden men även flera i den
närliggande Signalenparken. I området finns i närheten av Ica Visborg ett mindre
naturområde samt det stora fälten mot Visbyleden, den s k Äppellunden.
Åldersfördelningen i område 3 visar att endast 10 % av träden bedöms vara yngre än 25 år.
Med ledning av detta är det rimligt att återplantera ungefär den mängd träd som
föreslås avverkas och lite till d v s cirka 14-18 träd i hela området under perioden
2022-2026.
Lämpligaste placeringen är utan tvekan att fortsätta utveckla Tallunden med fler träd, gärna
nya arter och exoter då det i parken sedan tidigare finns en del ovanligare arter såsom t ex
mannaask, robinia, svart valnöt och turkisk ek. Det estetiska och sociala värdet kan med
fördel prioriteras i detta område. Trädslag som bör undvikas med ledning av
trädinventeringen är lönn, tall och oxel. Andra trädarter som bör undvikas då de är
sjukdomsbenägna är ask, alm och hästkastanj. Även invasiva arter bör undvikas. I
Tallunden kan med fördel partiet mot Söderväg förtätas i syfte att minska buller och
luftföroreningar.
Signalenparken har en privat karaktär och bör i nuläget inte prioriteras.

46

Samtliga i Tallunden, två av dessa är träd helt döda. Inga av dessa träd omfattas av något
lagskydd
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Område 4
Område 4 avgränsas av
Stenkumlaväg/Söderväg i väster,
Allégatan i sydost och
Lännaväg/Peder Hardings väg i
nordost. Omfattar bl a
Järnvägsparken, delar av Allégatan
samt alléer och allmänna platser i
Länna- och Södervärnsområdet.
Parken kring Visbygymnasiet ingår
inte då det är kvartersmark som
tillhör fastighetsavdelningens
ansvar. Arean är 112,2 hektar.
I nuläget finns det 424 inventerade
träd i område 4 av totalt 4524 träd i
hela Visby vilket motsvarar 9,4 %.
Trädtätheten på allmän platsmark är
i område 4 cirka 3,7 träd per hektar
vilket också exakt motsvarar snittet
för hela Visby. I område 4 har
trädinventeringen föreslagit totalt
22 avverkningar47 under
hela perioden, för hela Visby är
denna siffra 225 stycken.
Området präglas av många alléer
och alléträd. Såväl Peder Hardings väg, Eugeniagatan, Kolonigatan och Allégatan återfinns i
detta område. Området saknar tätortsnära skog och naturområden, men även industrimark
och hårdgjorda ytor förekommer sparsmakat. Området präglas i huvudsak av äldre
villabebyggelse. Åldersfördelningen i område 4 visar att endast 7 % av träden bedöms vara
yngre än 25 år.
Med ledning av detta är det rimligt att återplantera ungefär den mängd som föreslås
avverkas och lite till d v s cirka 34-38 träd i område 4 under perioden 2022-2026.
Lämpligaste placeringen är att placera träd i grupper, längs med vägsystemet och låta dem
utgöra såväl ett estetiskt värde som en viktig leverans av ekosystemtjänster, gärna träd som
kan nå en stor slutstorlek. Trädslag som bör undvikas i detta område med ledning av
trädinventeringen är oxel och lind. Andra trädarter som bör undvikas då de är
sjukdomsbenägna är ask, alm och hästkastanj. Även invasiva arter bör undvikas.

47

11 av dessa avser lindar längs Kolonigatan, södra sidan där det finns ett förslag enligt
trädinventeringen att avverka vartannat träd i syfte att ge de kvarvarande träden
förutsättningar att bli stora och gamla. Detta i nuläget endast ett förslag som kommer att
utredas ytterligare. Träden är biotopskyddade så det krävs dispens för att genomföra
åtgärden vilket endast medges om det finns mycket starka skäl
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Område 5
Område 5 avgränsas av Allégatan i
nordväst, Stora Törneqvior/
Trädgårdsgatan i nordost,
Visbyleden i sydost och
Färjeleden i sydväst. Området
omfattar alla allmänna platser i
Gråbo, Furulund, Pilhagen och
Haga.
Kvarters- och tätortsnära skog,
såsom Krookska dungen,
Furulundsskogen, Gråboskogen
etc ingår inte. Inte heller de
skogsdungar där träden hanteras
som bestånd. Arean 197,6
hektar.
I nuläget finns det 467 inventerade
träd i område 5 av totalt 4524 träd i
hela Visby vilket motsvarar 10,3 %.
Trädtätheten på allmän platsmark är
i område 5 cirka 2,4 träd per hektar.
Snittet för hela Visby är 3,7 träd per
hektar. I område 5 har
trädinventeringen föreslagit 40 st
avverkningar48 under hela perioden, för hela Visby är
denna siffra 225 stycken.
Det finns i område 5 få träd per hektar på allmän platsmark, däremot mycket tätortsnära
skogar och dungar med bestånd av träd som inte ingått i inventeringen. Exempelvis finns
här Krookska dungen, Furulundsskogen, Gråboskogen, skogen mellan Styrmansgatan och
Hagstigen etc. Bebyggelsen präglas av större lägenhetsområden i stadsdelen Gråbo samt i
huvudsak villakvarter i stadsdelen Haga. Det finns ett koloniområde i området,
Pilhagen. Några större industrier eller köpcentrum saknas.
Åldersfördelningen i område 5 visar att 24 % av träden bedöms vara yngre än 25 år.
Med ledning av detta är det rimligt att återplantera den mängd träd som avverkas.
11 träd har redan byts ut på Artilleriet. Cirka 34-38 nya träd föreslås under perioden
2022-2026.
Det finns goda förutsättningar att plantera grupper med träd av mindre storlekar och
istället fokusera på kvantitet. Viktiga faktorer att prioritera är leverans av ekosystemtjänster
med sociala värden samt att verka för att bibehålla områdets naturvärden och grönska.
Trädslag som bör undvikas i detta område med ledning av trädinventeringen är tall, oxel
och björk. Andra trädarter som bör undvikas då de är sjukdomsbenägna är ask, alm och
hästkastanj. Även invasiva arter bör undvikas.

48

Hälften av dessa avser nyplanteringar där etableringen misslyckats, t ex ett antal rönnar
längs Stora Törnekvior, Artilleriet, som redan byts ut samt några Magnolia vid Gråbo
planterade av Gotlandshem på regionens mark.
62 (115)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

[TRÄDVÅRDSPLAN– TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY –
ALLMÄN PLATSMARK]

Område 6
Område 6 avgränsas av Peder
Hardings väg/Lännavägen/Stora
Törneqvior/Trädgårdsgatan i sydväst,
ringmuren i nordväst Österväg/
Follingboväg i nordost och Visbyleden i
sydost. Omfattar bl a hela Murgrönanområdet, busstationen och Östercentrum
samt gamla A7-området och nybyggda
Artilleriet. Träden i Östergravar ingår inte
då de ska omfattas av egen skötselplan.
Arean är 154,7 hektar.
I nuläget finns det 663 inventerade träd i
område 6 av totalt 4524 träd i hela Visby
vilket motsvarar 14,7 %.
Trädtätheten på allmän platsmark är i
området cirka 4,3 träd per hektar.
Snittet för hela Visby är 3,7 träd per
hektar. I område 6 har trädinventeringen
föreslagit 37 st avverkningar49 under hela
perioden. För hela Visby är denna siffra
225 stycken. Allén längs Gutavallen, där de flesta avverkningarna återfinns, kräver en egen
utredning och omfattas inte i denna föryngringsplan.
Det finns i område 6 ganska mycket träd per hektar på allmän platsmark, däremot inte så
mycket tätortsnära skog. Det finns en del sparad naturmark på Artilleriet och lite
grönområden i Östergravar. Det finns tre koloniföreningar i området, Remonthagen,
Furulund samt den nya kollektiva odlingsföreningen Tillsammansodling. Efter
inventeringen har Honnörsparken tillkommit med ett 60 tal nya träd. I området finns
mycket infrastruktur, såsom busstationen, Östercentrum flera skolor och stora arbetsplatser
såsom Skatteverket och Riksantikvarieämbetet. Området Artilleriet omfattar i huvudsak
nyproducerade bostäder och lite industrifastigheter. Åldersfördelningen i område 6 visar att
29 % av träden bedöms vara yngre än 25 år.
Med ledning av detta är det rimligt att återplantera med en viss mängd nya träd.
Det föreslås cirka 24-28 nya träd under perioden 2022-2026.
Det finns goda förutsättningar plantera träd i grupper och prioritera kvantitet framför stora
plantskolestorlekar. Viktiga faktorer är leverans av ekosystemtjänster, sociala värden sam
verka för att bibehålla områdets naturvärden och grönska. Trädslag som bör undvikas i
detta område med ledning av trädinventeringen är lind, oxel och björk. Andra trädarter
som bör undvikas då de är sjukdomsbenägna är ask, alm och hästkastanj. Även invasiva
arter bör undvikas

49

Mer än hälften av dessa avser träden längs Gutavallen, en allé i mycket dålig kondition
med många intressekonflikter och som kommer att kräva en egen utredning. Eventuellt
kommer dessa att kunna ingå utredningen kring anslutande gång och cykelvägar i
exploateringsprojektet för kvarteren Järnvägen utanför Söderport
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Område 7
Område 7 avgränsas av Österväg/
Follingboväg i söder, ringmuren i
väster, Norderväg/Broväg i norr
och Visbyleden i öster. Träden i
Östergravar ingår inte då de ska
omfattas av en egen skötselplan.
Området omfattar hela
Endrevägsallén, Bingebyområdet
samt Skarphällsområdet.
Arean är 290,8 hektar.
I nuläget finns det 891 inventerade
träd i område 7 av totalt 4524 träd i
hela Visby vilket motsvarar 19,7 %.
Trädtätheten på allmän platsmark är
i område 7 cirka 3 träd per hektar.
Snittet för hela Visby är 3,7 träd per
hektar. I område 7 har
trädinventeringen föreslagit 29
st avverkningar50 under hela
perioden, för hela Visby är denna
siffra 225 stycken.
Det finns i område 7 ganska få träd
per hektar på allmän platsmark, inte heller så mycket tätortsnära skog eller naturområden.
Området omfattar långa Endrevägsallén. I Skarphällsområdet är det affärs- och
industrimark. I området finns även det stora bostadsområdet Bingeby samt villakvarteret
Östra vi. Det finns två koloniområden i området, Spadmurklan samt Visby Norra.
Området innehåller mycket infrastruktur såsom Östercentrum flera skolor och
arbetsplatser samt vårdområdet Korpen. Åldersfördelningen i område 7 visar att 14 % av
träden bedöms vara yngre än 25 år.
Med ledning av detta är det angeläget att prioritera området med många nya träd,
cirka 50-60 nya träd under perioden 2022-2026.
I industri- och handelsområdet bör träd med god leverans av ekosystemtjänster i synnerhet
luftrenande egenskaper prioriteras, förslagsvis barrträd. Dessa placeras antingen i grupper
eller som en barrträdsallé. Trädslag som bör undvikas i detta område med ledning av
trädinventeringen är oxel och lind. Andra trädarter som bör undvikas då de är
sjukdomsbenägna är ask, alm och hästkastanj. Även invasiva arter bör undvikas.

50

Mer än hälften av dessa avser nyplanteringar som inte etablerat sig, träd mindre än 0,2 m
i diameter.
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Område 8
Område 8 avgränsas av
Norderväg/Broväg i söder,
ringmuren i sydväst, havet i
nordväst och knyts ihop i nordost
med Talludden, naturreservatet
Galgberget samt Hangarvägen.
Omfattar bl a Strandpromenadens
alléträd fram till Talluddskviar och
den allé som går upp genom
kvarteret, dock inte de träd som
växer vilt i området. Området
omfattar även Strandgärdet, dock
inte Nordergravar då dom träden
ska ingå i en egen skötselplan.
Arean är 113,4 hektar.
I nuläget finns det 728 inventerade
träd i område 8 av totalt 4524 träd i
hela Visby, vilket motsvarar 16 %.
Trädtätheten på allmän platsmark är
cirka 6,4 träd per hektar.
Snittet för hela Visby är 3,7 träd per
hektar. I område 8 har
trädinventeringen föreslagit 37 st avverkningar51 under hela perioden. För hela Visby är
denna siffra 225 stycken.
Det finns i område 8 ganska många träd per hektar på allmän platsmark och mycket
tätortsnära natur såsom Nordergravar, Botairlunden och närheten till Galgberget. Området
omfattar den långa oxelallén längs Strandpromenaden med många dåliga träd och behov av
förnyelse. Här är det viktigt att tänka till beträffande artval, det finns starka lagskydd och
sannolikt vissa intressekonflikter.
I området finns lasarettet, i övrigt mestadels bostadsbebyggelse bestående av såväl äldre
villakvarter liksom nyproducerade lägenheter. Åldersfördelningen i område 8 visar att
endast 13 % av träden bedöms vara yngre än 25 år.
Med ledning av detta är det angeläget att lägga mest fokus på föryngring av allén
längs Strandpromenaden. Nya träd planteras i luckor. Förslagsvis planeras cirka 3540 nya träd under perioden 2022-2026.
Då allén längs Strandpromenaden nästan uteslutande består av oxel bör ett annat trädslag
väljas som bidrar till en artdiversitet. Det bör om möjligt vara en art som inte tillhör
familjen Rosaceae, rosfamiljen för att undvika jordtrötthet. Trädslag som bör undvikas i
detta område med ledning av trädinventeringen är oxel som i nuläget står för 56 % av
områdets träd, andra trädarter som bör undvikas då de är sjukdomsbenägna är ask, alm och
hästkastanj. Även invasiva arter bör undvikas.
51

5 av dessa avser nyplanteringar som inte etablerat sig, träd mindre än 0,2 m i diameter.
Flertalet av de övriga avser träd i oxelallén längs Strandpromenaden med mycket dålig
kondition.
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Område 9
Område 9 omfattar Terra Nova,
Djuplunda och Visborgsområdet.
Även några träd i Österbyområdet
ingår i denna del. Träden kring
rastplatsen vid Färjeleden,
Träffpunkt Gotland, ingår inte då
de förvaltas av Trafikverket. Arean
är 145,2 kvm.
I nuläget finns det 287 inventerade
träd i område 9 av totalt 4524 träd i
hela Visby vilket motsvarar 6,3 %.
Trädtätheten på allmän platsmark är
i område 9 cirka 2 träd per hektar.
Snittet för hela Visby är 3,7 träd per
hektar. I område 9 har
trädinventeringen föreslagit 12
st avverkningar52. Under hela
perioden, för hela Visby är denna
siffra 225 stycken.
Det finns i område 9 ganska få träd
per hektar på allmän platsmark,
däremot mycket tätortsnära natur i
Terranova-området och i anslutning till Visborg. I området ingår stadsdelen
Terra Nova från sent 1980-tal med mestadels bostadsbebyggelse samt gamla
regementsområdet Visborg med i huvudsak arbetsplatser. I Visborgsallén finns en allé med
skogslönn. Åldersfördelningen i område 9 visar att endast 12 % av träden bedöms vara
yngre än 25 år.
Med ledning av detta är det angeläget att lägga mest fokus på att ersätta de träd
som avverkas. Förslagsvis planeras ca 20-24 nya träd under perioden 2022-2026.
Trädslag som bör undvikas i detta område med ledning av trädinventeringen är framförallt
skogslönn som i nuläget står för 56 % av områdets träd. Även lind bör man vara försiktig
med. Andra trädarter som bör undvikas då de är sjukdomsbenägna är ask, alm och
hästkastanj. Även invasiva arter bör undvikas.

52

Ungefär hälften avser nyplanteringar som inte etablerat sig, träd mindre än 0,2 m i
diameter.
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Denna översiktliga beskrivning som kan betraktas som en utgångspunkt vilken resulterar i
mellan 260 och 307 nya träd. Investeringsbudgeten och den kalkylerade
investeringskostnaden för träd resulterar i ett budgetutrymme om cirka 275 träd.
Föryngringsplan antal träd per område
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10.

NYPLANTERINGSPLAN FÖR ÅREN 2022-2026
(översiktskarta se BILAGA 2)

Nyplanteringsplan för år 2022
För år 2022 finns det utrymme för att plantera cirka 35 träd, något fler om det rör sig om
mindre storlekar. Förslagsvis prioriteras de områden där viss avverkning redan förekommit
såsom Innerstaden med Almedalen och Strandpromenaden i område 1 samt Tallunden i
område 3. I område 1 kan med fördelen karaktärsträden mullbär och valnöt prioriteras
liksom andra exotiska arter. Det utpekade karaktärsträdet robinia bör undvikas då det av
artdatabanken klassas som kraftigt invasivt. Flertalet nyplanteringar inom område 1
omfattas av Ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning enligt Kulturmiljölagen.
En e-tjänst för detta finns på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se. Samtliga
nyplanteringar måste även föregås av en ledningslokalisering, vid tveksamheter kan detta
göras på www.ledningskollen.se, en gratis webtjänst för detta ändamål.
I sammanställningen nedan som ska betraktas som ett förslag placeras 24 nya träd i område
1 och 13 nya träd i område 3. I område 1 föreslås 6 nya träd i Almedalen (mullbär, valnöt,
persikomandel, ungersk ek), 8 nya träd längs Strandpromenaden (naverlönn, valnöt), 2 nya
träd i nedre Slottslunden (ungersk ek, pagodträd), 2 nya träd vid lilla parken vid
Rådstugugränd (kinesträd, japansk magnolia), 1 träd vid Rådhusplan (ginkgo), 1 träd i Sankt
Drottensparken vid Polhemsbysten (sibiriskt korkträd) och 1 träd på andra sidan Sankt
Drottens ruin (kinesträd), 1 träd vid Sankt Hans ruin (valnöt) samt ytterligare 2 träd vid
Södertorgsparken (ginkgo, japansk magnolia).

På södersidan av Sankt Drottens ruin föreslås ett nytt träd, ett kinesträd
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I område 3, i Tallunden föreslås vissa nya exotiska trädslag såsom äkta kastanj (3 st),
tulpanträd (3 st) och kaukasisk vingnöt vid lekplatsen (2 st). De sistnämnda i syfte att bli
framtida fina klätterträd. I Tallunden föreslås även en förtätning mot Söderväg med
svarttallar (5 st) i syfte att skärma av visuellt och skapa vissa bullerdämpande och
luftrenande effekter.

I Tallunden föreslås en förtätning med svarttall ut emot Söderväg (Foto Google Maps)

Exakt antal kan komma att justeras liksom viss justering av sortval, frökälla och eventuellt
även arter beroende på t ex krav eller önskemål från andra tillsynsmyndigheter eller
intressenter. Exakt utsättning och placering görs vid ett senare tillfälle och kan komma att
påverkas av hinder i mark, såsom ledningar, fornminnen eller andra faktorer. Det är ur ett
driftsperspektiv dock en fördel och ger en mer kostnadseffektiv förvaltning att inte
geografiskt sprida ut nyplanteringarna alltför mycket.
Nr

Antal
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trädart
4 Acar campestre Elsrijk - naverlönn
3 Castanea sativa fk Hallandsås- äkta kastanj
2 Ginkgo biloba, hanklon - ginkgo
2 Juglans regia - valnöt
4 Juglans regia - valnöt
2 Koelreuteria paniculata - kinesträd
3 Liriodendron tulipifera - tulpantröd
2 Magnolia kobus - japansk magnolia
2 Morus nigra ´Mulle´E - mullbär
1 Phellodendron amurense - sibiriskt korkträd
5 Pinus nigra - svarttall
2 Prunus x persicoides - persikomandel
2 Pterocaria fraxinifolia - kaukasikt vingnöt
2 Quercus frainetto - ungersk ek
1 Sophora japonica - pagodträd

trädkvalitet/storlek
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
so 14-16, 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
th 175-200
th 175-200
stambusk th 300-350 3x ompl
so 16-18 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl

Placering
omr 1, Strandpromenaden
omr 2 Tallunden
omr 1, Rådhusplan, Södertorg
omr 1 Almedalen, St Hans ruin
omr 1 Strandpromenaden
omr 1, Rådstugugränd, St. Drottens ruin
omr 2 Tallunden
omr 2 Rådstugugränd, Södertorg
omr 1, Almedalen i anslutning till lekplatsen
omr 1, St Drottensparken
omr 2, Tallunden, mot söderväg
omr 1, Almedalen i anslutning till ringmuren
omr 2, Tallunden, vid lekplats
omr 1 Almedalen/Nedre Slottsparken
omr 1, Nedre Slottsparken

Se kartbilder: BILAGA 3
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Nyplanteringsplan för år 2023
För år 2023 finns det ekonomiskt utrymme för att plantera cirka 60 träd, något fler om det
rör sig om mindre storlekar. Förslagsvis prioriteras område 5 kring Gråbo och Haga samt
område 6 vid busstationen och gamla A7-området etc. Områden som generellt prioriteras
är lekplatser.
I område 5 prioriteras växter som klarar sig med någorlunda extensiv skötsel, träd kan med
fördel planteras i mindre grupper.
Nyplantering av träd inom fornminnesområde, t ex området Östra Byrummet väster om
Kung Magnus väg, och lekplatsen vid Volontärgatan kan kräva en Ansökan om tillstånd till
markingrepp i eller invid fornlämning enligt Kulturmiljölagen. En e-tjänst för detta finns på
Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se. Samtliga nyplanteringar måste även föregås
av en ledningslokalisering, vid tveksamheter kan detta göras på www.ledningskollen.se, en
gratis webtjänst för detta ändamål.
I sammanställningen nedan som ska ses som ett övergripande förslag placeras 44 nya träd i
område 5 och 25 nya träd i område 6. Totalt 69 träd, något mer än budget vilket sannolikt
kan kompenseras genom mindre och billigare plantskolestorlekar t ex för barrträden och
för vissa mer lättetablerade träd såsom al, skogslönn och poppel.
I område 5 föreslås nyplanteringar i Skeppsparken, (skogslönn, naverlönn, italiensk al,
avenbok, bok silverpoppel, ek) både vid f d bussvändplats mot Styrmansgatan och inne i
parken kring cykelbanans korsningar. Det föreslås även nyplanteringar kring villaområdet
vid Blomstervägen (skogslönn, naverlönn) dels mot Styrmansgatan och dels mot
Pilhagsvägen. Andra områden som prioriteras i område 5 är området bakom gamla
Medvalls kiosk och Sibylla i södra delen (ek, platan, silverpoppel), området kring Gråbo
Torg och viadukten (valnöt, tulpanträd, japansk magnolia) samt lekplatser såsom
Gärdestigen (äkta kastanj).

Nyplanteringar föreslås i Skeppsparken kring cykelbanans korsningar
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I område 6 föreslås nyplantering/komplettering utanför Söderport (ambraträd),
nyplanteringar i grönområdena kring Lännaplan (mannaask, platan och ungersk ek) samt
lekplatserna Havdervägen (valnöt, europeisk lärk och kaukasisk vingnöt) och Volontärgatan
(äkta kastanj). Vidare föreslås barrträd (svarttall) att planteras i grupper längs Lännaväg i
höjd med äldreboendet Pjäsen i syfte att skärma något mot vägen och leverera luftrenande
ekosystemtjänster samt dämpa buller.
Det exakta antalet kan komma att justeras beroende på kostnader och andra yttre
omständigheter såsom nya exploateringsplaner, medborgardialog etc. Viss justering av
sortval, frökälla eller eventuellt även artval kan ske beroende på t ex tillgång i plantskolan
eller krav från andra från tillsynsmyndigheter. Exakt utsättning och placering görs vid ett
senare tillfälle och kan komma att påverkas av t ex hinder i mark, såsom ledningar,
fornminnen eller andra faktorer. Det är ur ett driftsperspektiv en fördel och ger en mer
kostnadseffektiv förvaltning att geografiskt inte sprida ut nyplanteringarna alltför mycket.
Nr
1
2
3
4
5
6
6
7
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
19
20
21
21
22

Antal Trädart
5 Acer campeste Elsrijk - naverlönn
6 Acer platanoides ´Cleveland´- skogslönn
4 Acer platanoides ´Crimson King´- rödbl skogslönn
2 Alnus cordata - italensk al
3 Betula pendula Dalecarlica E - ornäsbjörk
2 Castanea sativa - äkta kastanj
3 Castanea sativa - äkta kastanj
4 Carpinus betulus fk Carin E - avenbok
2 Fagus sylvatica fk Gottåsa - bok
4 Fraxinus ornus - mannaask
1 Juglans regia - valnöt
2 Juglans regia - valnöt
2 Larix decidua - europeisk lärk
2 Liquadambar styraciflua - ambraträd
2 Liriodendron tulipifera - tulpantröd
2 Magnolia kobus - japansk magnolia
8 Pinus nigra - svarttall
2 Platanus x hispanica
1 Platanus x hispanica
1 Platanus x hispanica
2 Populus alba Nivea - silverpoppel
2 Populus alba Nivea - silverpoppel
2 Pterocaria fraxinifolia - kaukasikt vingnöt
2 Quercus frainetto - ungersk ek
2 Quercus robur fk Ultuna E - ek
1 Quercus robur fk Ultuna E - ek
2 Prunus avium fk Ultuna E - fågelbär

trädkvalitet/storlek
so 16-18 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
ungträd th 250 300
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
th 200-250
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
th 175-200
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
stambusk th 300-350 3x ompl
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl

Placering
omr 5, villaområde Blomstervägen/Skeppsparken
omr 5, villaområde Blomstervägen/Skeppsparken
omr 5, villaområde Blomstervägen/Skeppsparken
omr 5, Skeppsparken,
omr 5, lekplats, Blomstervägen
omr 5, lekplats Gärdestigen
omr 6, lekplats Volontärgatan
omr 5, Skeppsparken
omr 5, Skeppsparken
omr 6, Lännaplan
omr 5, Gråbotorg, viadukt,
omr 6, lekplats Havdervägen
omr 6, lekplats Havdervägen
omr 6, kajsarporten,
omr 5, Gråbotorg
omr 5, Gråbotorg
omr 6, Lännaväg, Pjäsen
omr 6, Lännaplan
omr 5 Gråbo torg viadukt
omr 5, Medvalls kiosk
omr 5, Skeppsparken
omr 5, Medvalls kiosk
omr 6, lekplats Havdervägen
omr 6, grönområde Lännaplan/Vargen
omr 5, Skeppsparken
omr 5, Medvalls kiosk
omr 5, viadukt gråbo

Se kartbilder BILAGA 4
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Nyplanteringsplan för år 2024
För år 2024 finns det utrymme för att plantera cirka 60 träd, något fler om det rör sig om
mindre storlekar eller barrträd. Detta år prioriteras helt och hållet område 7 med
Bingebyområdet och Skarphäll.
I Bingebyområdet prioriteras växter som klarar sig med någorlunda extensiv skötsel och
träd kan med fördel planteras i mindre grupper. I Skarphällsområdet prioriteras växter med
god förmåga att leverera ekosystemtjänster såsom luftrening året runt.
Nyplantering av träd inom fornminnesområde kan kräva en Ansökan om tillstånd till
markingrepp i eller invid fornlämning enligt Kulturmiljölagen. En e-tjänst för detta finns på
Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se. Samtliga nyplanteringar måste även föregås
av en ledningslokalisering, vid tveksamheter kan detta göras på www.ledningskollen.se, en
gratis webtjänst för detta ändamål.
I sammanställningen nedan som ska ses som ett övergripande förslag har totalt 140 träd
föreslagits varav 95 avser svarttallar längs Skarphällsgatan. Meningen är att söka en
medfinansiering i dialog med Trafik-planering. Området är planlagt som allmän
plats/lokalgata i detaljplanen från 2009 som redan då påtalade att det fanns ett behov av
träd längs Skarphällsgatan. Förslaget med just svarttall 53 är att de leverera mycket goda
ekosystemtjänster året runt avseende speciellt luftrening. Längs denna trafikerade gata är
det en angelägen ekosystemtjänst att prioritera. Förslaget bygger på en dubbelsidig allé
längs rondellen vid Rusta och fram till Hyvelgatan södra delen. Denna del är i princip helt
fri från träd och mycket trafikerad. Skulle medel saknas eller om andra omständigheter talar
emot detta förslag skulle ett bantat förslag kunna vara att plantera färre träd i grupper.

Skarphällsgatan skulle med fördel kunna kompletteras med träd (Foto från Google Maps)

53

Vanlig tall, Pinus sylvestris, skulle eventuellt kunna användas men den är lite svårare att
etablera. Större högstamstorlekar av vanlig tall finns numera framtagna som E-planta med
frökälla Skogskyrkogården men de är i nuläget mycket dyra.
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Bland övriga träd i område 7, 45 st, prioriteras Bingebyparken (tulpanträd, ungersk ek),
området kring fotbollsplan med grupper av träd (avenbok, bergkörsbär och fågelbär) samt
fruktträd kring Bingeby lekpark (äpple, körsbär, päron). Ett annat område som prioriteras
med fruktträd är Kasper Höjers park (valnöt, körsbär, äpple, päron, mullbär) med en
ambition att småningom komplettera och utveckla detta till en ”ätbar” park. Bland övriga
insatser i detta område kan nämnas den trafikerade rondellen vid korsningen där
Follingboväg och Endreväg möts och området därikring som kompletteras med träd
(plataner) som kan bli stora och leverera en större mängd ekosystemtjänster och samtidigt
ge ett förhöjt estetiskt värde. Dessutom planteras ett valnötsträd bakom taxistationen mot
lekplatsen Hästarnas dal.
Det exakta antalet kan komma att justeras beroende på kostnader och andra yttre
omständigheter. Även viss justering av sortval, frökälla eller eventuellt även artval kan ske
beroende på t ex tillgång i plantskolan eller krav från andra från tillsynsmyndigheter. Exakt
utsättning och placering görs vid ett senare tillfälle och kan komma att påverkas av t ex
hinder i mark, såsom ledningar, fornminnen eller andra faktorer. Det är ur ett
driftsperspektiv en fördel och ger en mer kostnadseffektiv förvaltning att geografiskt inte
sprida ut nyplanteringarna alltför mycket.
Nr
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Antal Trädart
4 Carpinus betulus fk Carin E - avenbok
1 Juglans regia - valnöt
2 Juglans regia - valnöt
2 Liriodendron tulipifera - tulpantröd
2 Malus domsetica Gyllenkroks Astrakan E - äpple
2 Malus domsetica Oranie E - äpple
1 Morus nigra ´Mulle´E - mullbär
95 Pinus nigra - svarttall
7 Platanus x hispanica
7 Prunus avium fk Ultuna E - fågelbär
2 Prunus avium Heidi E - fågelbär
2 Prunus avium Viktor E - fågelbär
8 Prunus sargentii - bergkörsbär
2 Pyrus communis Ingeborg E - päron
1 Pyrus communis Carola E - päron
2 Quercus frainetto - ungersk ek

trädkvalitet/storlek
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 12-14 3x ompl Kl
so 12-14 3x ompl Kl
so 14-16, 3x ompl Kl
th 175-200
so 16-18 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 12-14 3x ompl Kl
so 12-14 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 12-14 3x ompl Kl
so 12-14 3x ompl Kl
so 16-18 3x ompl Kl

Placering
omr 7, Bingebyparken, fotbollsplan
omr 7, taxistation, mot Hästarnas dal
omr 7, Kaper Höjers park
omr 7, Bingebyparken
omr 7, Kaper Höjers park, lekplats Bingeby
omr 7, Kaper Höjers park, lekplats Bingeby
omr 7, Kasper Höjers park
omr 7, Skarphäll
omr 7, i och intill Malmrosrondellen
omr 7, Bingebyparken, fotbollsplan
omr 7, Kaper Höjers park, lekplats Bingeby
omr 7, Kaper Höjers park, lekplats Bingeby
omr 7, Bingebyparken, fotbollsplan
omr 7, Kaper Höjers park, lekplats Bingeby
omr 7, Kaper Höjers park
omr 7, Bingebyparken

Se kartbilder BILAGA 5
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Nyplanteringsplan för år 2025
För år 2025 finns det utrymme för att plantera cirka 60 träd, något fler om det rör sig om
mindre storlekar eller barrträd. Detta år prioriteras område 8 med Visby norr och
Strandpromenaden och område 9 med Terra Novaområdet och Djuplunda.
I område 8 läggs fokus på att börja komplettera den långa oxelallén i de luckor som för
närvarande finns och i de luckor som kommer att uppstå efter föreslagen avverkning. Allén
som sträcker sig från lasarettet fram till Talludden/Gustavsvik är ca 1,8 km lång och
omfattar mer än 300 träd, nästan uteslutande oxel. Många kompletteringar har på senare tid
gjorts med samma trädslag, oxel, vilka till stor del etablerat sig dåligt. En trolig orsak är
fenomenet jordtrötthet som drabbar växter inom familjen Rosaceae, rosfamiljen, till vilken
oxel tillhör. Det är nu nödvändigt att, vid nya kompletteringar, våga blanda in nya arter som
inte tillhör familjen Rosaceae, detta trots att det kan vara tveksamt ur andra aspekter, t ex
kulturmiljö- eller naturintressen. Det är då viktigt att dessa är arter som kan leverera samma
typ av uttryck och karaktär som oxel så att den övergripande helhetsbilden och karaktären
av denna allé kan kvarstå. I nuläget finns det plats för cirka 50 träd i luckorna och
ytterligare ett 10-tal som föreslås avverkas för att de är så pass dåliga och utgör en risk.
Nästan hela denna allé ligger utanför detaljplan och träden klassas därmed som en
trafikanordning som formellt faller under drift-gata samt Trafikplanerings ansvarsområde.
Allén är biotopskyddad och har höga naturvärden. Möjlighet till större ingrepp i form av
avverkningar och kompletteringar bedöms som låga. I nyplanteringsplanen föreslås
försiktiga kompletteringar i allén med naverlönn, gråal, valnöt, avenbok och mannaask.
Samtliga av dessa träd, tillhör inte rosfamiljen men bedöms ha ett liknande formspråk som
fullvuxna oxlar. De bedöms också kunna accepteras ur kulturhistorisk synvinkel. Totalt
föreslås 7 träd av varje art och en utvärdering bör senare genomföras avseende vilka som
fungerar bättre och sämre och om ytterligare arter skall prövas.

Allén längs Snäckgärdsvägen är cirka 1,8 km lång och omfattar mer än 300 träd, nästan uteslutande oxel (Foto
Google Maps)
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Utöver detta föreslås i område 8 att lekplatsen vid Anariagatan kompletteras med fruktträd
(äpple, körsbär, valnöt). Även i område 9 föreslås lekplatsen vid Hagbylund kompletteras
med fruktträd (äpple, körsbär, valnöt).
I område 9 föreslås att barriären mellan Skogslundsvägen och Visbyleden förstärks med
snabbväxande träd. Syftet är att skärma av mot den trafikerade Visbyleden och att träden
skall leverera bullerdämpande och luftrenande ekosystemtjänster. Här föreslås att
snabbväxande ungträd planteras av björk, klibbal, vitpil och tall och att dessa placeras i
grupper. Dessa trädgrupper kan med fördel kompletteras med olika typer av buskage
exempelvis hassel, häggmispel och slån. Här måste hänsyn tas till Trafikverkets vägområde
för Visbyleden. Om slaghackning kring träden på sikt kan upphöra kommer sannolikt en
fördelaktig självföryngring att kunna ske.

Det öppna partiet mellan Skogslundsvägen och Visbyleden kan med fördel förtätas med träd (Foto Google Maps)
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Nyplantering av träd inom fornminnesområde kan kräva en Ansökan om tillstånd till
markingrepp i eller invid fornlämning enligt Kulturmiljölagen. En e-tjänst för detta finns på
Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se. Samtliga nyplanteringar måste även föregås
av en ledningslokalisering, vid tveksamheter kan detta göras på www.ledningskollen.se, en
gratis webtjänst för detta ändamål.
I sammanställningen nedan som skall ses som ett övergripande förslag har totalt 73 träd
föreslagits, 40 i område 8 och 33 i område 9. Flera av träden speciellt i område 9, Terra
Nova, har en billigare plantskolekvalitet vilket gör att detta trots allt kan vara ekonomiskt
realistiskt. Det exakta antalet kan även komma att justeras beroende på kostnader och
andra yttre omständigheter. Viss justering av sortval, frökälla eller eventuellt även artval kan
ske beroende på t ex tillgång i plantskolan eller krav från andra från tillsynsmyndigheter.
Exakt utsättning och placering görs vid ett senare tillfälle och kan komma att påverkas av t
ex hinder i mark, såsom ledningar, fornminnen eller andra faktorer. Det är ur ett
driftsperspektiv en fördel och ger en mer kostnadseffektiv förvaltning att geografiskt inte
sprida ut nyplanteringarna alltför mycket.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13

Antal Trädart
7 Acer campeste Elsrijk - naverlönn
7 Alnus glutinosa fk Fyris E - klibbal
7 Alnus incana fk Deje E- gråal
7 Betula pendula - fk Julita E - vårtbjörk
7 Carpinus betulus fk Carin E - avenbok
7 Fraxinus ornus - mannaask
7 Juglans regia - valnöt
2 Juglans regia - valnöt
2 Malus domsetica Gyllenkroks Astrakan E - äpple
2 Malus domsetica Oranie E - äpple
7 Pinus sylvestris - tall
2 Prunus avium Heidi E - fågelbär
2 Prunus avium Viktor E - fågelbär
7 Salix alba Saba - vitpil

trädkvalitet/storlek
so 16-18 3x ompl Kl
Utr th 250-300 kl
so 14-16 3x ompl Kl
Utr th 300-350 kl
so 16-18 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
so 14-16 3x ompl Kl
so 12-14 3x ompl Kl
so 12-14 3x ompl Kl
th 175-200
so 12-14 3x ompl Kl
so 12-14 3x ompl Kl
Utr th 300-350 kl

Placering
omr 8, komplettering Strandpromenaden
omr 9, mellan Terrra nova/Visbyleden
omr 8, komplettering Strandpromenaden
omr 9, mellan Terrra nova/Visbyleden
omr 8, komplettering Strandpromenaden
omr 8, komplettering Strandpromenaden
omr 8, komplettering Strandpromenaden
omr 8, lekplats Anariagatan, omr 9, lekplats Hagbylund
omr 8, lekplats Anariagatan, omr 9, lekplats Hagbylund
omr 8, lekplats Anariagatan, omr 9, lekplats Hagbylund
omr 9, mellan Terrra nova/Visbyleden
omr 8, lekplats Anariagatan, omr 9, lekplats Hagbylund
omr 8, lekplats Anariagatan, omr 9, lekplats Hagbylund
omr 9, mellan Terrra nova/Visbyleden
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Nyplanteringsplan för år 2026
För år 2026 finns det utrymme för att plantera cirka 60 träd något fler om det rör sig om
mindre storlekar eller barrträd. Detta år prioriteras område 2, hamnområdet med
Kopparsvik samt område 4, de stora villaområdena i södra Visby. Utrymme finns även för
vissa mindre kompletteringar i område 3, Tallunden samt i område 1, Innerstaden.
I område 2 fokuseras på att plantera träd som dels kan dölja delar av cisterner och annan
industriell verksamhet i hamnområdet söder om Gutebacken. Träden skall samtidigt kunna
fungera som leverantörer av ekosystemtjänster såsom luftrening då detta är en mycket
trafikerad del av Visby. Det finns inte mycket utrymme för trädplanteringar på parkmark
men några barrträd (svarttall) bör kunna placeras här. Ytterligare ett par solitärträd (valnöt,
bok) placeras i Kopparsviksområdet.
I område 4 prioriteras grönområdet som finns mellan Allégatan och Jungfrustig där
utrymme finns att plantera träd som kan få bli stora och rumsskapande (skogslönn,
körsbär, silverpoppel, parklind, platan, ek och ungersk ek). I område 4 föreslås även
planteringar i den lilla parken vid Söderhemsgatan (valnöt, ungersk ek) samt närliggande
grönområde/refug (platan). Enstaka träd föreslås även i korsningen
Söderhemsgatan/Plommongränd (mannaask). Dessa ytor, även den lilla parken vid
Söderhemsgatan är planlagda som allmän plats, gata varför en dialog måste hållas med
Trafikplanering. De finns i området flera grönytor lämpade för trädplanteringar men de kan
komma i konflikt med framtida exploatering då de i den s k gluggutredningen, Utredning för
att ta fram enkelt byggbar mark i Visby är utpekade som lämplig byggbar mark. Utöver detta
föreslås i område 4 att lekplatsen vid Gutelunden kompletteras med kaukasisk vingnöt och
svarttall ut emot Kolonigatan. Även lekplatsen i Tallunden, i område 3, kompletteras med
fler träd, i detta fall fruktträd (äpple, körsbär, mullbär, päron).

Området mellan Allégatan och Jungfrustig kan med fördel förtätas med träd som når en stor slutlig storlek
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I område 1 föreslås en plantering i hårdgjord yta
på Södertorg med 4 nya kinesträd. Förslaget är
kontroversiellt och kräver vissa utredningar.
Dessutom kommer kostnaden för just denna
plantering att bli högre än budgeterat p g a
behov av kostnadskrävande skelettjordar varför
tilläggsanslag måste sökas. Området är planlagt
som allmän plats, torg.
Nyplantering av träd inom fornminnesområde t
ex i område 1, innerstaden, kräver en Ansökan
om tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning
enligt Kulturmiljölagen. En e-tjänst för detta
finns på Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se. Samtliga nyplanteringar
måste även föregås av en ledningslokalisering,
vid tveksamheter kan detta göras på
www.ledningskollen.se, en gratis webtjänst för
detta ändamål.

På Södertorg skulle med fördel den hårdgjorda
ytan kunna lättas upp med en trädplantering i
skelettjordar

I sammanställningen nedan som skall ses som ett övergripande förslag har totalt 64 träd
föreslagits, 16 i område 2, och 34 i område 4, 8 st i område 3 och 6 st i område 1. Det
exakta antalet kan även komma att justeras beroende på kostnader och andra yttre
omständigheter. Viss justering av sortval, frökälla eller eventuellt även artval kan ske
beroende på t ex tillgång i plantskolan eller krav från andra från tillsynsmyndigheter. Exakt
utsättning och placering görs vid ett senare tillfälle och kan komma att påverkas av t ex
hinder i mark, såsom ledningar eller fornminnen eller andra faktorer. Det är ur ett
driftsperspektiv en fördel och ger en mer kostnadseffektiv förvaltning att geografiskt inte
sprida ut nyplanteringarna alltför mycket.
Nr

Antal
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
11
12
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20

Trädart
3 Acer platanoides fk Pernilla E- skogslönn
3 Prunus avium fk Ultuna E - fågelbär
2 Pterocaria fraxinifolia - kaukasikt vingnöt
1 Fagus sylvatica fk Gottåsa - bok
1 Fraxinus ornus - mannaask
1 Juglans regia - valnöt
2 Juglans regia - valnöt
4 Koelreuteria paniculata - kinesträd
1 Malus domsetica Gyllenkroks Astrakan E - äpple
1 Malus domsetica Oranie E - äpple
2 Morus nigra ´Mulle´E - mullbär
14 Pinus nigra - svarttall
4 Pinus nigra - svarttall
3 Platanus x hispanica
2 Platanus x hispanica
3 Populus alba Nivea - silverpoppel
1 Prunus avium Heidi E - fågelbär
1 Prunus avium Viktor E - fågelbär
1 Pyrus communis Ingeborg E - päron
1 Pyrus communis Carola E - päron
3 Quercus frainetto - ungersk ek
2 Quercus frainetto - ungersk ek
3 Quercus robur fk Ultuna E - ek
3 Tilia x europea Kristina E - parklind

trädkvalitet/storlek Placering
so 16-18 3x ompl Kl
omr 4, mellan Allégatan/Jungrustig
so 16-18 3x ompl Kl
omr 4, mellan Allégatan/Jungrustig
stambusk th 300-350 3x omr
ompl4, lekplats Gutelunden
so 16-18 3x ompl Kl
omr 2, Kopparsvik
so 14-16 3x ompl Kl
omr 4 Söderhemsgatan/Plommongränd
so 16-18 3x ompl Kl
omr 2, Kopparsvik, anslutning kryssningbro
so 16-18 3x ompl Kl
omr 4, park Söderhemsgatan
so 14-16 3x ompl Kl
omr 1, Södertorg
so 12-14 3x ompl Kl
omr 3, Tallundens lekplats
so 12-14 3x ompl Kl
omr 3, Tallundens lekplats
so 14-16, 3x ompl Kl
omr 3, Tallundens lekplats
th 175-200
omr 2, öster om Färjeleden, söder om Gutebacken
th 175-200
omr 4, lekplats Gutelunden, mot Kolonigatan
so 16-18 3x ompl Kl
omr 4, mellan Allégatan/Jungrustig
so 16-18 3x ompl Kl
omr 4, grönområde Söderhemsgatan
so 14-16 3x ompl Kl
omr 4, mellan Allégatan/Jungrustig
so 12-14 3x ompl Kl
omr 3, Tallundens lekplats
so 12-14 3x ompl Kl
omr 3, Tallundens lekplats
so 12-14 3x ompl Kl
omr 3, Tallundens lekplats
so 12-14 3x ompl Kl
omr 3, Tallundens lekplats
so 16-18 3x ompl Kl
omr 4, mellan Allégatan/Jungrustig
so 16-18 3x ompl Kl
omr 4, park Söderhemsgatan
so 16-18 3x ompl Kl
omr 4, mellan Allégatan/Jungrustig
so 16-18 3x ompl Kl
omr 4, mellan Allégatan/Jungrustig
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POLICY FÖR DET FRAMTIDA TRÄDVÅRDSARBETET

Hur ett träd ska förvaltas och beskäras beror på vilket syfte man vill uppnå med trädet och
åtgärden. Om syftet med beskärningen är att kunna bevara ett träd för dess estetiska eller
kulturhistoriska värde, eller om syftet handlar om att bevara och förstärka trädets
naturvärde. Det pågår en kontinuerlig forskning kring vilken typ av trädvård som är den
rätta i olika typer av sammanhang och det bästa sättet att förvalta sitt trädbestånd är att
hålla sig uppdaterad med aktuell information och nya rapporter. Det kan göras genom att
delta i relevanta kurser och konferenser, numera ofta digitala, t ex de årliga Träddagarna
som arrangeras av Svenska Trädföreningen. Deras hemsida
https://www.tradforeningen.org/ uppdateras regelbundet med aktuella rapporter både
nationella och internationella. Nyhetsbevakning i kombination med lokal erfarenhet och
öppna ögon för egna träd är en bra kombination för det framtida trädvårdsarbetet. Givetvis
ska personal som jobbar med träd, rörande alltifrån plantering, skötsel och beskärning, ha
den utbildning som krävs för att genomföra arbetsuppgiften på ett fackmannamässigt sätt.
Ibland kan ett träd av funktionella skäl eller säkerhetsskäl behöva beskäras på ett sätt som
innebär att exempelvis en stor del av kronan måste reduceras, varpå ett estetiskt värde eller
kulturhistoriskt värde kan gå förlorat, men att naturvärdet istället prioriteras. Huruvida ett
värde kan bevaras på bekostnad av andra är en bedömning som måste göras vid varje
enskild situation. Det finns även riktlinjer att förhålla sig till rent biologiskt vilka ofta
sammanfaller med det estetiska värdet.
All typ av beskärning innebär ett ingrepp som riskerar att försvaga trädet eftersom man
lämnar öppna snitt som trädet måste hantera, vilket kräver energi. Dessa snitt kan också
vara inkörsportar för röta. Ju större snitt desto större risk för skador och rötangrepp.
Samtidigt handlar mycket beskärning om att bygga upp träd, förutse framtida konflikter
och ge träden förutsättningar att bli gamla individer. Genom att vara införstådd med hur
träd vanligtvis reagerar på en beskärningsinsats kan man få en god uppfattning om tänkbara
utfall, vilket är viktigt för trädets långsiktiga överlevnad. Det kan också ge förklaringar till
varför man inte i alla sammanhang kan rekommendera beskärning, utan istället tvingas välja
att helt ta bort ett riskträd.
Planering
Rätt träd på rätt plats är viktiga ledord i planeringsarbetet, att se till att det nya trädet får
utrymme, känna till dess slutstorlek och krav på jordmån, mottaglighet för sjukdomar m m.
Sen skall de estetiska och de kulturhistoriska värdena vägas in liksom trädets naturvärden.
När ett nytt träd planteras som ersättning eller kompensation för ett gammalt träd som
omfattats av ett lagskydd finns det ofta villkor i ett myndighetsbeslut vilken typ av träd som
skall planteras. Det är viktigt att hålla god dialog med den beslutande myndigheten för att
få ett bra resultat. Det behöver inte alltid vara rätt att enbart fokusera på att byta ut ett träd
mot exakt samma art som stått där tidigare. Många gånger tas ett träd ned i förtid för att
det blivit för stort för platsen eller växer för nära en byggnad. Det är då onödigt att göra
om exakt samma misstag. Ibland är det heller inte möjligt på grund av fenomenet
jordtrötthet som t ex tycks drabba alla arter inom familjen Rosaceae, rosfamiljen. Det är
inte bara viktigt att välja en lämplig art för platsen, arter kan ha många olika namnsorter
vilka skiljer sig mycket t ex beträffande storlek och form. Trädets proviniens och härkomst
är viktigt att beakta, de flesta större plantskolor kan redovisa frökällan och det är angeläget
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att om möjligt välja en geografiskt närliggande frökälla. Finns det E-plantor54 av en art eller
sort bör dessa väljas då det ger friska, pålitliga och odlingsvärda träd utvalda för svenskt
klimat.
Förberedelse inför plantering
Jorden bör i de flesta fall förbättras och i vissa fall bytas. Speciellt viktigt med jordbyte
gäller för trädbyte inom familjen Rosaceae – rosfamiljen bl a oxel. Detta p g a fenomenet
jordtrötthet, ett tillväxthämmande fenomen orsakat av diverse mikrobakterier bl a
nematoder som främst drabbar arter inom familjen Rosaceae – d v s rosor även oxel, rönn,
äpple, plommon, körsbär, hagtorn etc.
Lämplig ersättningsjord är ren anläggningsjord som eventuellt kan kompletteras med en
grundgödselgiva av PK- mikro. Kompost, mull och liknande får inte användas i
trädgropens botten då rötterna kan riskera att dö p g a syrebrist. Däremot så bör om
möjligt biokol användas i större skala allteftersom lokala producenter etableras vilket gör
det möjligt att bli ekonomiskt försvarbart. Stockholm stad använder en blandning av biokol
och makadam i sina växtbäddar. Träden mår bra och får bättre tillväxt. Biokolen bidrar
också till att minska koldioxiden i luften. Biokolen låser kol i marken genom så kallad
kolsänka vilket även motverkar klimatförändringarna. Trädgropen bör om möjligt vara
minst 2 m i diameter och ca 60 cm djup. För att etablera träd i hårdgjorda ytor måste så
kallade skelettjordar anläggas enligt särskilda anvisningar. Skelettjordar byggs upp genom
att blanda växtjord med större fraktioner av makadam 100-150 mm. Jordkonstruktionen är
en markteknisk åtgärd för att rötter hos träd planterade i hårdgjord stadsmiljö skall kunna
växa under den hårdgjorda ytan. Skelettjord kan också fungera som dagvattenmagasin. För
mer information om växtbäddar, skelettjordar och biokol se Växtbäddar i Stockholms stad
2017 – en handbok 2017 https://parker.stockholm/vaxter-djur/trad/. Det är viktigt att det
finns plats för trädets rotsystem. En generell siffra är att ett medelstort träd behöver cirka
7-8 kbm tillgänglig jord för att utvecklas optimalt.
Träden skall upphandlas i god tid före plantering och en lämplig leveranstid skall väljas.
Vissa träd föredrar vårplantering men för de flesta träden är en sen höstplantering att
föredra. Plantskolan kan ge bra råd vad som är lämpligast. I huvudsak skall träden vara
depåodlade, containerodlade eller med klump (co el m kl). Välj trädstorlek utifrån plats och
ekonomi, men minimum so 12-14. Detta för att då har plantskolan själva hunnit göra den
viktigaste uppbyggnadsbeskärningen och att ett större träd ofta har lättare att etablera sig
och kan snabbare börja leverera ekosystemtjänster. Man bör dock beakta att större
trädstorlekar även innebär mer produktionskostnader och högre transportkostnader vilket
kan ifrågasättas ur ett miljöperspektiv. Träden skall hanteras fackmannamässigt i samband
med transport beträffande lassning och lossning och skall besiktigas av fackman i samband
med leverans. Träden skall uppfylla GROs Kvalitetsregler för plantskoleväxter vilket t ex
innebär att klumpens storlek i diameter skall vara minst 3x stamomfånget.
Plantering
De träd som levereras skall planteras eller jordslås så snart som möjligt. Barrotade träd får
överhuvudtaget inte utsättas för direkt sol. Bara någon minut med direkt sol på rötterna
kan skada träden avsevärt så att de i värsta fall dör. Vid plantering gäller att trädet skall stå
på samma djup som vid plantskolan, absolut inte djupare - hellre för grunt än för djupt.
Några få arter såsom poppel och pil kan planteras djupare än de stått tidigare. Eventuellt
54
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skadade rötter skall skäras rent med vass kniv eller sekatör. Skadade och helt felvuxna
grenar skall avlägsnas fackmannamässigt med sekatör. För övrigt ska ingen beskärning
utföras i samband med planteringstillfället. När trädet levereras med klump skall materialet
som omger klumpen vara av nedbrytbart material som inte behöver avlägsnas vid
plantering. Materialet måste dock knytas loss och vikas ned under jord för att inte rothalsen
skall strypas. Det är viktigt att väven som omger klumpen kommer ned helt under mark för
att nedbrytningen skall fungera. Lyft alltid i klumpen och aldrig i stammen eller rothalsen,
se till att klumpen är genomvattnad innan plantering. När trädet är placerat i gropen, fyll
upp drygt halvvägs kring klumpen tryck till och vattna rikligt, oavsett väderlek och årstid.
När vattnet sjunkit undan så fyll på med mer jord, gör en fördjupning för bevattning längs
gropens ytterkant och vattna ännu mer. Vattningens syfte är i första hand att lösa upp
jorden så att den flyter in mellan trädets fina rotsystem. Ofta finns medföljande
instruktioner från plantskolan.
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Trädstöd
Behovet av trädstöd har ofta överdrivits. Undersök först och främst huruvida trädet ifråga
behöver trädstöd. Ibland behövs inte detta alls t ex vid mycket stora träd och tunga
klumpar. Om trädet behöver trädstöd sätts normalt två - tre låga stöd ca 60-80 cm ovan
mark. Detta tillåter större rörelse hos trädet och därmed snabbare etablering med starkare
rothals och rotsystem än med motsvarande höga trädstöd. Ett brett trädhållarband
placeras runt stam och stör och sänks successivt i takt med att trädet etablerar sig.
Uppbindningen måste efterhand korrigeras i samband med trädets tjocklekstillväxt och får
absolut inte tillåtas att strypa trädet. Störar och band kan i regel avlägsnas helt efter de
första 2–3 åren.
Om underjordiska så kallade trädankare används som alternativ till uppbindning är det
viktigt att beakta att de skall vara helt nedbrytbara i marken.
Trädet kan också beroende på placering behöva skyddas mot gnagare och
trimmerskador. Skyddet skall nå ända ned över rothalsen och behöver kontrolleras och
justeras ett par gånger per år. Efter några år har barken grovnat och är då inte längre
lika eftertraktad som föda.
Skötsel under etableringstiden
Etablering av träd är kostnadskrävande. En snabb och god etablering gör inte bara
ekonomiska besparingar utan även stora miljövinster varför det är mycket viktigt att lägga
resurser på detta och absolut inte glömma bort träden efter plantering vilket dessvärre är
mycket vanligt. För att säkerställa en snabb och god etablering är det viktigt att vattna
ordentligt under etableringsperioden - främst de första växtsäsongerna. Detta
skötselmoment är förvisso beroende på väder och vind men behovet av vattning är som
störst under maj-juni månad p g a att trädet under lövsprickning och skottskjutning både
har ett mycket stort behov av vatten samt även en stor förmåga att tillgodogöra sig det
tillförda vattnet. Vattning skall ges med så kraftiga givor så att det sjunker ned och får
kontakt med markens djupare och fuktigare delar. Ett övergripande nationellt riktmått på
den mängd vatten som behöver tillsättas är cirka 70 liter per träd och vecka under perioden
halva april till och med augusti55. Ett annat vanligt riktvärde är 30 liter per kvadratmeter
och tillfälle vilket motsvarar 30 mm regn. Bevattningspåsar kan med fördel användas och
de skall då knytas mot trädstödet, inte stammen. Efter etablering kan bevattning begränsas
till enbart torra perioder.
Ett annat viktigt moment för att säkerställa trädets etablering är att minska konkurrens om
vatten/näring från främst gräs och ogräs. Detta åstadkommes genom att hålla en yta om ca
2 m i diameter kring trädet ständigt lucker och ogräsfri. Kemisk ogräsbekämpning i
närheten av nyplanterade träd skall alltid undvikas. Denna s k trädring kan med fördel
täckas med ett ca 5-10 cm tjock lager av bark/grenflis alternativt strid sand/finsingel. Detta
säkerställer syretillgången samt försvårar för fröogräs att etablera sig. Det är dock mycket
viktigt att inte överdriva med alltför tjocka lager och att rothalsen lämnas fri så att inte
trädet reagerar med stamstrypande rotutveckling s k rotsnurr.
En väl tilltagen trädring, en öppen yta kring ett träd, minskar även risken för
påkörningsskador från gräsklippare och dyl. vilket tyvärr ofta är det största hotet mot
nyplanterade träd. Bark och grenflis gynnar även samarbetet i marken mellan svampar och
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trädrötter - ett fenomen som kallas mycorrhiza - vilket kan hjälpa trädet att tillgodogöra sig
vissa svåråtkomliga mineralämnen.
Gödsling skall normalt inte ske under den första säsongen. Rötterna etablerar sig bättre i
jord med lågt näringsinnehåll. Tidigt under den andra säsongen kan gödsling ske med ett
komplett och gärna långtidsverkande gödselmedel. Viktigt att dosera enligt anvisningar och
aldrig överdosera. Gödsling bör generellt alltid föregås av en jordanalys. Ofta blir kväve
efter etablering ett bristämne. Kvävebrist kan uppmärksammas genom en okulär
besiktning. En lämplig giva kan vara NPK 51-10-43 samt mikronäringsämnen. Nästan alltid
reagerar trädet positivt på mulch (yttäckning) av kompost liksom trädet oftast mår bra av
att löv etc får ligga kvar under trädet och gynna mikrolivet.
Uppbyggnadsbeskärning
Uppbyggnadsbeskärning handlar om
att beskära ett ungt träd för att främja
en god kronstruktur. Det är ett viktigt
inslag för att minska framtida problem
och kostnader, ett moment som skall
utföras fackmannamässigt och av
utbildad personal. Målet med
uppbyggnadsbeskärningen är att trädet
ska få ett för arten naturligt växtsätt
och att svagheter förebyggs. Problem
med invuxen bark och svaga
greninfästningar kan på ett tidigt
stadium förutses och undvikas utan att
ge träden några större sår varpå
allvarliga rötangrepp i stammen kan
undvikas.
Åtgärder som uppbyggnadsbeskärningen syftar till är att gynna en
genomgående stam samt undvika
dubbelstammar (co-dominanta). Detta
utförs genom att korta tillbaka
konkurrerande toppskott. Vidare syftar
Uppbyggnadsbeskärning syftar bl a till att gynna en
uppbyggnadsbeskärningen till att skapa
genomgående stam och undvika dubbelstammar
starka greninfästningar samt att i god
tid stamma upp träden till dess slutliga
stamhöjd. Därmed undviks stora snitt och rötangrepp i framtiden.
Hållfasthetsproblem kan även uppstå om alltför många huvudgrenar utvecklas. Om
grenarna dessutom växer fram på samma ställe på huvudstammen, vilket är vanligt på t ex
hästkastanj och lönn, kan stammen mer eller mindre strypas. Detta kan genom
uppbyggnadsbeskärningen förhindras.
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Beskärningsinsatserna skall vara små men ofta återkommande. Arbetet skall kunna ske med
en sekatör och bör utföras regelbundet varje till vartannat år under de första 10 till 15 åren
varefter tiden mellan intervallerna kan ökas.
Lämplig tidpunkt för beskärningsinsatserna är juli - september. Många träd kan även
beskäras på senvintern. En målsättning med uppbyggnadsbeskärningen bör vara att trädet
skall behålla sitt naturliga utseende - sin habitus. Det är viktigt att inte ta bort för stor
mängd bladvolym, en tumregel säger max 20 % bladvolym hos unga och vitala träd och
max 10 % bladvolym hos äldre mindre vitala träd.
Om träden köps i en plantskolestorlek från 12-14 (so) eller större har en stor del av
uppbyggnadsbeskärningen gjorts i plantskolan och förvaltaren bör därför alltid ha denna
storleksangivelse som minimikrav.
Skötsel av äldre träd – beskärning etc
Det äldre trädbeståndet kräver ofta klättrande och utbildade arborister för sin vård. Det
kan förutom underhållsbeskärning avse viktavlastningar, kronstabiliseringar etc i syfte att
undvika brott och skador. Ett viktigt vårdmoment av det äldre trädbeståndet är att
regelbundet inventera och besiktiga träden för att kunna beställa eller utföra det arbete som
krävs. Rent generellt gäller att om en gren grövre än 10 cm i diameter skall avlägsnas
orsakas trädet mycket stor skada och får direkt en inkörsport för röta. Grenar större än 15
cm i diameter skall helst inte alls avlägsnas. Känsligheten för rötangrepp varierar givetvis
mellan trädslag; björk och skogslönn är t ex betydligt känsligare än lind, ask och alm.
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Hur snittet läggs är viktigt och blir än viktigare ju större snitt som krävs. Ju större snittyta,
desto längre tid tar det för trädet att valla över och försluta skadan. Man kan dock inte säga
att en snabb övervallning alltid är liktydigt med liten rötutveckling. Kraftig röta kan bildas
även i träd som snabbt vallar över ett snitt eftersom artens förmåga att begränsa skador
från insidan också är avgörande. Snittet får inte läggas för nära stammen så att grenkragen
skadas eftersom den innehåller ämnen som vallar över snittet och begränsar rötspridning.
Snittet får inte heller läggas för långt ut från stammen (s k rockhängare) vilket orsakar död
och energirik ved och där rötan kan utvecklas så kraftigt att den kan bryta igenom
grenkragens skyddszon. Lämplig tidpunkt för de flesta beskärningsinsatser är om möjligt
juli till mars. Vissa blödande trädslag kan beskäras under perioden juli-september om man
vill minimera blödningen.
Under trädets viloperiod (vinter) är de flesta processer i trädet avstannade, eller på sparlåga,
och då bildas inte de ”väggar” som kan kapsla in och begränsa en skada. På vintern kan
alltså inte trädet hindra rötsvampar från att infektera veden, utan det är först när våren
kommer som inkapslingen kan börja ske. Mängden svampsporer är dock liten på vintern,
vilket minskar risken för att träd ska bli rötangripna vid den tiden. Flest svampsporer finns
det i luften under våren och sommaren. Den för trädet generellt bästa tiden för beskärning
är under vegetationsperioden.
Det är dock viktigt att alltid klargöra vilket syfte man har med en beskärning av ett äldre
träd och att vara medveten om att beskärning inte alltid är nödvändigt. Många gånger kan
träden utvecklas väl utan beskärning. Men även tvärt om kan en sent påbörjad och alltför
hård beskärning tvinga fram kostsamma återkommande uppföljningar.
Några vanliga syften med beskärningar kan vara att främja en funktion – bibehålla eller
gynna en funktion hos trädet eller anläggningen såsom siktlinje, form, framkomlighet. Ett
annat syfte kan vara att hantera risker - att förebygga eller reducera risk för skador på
omgivningen eller på trädet. Ytterligare ett exempel på ett syfte är att främja en god
ekonomi – att undvika framtida problem och behov av skadliga ingrepp eller akuta
åtgärder och istället genom insatsen öka trädets livslängd och minska kostnader för
underhåll och ersättning. Återigen är det viktigt att all personal som jobbar med skötsel av
äldre träd har relevant utbildning för att genomföra arbetet på ett fackmannamässigt och
säkert sätt. En bra handbok för skötsel av etablerade träd är Trädvårdshandboken – beskärning
och trädvårdsåtgärder på etablerade träd. En SLU-rapport (2016:3) som går att ladda ned gratis
från internet.
Utförliga beskrivningar för mycket av ovanstående finns redogjort som faktablad på
Svenska trädföreningens hemsida:
https://www.tradforeningen.org/publikationer/broschyrer/ vilka bygger på internationella
publikationer som International Society of Arboriculture (ISA) tagit fram.
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BILAGA 1 - Fördelning av trädslag på artnivå – alfabetisk ordning
Acer campestre - naverlönn
Acer cappadocicum-turkisk lönn
Acer ginnala - ginnalalönn
Acer griseum - kopparlönn
Acer platanoides - skogslönn
Acer pseudoplatanus tysklönn
Acer saccharinum – silverlönn
Aesculus carnea – rödblommig hästkastanj
Aesculus hippocastanum – hästkastanj
Ailanthus altissima – gudaträd
Alnus glutinosa – klibbal
Betula pendula – björk
Betula pubescens – glasbjörk
Carpinus betulus – avenbok
Castanea sativa- äkta kastanj
Cercidiphyllum japonicum – kastura
Cornus mas – körsbärskornell
Crataegus laevigata – rosenhagtorn
Crataegus monogyna – trubbhagtorn
Crataegus x-hybrider
Davidia involucrata – näsdukträd
Fagus sylvatica – bok
Fraxinus excelsior – ask
Fraxinus ornus – mannaask
Ilex aqutifolium – järnek
Juglans cinerea – grå valnöt
Juglans manchurica – mandchurisk valnöt
Juglans nigra – svart valnöt
Juglans regia – valnöt
Laburnum alpinus – alpgullregn
Laburnum anagrydoides – sydgullregn
Laburnum x waterii – hybridgullregn
Larix europea – europeisk lärk
Larix eurolepsis – hybridlärk
Liquadambar styraciflua - ambraträd
Magnolia kobus – japansk magnolia
Magnolia obovta – junimagnolia
Magnolia soulangiana – praktmagnolia
Magnola x loebneri – hybridmagnolia
Magnolia sp – magnolia
Malus – purpurapel
Malus baccata - bärapel
Malus domestica – äpple
Malus floribunda – prydnadsapel
Malus sp – vildapel
Morus nigra – mullbär
Nothofagus obliqua – sydbok
Nyssa sylvatica – nyssa
Paulownina tomentosa – kejsarträd
Picea abies – gran
Picea pungens – blågran

86 st
4 st
8 st
3 st
244 st
143 st
8 st
15 st
168 st
2 st
16 st
243 st
5 st
77 st
3 st
2 st
1 st
6 st
36 st
4 st
1 st
66 st
226 st
4 st
1 st
1 st
2 st
9 st
11 st
4 st
2 st
12 st
3 st
7 st
7 st
1 st
1 st
3 st
7 st
4 st
5 st
1 st
37 st
14 st
11 st
1 st
1 st
1 st
2 st
9 st
2 st
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Pinus nigra – svarttall
Pinus sylvestris – tall
Platanus x hispanica – platan
Populus nigra - pelarpoppel
Populus sp – poppel
Populus tremula - asp
Prunus – sp – körsbär
Prunus avium – körsbär
Prunus domestica – plommon
Prunus padus – hägg
Prunus sargentii – bergskörsbär
Prunus serrula – glanskörsbär
Prunus virginiana – virginiahägg
Prunus x serrulata – japansk körsbär
Prunus x yedoensis – tokyokörsbär
Pseudosuga menzierii – douglasgran
Pyrus communis – päron
Pyrus salicifolia – silverpäron
Quercus rubra – rödek
Quercus cerris – turkisk ek
Quercus palustris – kärrek
Quercus petrea – bergek
Quercus robur – ek
Robinia pseudoacacia – robinia
Salix alba – vitpil
Salix caprea – sälg
Salix sp – pil
Salix sepulcralis – kaskadpil
Sambucus nigra – fläder
Sophora japonica – pagodträd
Sorbus Dodong – ullungrödd
Sorbus americana – amerikansk rönn
Sorbus aria – vitoxel
Sorbus aucuparia – rönn
Sorbus austracia – österikisk oxel
Sorbus commixta – japansk rönn
Sorbus decora – pärlrönn
Sorbus hybrida – finnsoxel
Sorbus incana – silveroxel
Sorbus intermedia – oxel
Sorbus x thuringiaca – rundoxel
Syringa vulgaris – syren
Tilia cordata – skogslind
Tilia euchlora – glanslind
Tilia platyphyllus – bohuslind
Tilia vulgaris – parklind
Ulmus carpinifolia – lundalm
Ulmus glabra – skogsalm
Ulmus laevis – vresalm
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8 st
285 st
22 st
1 st
6 st
6 st
20 st
135 st
4 st
14 st
9 st
9 st
19 st
9 st
4 st
1 st
33 st
1 st
8 st
24 st
10 st
1 st
59 st
13 st
12 st
2 st
2 st
5 st
5 st
3 st
8 st
19 st
17 st
88 st
25 st
4 st
6 st
68 st
36 st
883 st
83 st
2 st
260 st
40 st
6 st
388 st
70 st
259 st
2 st

89 (115)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

[TRÄDVÅRDSPLAN– TRÄD PÅ REGIONÄGD MARK I VISBY –
ALLMÄN PLATSMARK]

BILAGA 2 – Kartbilder nyplanteringar år 2022 -2026 - ÖVERSIKT
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BILAGA 3 – Kartbilder nyplanteringar år 2022
Översikt
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Kartbild område 1, Strandpromenaden
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Kartbild område 1, Övriga innerstaden
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Kartbild område 3, Tallunden
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BILAGA 4 – Kartbilder nyplanteringar år 2023
Översikt
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Kartbild område 5, Medvalls kiosk, lekplats Gärdestigen

Kartbild område 5, Skeppsparken-Blomstervägen - översikt
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Kartbild område 5, Blomstervägen

Kartbild område 5, Skeppsparken
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Kartbild område 5, Gråbotorg samt viadukt
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Kartbild område 6, Lännaplan

Kartbild område 6, Lännaväg/Pjäsen
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Kartbild område 6, Kajsarnområdet

Kartbild område 6, Lekplats Havdervägen
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Kartbild område 6, Lekplats Volontärgatan
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BILAGA 5 – Kartbilder nyplanteringar år 2024
Översikt
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Kartbild område 7, rondell, Follingboväg samt Hästarnas dal
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Kartbild område 7, rondell, Follingboväg

Kartbild område 7, Kasper Höjers park
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Kartbild område 7, Bingebyområdet
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Kartbild område 7, Skarphällsgatan
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BILAGA 6 – Kartbilder nyplanteringar år 2025
Översikt
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Kartbild område 9, Terra nova/Visbyleden
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Kartbild område 9, lekplats Hagebylund Djuplunda

Kartbild område 8, lekplats Anariagatan Visby norr
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Kartbild område 8, Strandpromenaden
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BILAGA 7 – Kartbilder nyplanteringar år 2026
Översikt
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Kartbild område 2, Kopparsvik
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Kartbild område 4, Söderhem

Kartbild område 4, lekplats Gutelunden
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Kartbild område 4, område Allégatan/Jungfrustig
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Kartbild område 3, Tallundens lekplats

Kartbild område 1, Södertorg
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NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 0000
Uppdaterad åtgärdstabell 2021-2025 för Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd

Förord
Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett av flera verktyg för att nå det
av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, och även de
övriga sex ekosystemrelaterade miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogram för hotade
arter och naturtyper bidrar även till att uppnå Aichimål 12 inom Konventionen för
biologisk mångfald som handlar om att senast 2020 ha förbättrat hotade arters
bevarandestatus och mål 15, delmål 15.5 i de Globala målen för hållbar utveckling
om att hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och
förebygga utrotning av hotade arter.
Under 2004 fastställdes det första åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
(Höjer & Hultengren 2004) vilket omfattade perioden 2004–2009.
Åtgärdsprogrammet reviderades efter de erfarenheter som genererades under
arbetets gång och 2011 fastställdes ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2012–
2016. Under 2017 utvärderades programmet av Calluna AB (Toftegaard m.fl.
2018). Åtgärdsprogrammet bedömdes ha varit framgångsrikt men i behov av nya
insatser. År 2018 beslutade Naturvårdsverket att programmet skulle förlängas till
2023 samt att de kortsiktiga målen och åtgärdstabellen skulle uppdateras. Nya
kortsiktiga mål, ändringar i definition och vision har tagits fram av Länsstyrelsen i
Västmanlands län i samverkan med berörda län och aktörer. Vid fastställelse av
uppdaterad åtgärdstabell revideras tidigare beslut och programmet förlängs till
2025.
Programmet beskriver fem trädmiljöer som bedöms vara särskilt viktiga att
prioritera inom ramen för bevarandeplanering och vid genomförande av
skötselåtgärder: grova och gamla ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer
och andra vägnära träd samt hamlade träd. Åtgärdsprogrammets mål och åtgärder
riktar sig i första hand till berörda offentliga aktörer. Övriga aktörers bidrag är
mycket viktiga för genomförandet av programmet och arbetet genomförs även
fortsättningsvis i samverkan med markägare, markägarnas organisationer,
skogsbrukets aktörer, ideella organisationer och andra berörda.
Rapporten innehåller mål samt en kortfattad presentation av angelägna åtgärder
under 2021−2025 för att de skyddsvärda trädens bevarandestatus i Sverige ska
kunna förbättras. Åtgärderna samordnas mellan olika intressenter, vilket får till
följd att kunskapen om och förståelsen för de skyddsvärda trädens värde ökar.
Förankring av förslagen till åtgärder har skett genom samråd med berörda aktörer.
Gällande åtgärdsprogram finns på Naturvårdsverkets hemsida: Åtgärdsprogram för
särskilt skyddsvärda träd ISBN: 978-91-620-6496-9
Stockholm 2 juli 2021
Maria Widemo
Chef Artenheten
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Bakgrundsbeskrivning
En långsiktig och framgångsrik bevarandestrategi för biologisk mångfald i
trädbärande marker kräver ett helhetstänkande som särskilt beaktar
kulturlandskapets trädmiljöer. Dessa miljöer är i många avseenden nyckeln till
bevarandet av en mängd hotade växter och djur och utgör dessutom en viktig del av
det biologiska kulturarvet. I dagsläget är bevarandearbetet i kulturlandskapets
trädmiljöer eftersatt, trots att dessa miljöer ofta innehåller större koncentrationer av
gamla och artrika träd än vad som i normalfallet går att finna i skogsmarken.
Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet förväntas ha
positiva effekter för över 400 rödlistade arter.

Definition
Med särskilt skyddsvärda träd avses:
•
•

•

jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under
brösthöjd.
äldre träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än
140 år.
grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad
hålighet i huvudstammen.

Särskilt skyddsvärda träd definieras här således med utgångspunkt från
egenskaper hos det enskilda trädet. Både levande och döda träd ingår i
definitionen.
Definitionen har ändrats från mycket gamla till äldre för att särskilja från
Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2013:1).

Övriga värdefulla träd
Träd som inte uppfyller något av kriterierna kan naturligtvis ändå ha ett socialt
eller kulturmiljövärde eller värde som livsmiljö för rödlistade arter. De är också
viktiga att sköta och bevara så att de kan utvecklas till framtidens särskilt
skyddsvärda träd. Dessa träd kallas för efterträdare.
På länsstyrelserna runt om i Sverige har man kartlagt förekomsten av värdetrakter
inom arbetet med grön infrastruktur (GI). I de flesta län finns en värdetrakt för
särskilt skyddsvärda träd eller ädellövmiljöer. Inom dessa värdetrakter finns rikligt
med värdefulla träd som står tillräckligt tätt för att arter som är knutna till särskilt
skyddsvärda träd bedöms kunna sprida sig. Värdetrakterna utbredning förändras
hela tiden efter att fler inventeringar genomförs och man hittar nya områden med
värdefulla träd. De åtgärder som föreslås i denna åtgärdstabell ska fokuseras till
värdetrakterna, då det är där som åtgärderna gör störst nytta.
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Många träd, framförallt de som finns i offentliga miljöer berörs, av flera olika
lagar. Vilken lagstiftning som gäller under vilka omständigheter finns beskrivet i
skriften Fria eller fälla (Mebus 2014). Detta åtgärdsprogram berör inte
lagstiftningen utan fokuserar på åtgärder och finansiering av åtgärderna. Det är
nödvändigt att alltid stämma av om de planerade åtgärderna behöver dispens eller
tillstånd för att utföras.
Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga i vardagslandskapet och bör som regel
betraktas som omistliga oavsett om de påträffas i skogsmark, odlingslandskap eller
urbana miljöer. Arbetet med att bevara och vårda särskilt skyddsvärda träd utgör ett
viktigt bidrag till arbetet med miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt
odlingslandskap, God bebyggd miljö och Levande skogar.
Mer information om särskilt skyddsvärda träd finns i Naturvårdsverkets rapport
5411 Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet,
2004−2010, Naturvårdsverkets rapport 6496 Åtgärdsprogram för särskilt
skyddsvärda träd, Mål och åtgärder 2012−2016 samt Utvärdering av
åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd 2004−2016 Slutrapport mars
2018-03-01, Toftegaard m.fl. (2018).
Den beräknade kostnaden för åtgärder som skulle behöva täckas av
Naturvårdsverkets medel för genomförande av åtgärdsprogrammet uppgår till ca
76 420 000 kr under giltighetsperioden 2021−2025. Dock är möjligheten till denna
finansiering beroende av årlig resurstilldelning till, och prioriteringar mellan, alla
gällande åtgärdsprogram.
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Vision och mål
Vision
Grova, gamla och/eller ihåliga träd ska bevaras som ett viktigt värdebärande
element i landskapet.
Hamlade träd och övriga träd med sociala och kulturhistoriska värden ska bevaras
som ett viktigt värdebärande element i landskapet.
Träden och deras närmiljöer förvaltas på ett sätt som gör att trädens vitalitet och
värden för biologisk mångfald och kulturarv bevaras.
Träd äldre än 200 år avverkas inte.
Efterträdare förekommer på ett sätt som gör att det kommer att finnas tillräckligt
med gamla, grova och ihåliga träd för att rödlistade arter som är beroende av
sådana träd ska kunna finnas kvar i livskraftiga populationer i framtiden.
Åtgärder för att bevara och vårda träden är prioriterade i planering och i operativ
verksamhet.
Kunskap och information om trädens värden och behov av skydd och vård finns
integrerad i samtliga berörda aktörers verksamheter.
Trädsjukdomar ska inte utgöra ett hot mot särskilt skyddsvärda träd och deras
biologiska mångfald.
I visionen har hamlade träd och trädsjukdomar lagts till efter utvärderingens analys
(Toftegaard m.fl. 2018).

Långsiktigt mål (2050)
Antalet särskilt skyddsvärda träd har inte minskat på länsnivå jämfört med antalet
träd 2012.

Kortsiktiga mål (2030)
Skyddade områden
I skyddade områden är samtliga särskilt skyddsvärda träd utan akut
friställningsbehov.
Odlingslandskapet
Minst 80 % av alla särskilt skyddsvärda träd utanför skyddade områden i
odlingslandskapet är utan akut friställningsbehov.
Antalet hamlade träd i odlingslandskapet som sköts genom återkommande
beskärning har ökat med 10 % utifrån antalet kända träd i respektive län år 2012.
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Arealen löväng och trädklädd betesmark i gynnsamt tillstånd enligt artikel 17rapporteringen för perioden 2007−2012 ska öka med 10 % till 2030 (d.v.s. inom tre
rapporteringscykler).
Skogsbyar, finntorp och fäbodområden
Minst 50 % av alla särskilt skyddsvärda träd i skogsbyar, finntorp och
fäbodområden är utan åtgärdsbehov.
Alléer
Antalet alléträd har ökat med 5 % utifrån antalet kända alléträd i respektive län år
2012.
Tätort
Trädkronstäckningen i varje tätort är minst 25 % och har ökat med 2 % utifrån
krontäckningen 2020.
I varje tätort finns minst en biodepå där kommunen aktivt sparar död ved.
Parker, begravningsplatser, kyrkogårdar och kyrkotomter
Antalet träd i enskilda parker, begravningsplatser, kyrkogårdar eller kyrkotomter
minskar inte jämfört med situationen 2012.
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Åtgärder och
rekommendationer
Dialog och samverkan
Information och rådgivning till markägare
För att uppmuntra markägare att sköta sina träd på bästa sätt behövs information.
Information om trädens biologiska, sociala och kulturhistoriska värden,
information om var träden finns på just deras mark och information om hur man på
bästa sätt sköter träden och varför.
PRIVATA MARKÄGARE

Privata markägare, speciellt lantbrukare, är viktiga aktörer i detta åtgärdsprogram
eftersom så många särskilt skyddsvärda träd finns på deras marker. Erfarenhet visar
att uppsökande verksamhet i form av brev eller telefonsamtal följt av ett möte är ett
bra sätt att nå ut med information om var träden finns (på karta) och hur värdefulla
de är. Även information om olika ersättningar är efterfrågat. Länsstyrelsen kan
arbeta med rådgivning inom landsbygdsprogrammet om skötsel av betesmarker där
skötsel av de särskilt skyddsvärda träden uppmärksammas. Det är viktigt med
samarbete inom Länsstyrelsen mellan naturvården och handläggare inom
landsbygdsprogrammen gällande åtaganden och rådgivning.
STÖRRE MARKÄGARE

Senast 2023 ska större markägare som till exempel större skogsbolag, stift och
stiftelser få tillgång till GIS-skikt med inventerade träd och erbjudas möjlighet till
information om värden och skötsel. Målsättningen är att nyckelpersoner på dessa
företag och organisationer själva ska ha tillräckligt med kunskap om särskilt
skyddsvärda träd för att kunna sprida informationen ut i organisationen så att
träden sköts och skyddas på bästa sätt. Det kan de få genom kurser (se nedan) och
genom samarbete med länsstyrelsen.
Ansvariga: Länsstyrelserna.
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Kurser
FÖRDJUPNINGSKURSER

Nyckelpersoner, d.v.s. personal som ansvarar för planering, genomförande och
upphandling av åtgärder som kan omfatta marker med särskilt skyddsvärda träd, på
t.ex. statliga myndigheter, kommuner och Svenska kyrkan bör gå
fördjupningskurser om trädens värden och skötsel. Även arborister och större
privata aktörer behöver denna kunskap. Kurser ska anordnas årligen på nationell
nivå. De kan även hållas på regional nivå.
Ansvarig: Den nationella koordinatorn.
GRUNDKURSER

Personal som arbetar med trädvård eller utför arbeten nära träd, handläggare som
arbetar med detaljplaner, bygglov, exploatering och grävtillstånd, konsulter,
markägare och politiker som beslutar i frågor som rör mark och träd bör gå enklare
endagskurser om trädens värden och skötsel, gärna med en praktisk del. Kurser bör
ordnas årligen i varje län.
Ansvariga: Länsstyrelserna.
KURSER INOM LANDSBYGDSPROGRAMMET

Kurser om skötsel och restaurering av betesmarker och värdefulla träd, gärna med
en praktisk del. Syftet är att öka arealen trädklädda betesmarker som kan berättiga
till jordbrukarstöd och framöver skötas med ersättning från stöden. Kurser bör
ordnas årligen i varje län.
Ansvariga: Länsstyrelserna.

Certifiering
VETcert är en certifiering av arborister och konsulter, där de genom att klara ett
prov kan visa att de har tillräcklig kunskap för att bedöma och åtgärda särskilt
skyddsvärda träd. I samband med att certifieringen har tagits fram har det även
tagits fram kurspaket för arborister och andra som jobbar med skyddsvärda träd.
Det kan under programmets period även dyka upp andra certifieringar som riktar in
sig på särskilt skyddsvärda träd. Kurser och certifiering bör ordnas varje år.
Ansvariga: Svenska trädföreningen ordnar kurser och Sveriges arboristförbund
ordnar kurser och certifiering.
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Krav på arborister
Vid arbete med särskilt skyddsvärda träd är det viktigt att arborister som anlitas har
tillräcklig kompetens. Därför bör krav på certifiering ställas vid upphandlingar och
uppdrag. Minimumkrav bör vara ”av oberoende organisation certifierad arborist,
till exempel ISA Certified Arborist, European Tree Worker eller motsvarande”. För
arbete med särskilt skyddsvärda träd bör även krav på VETcert-certifiering eller
motsvarande ställas (se ovan). Arboristen ska dessutom ha erfarenhet av liknande
arbeten.
Ansvariga: Kravställning på arborister bör prioriteras av samtliga aktörer.
Krav på att entreprenörer använder sig av denna kravställning vid upphandlingar
bör finnas.

Information till kommuninnevånare
Samtliga kommuner bör ta fram information om var det krävs marklov för
trädfällning enligt bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.
Målsättningen är att detta ska vara klart 2023. Detta kan förslagsvis göras på
kommunens webbplats och gärna med en karta. För information kring övrig
lagstiftning som rör träd ansvarar länsstyrelserna, se åtgärd för webbplats under
nästa rubrik.
Ansvariga: Kommunerna.

Webbplats – information till trädägare
En webbplats skapas med relevant information om särskilt skyddsvärda träd,
lagstiftningen kring dem, olika möjligheter till bidrag och ersättningar för att sköta
träden samt länkar till kartor där man kan se var träden finns i landskapet och
värdetrakter utpekade i GI. Sidorna byggs upp på Länsstyrelsens gemensamma
webbplats där det finns möjlighet att skriva allmänna nationella texter som
kompletteras med länsvis information. Den nationella koordinatorn ser till att ta
fram struktur och nationella texter, respektive län fyller på med sitt regionala
innehåll.
Ansvariga: Den nationella koordinatorn ansvarar för att ta fram en webbplats till
2021 och respektive länsstyrelse ansvarar för att länka till den och lägga till länsvis
information.

Utveckla digital lagring av data om särskilt skyddsvärda
träd
Allt träddata har nyligen flyttats från Trädportalen till Artportalen. Alla
länsstyrelser ska använda Artportalen som sin primära lagringsplats för träddata.
En mobil lösning ska tas fram för att på ett enkelt vis kunna inventera träd och föra
in träddata i Artportalen.
Ansvariga: Den nationella koordinatorn tar fram en app att använda i fält, detta ska
vara klart 2021.
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Trädvårdsplaner och åtgärdsplaner för särskilt
skyddsvärda träd i offentliga miljöer
Trädvårdsplaner är styrdokument som visar på trädens behov av skötsel inom den
närmast framtiden. Dessa bygger på de inventeringar som görs (se under rubrik
inventering av träd i offentliga miljöer) och är sammanställda av en person med
tillräcklig kunskap, exempelvis certifierad arborist, grön besiktningsman eller
person med utbildning kring inventering och riskbedömning av träd. Sådana
trädvårdsplaner bör upprättas för alla begravningsplatser, kyrkogårdar,
kyrkotomter, parker, förskolegårdar, skolgårdar, utemiljön vid äldreboenden,
alléträd, träd vid spåranläggningar samt gatuträd och uppdateras minst vart tionde
år.
Fokus i trädvårdsplanerna ska ligga på att bevara så mycket som möjligt av de
biologiska, kulturhistoriska och sociala värden som kan knytas till träden. De
särskilt skyddsvärda träd som pekas ut i planerna bör ha en fastställd åtgärdsplan
senast 2024 som beskriver hur varje enskilt träd och den omgivande marken bör
skötas för att trädet ska bevaras så länge som möjligt.
Ansvariga: Kommunerna, begravningshuvudmän, Trafikverket och Statens
fastighetsverk.

Kommunal strategi för träd
Senast 2024 bör det finnas en kommunal strategi för att långsiktigt behålla särskilt
skyddsvärda träd och för att uppnå ökad livslängd för alla träd inom detaljplanelagt
område. I strategin är det viktigt med en långsiktig plan för hantering av
efterträdare till särskilt skyddsvärda träd.
Ansvariga: Kommunerna.

Samverkansgrupper
NATIONELL TRÄDGRUPP

En grupp med representanter från alla aktörer som berörs av detta program bildas.
Gruppen träffas en gång om året och håller kontakt vid behov. Syftet är att bilda ett
nationellt kontaktnät för att gemensamt lösa problem och svara på frågor, utbyta
erfarenheter och för att på ett smidigt sätt kunna samarbeta kring träd och deras
skötsel.
Ansvarig: Den nationella koordinatorn för åtgärdsprogrammet för särskilt
skyddsvärda träd är sammankallande.
ALLÉGRUPP

En grupp med representanter från aktörer som arbetar med alléer. Gruppen träffas
regelbundet för att samråda kring förvaltning av alléträd.
Ansvarig: Trafikverket är sammankallande.
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LÄNSSTYRELSERNAS TRÄDGRUPP

De handläggare som arbetar med åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd
på länsstyrelserna har ett eget nätverk som träffas en gång om året och håller
kontakt vid behov däremellan. Gruppen är till för att gemensamt lösa problem och
svara på frågor, utbyta erfarenheter och för att på ett smidigt sätt kunna samarbeta
kring träd och deras skötsel.
Ansvarig: Den nationella koordinatorn för åtgärdsprogrammet för särskilt
skyddsvärda träd är sammankallande.
LÄNSVISA TRÄDGRUPPER

Varje länsstyrelse ska starta en trädgrupp för sitt län. Till gruppen bör
representanter för de som har hand om träd på kommuner, kyrkogårdar och parker
bjudas in. Här bör även representanter för Skogsstyrelsen, Trafikverket, större
markägare som har många särskilt skyddsvärda träd samt andra intressenter få
chans att vara med. Gruppen bör träffas en gång om året och hålla kontakt vid
behov däremellan. Gruppen är till för att förmedla information och ordna
utbildningar samt ta upp lokala lösningar på olika problem som rör träd och död
ved.
Ansvariga: Länsstyrelserna är sammankallande.
KOMMUNALA TRÄDRÅD

Alla kommuner bör inrätta ett trädråd med kompetens i form av trädansvarig,
ekolog, arborist, kulturmiljövårdare och stadsplanerare senast 2024. Hur gruppen
byggs upp kan förväntas variera mellan olika kommuner eftersom det skiljer så
mycket mellan kommunernas storlek och antal träd de berörs av. Gruppen ska
verka för sammanhållen planering, styrning och förvaltning av särskilt skyddsvärda
träd inom kommunen.
Ansvariga: Kommunerna ansvarar för sin egen grupp.

Råd om skötsel
Till 2022 ska råd tas fram på hur skötsel av mark kring särskilt skyddsvärda träd
ska ske. Råden ska bygga på erfarenhet från tidigare projekt och förvaltning, och
rikta sig till alla som äger och/eller förvaltar marker med särskilt skyddsvärda träd,
även privatpersoner. Råden ska kunna användas som kriterier vid upphandlingar
och som kravspecifikation för egen personal.
Ansvarig: Den nationella koordinatorn med stöd från Länsstyrelserna och
Skogsstyrelsen.
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Beredskap mot nya skadegörare och sjukdomar
Många aktörer upplever det som oklart vilken myndighet som har ansvaret om en
ny sjukdom eller skadegörare skulle komma till Sverige och vart man kan vända
sig för råd. Information om vilken aktör som har vilket ansvar behöver spridas till
samtliga aktörer. Informationen ska finnas tillgänglig 2023.
Förutom för de växtskadegörare som omfattas av krav på bekämpning med stöd av
växtskyddslagen respektive skogsvårdslagen är det i dagsläget oklart vilken
myndighet som har ansvaret för rådgivning om åtgärder för att förhindra eller
bekämpa angrepp av växtskadegörare på träd i miljöer som inte omfattas av de
areella näringarna. Detta behöver förtydligas. Förtydligandet bör vara klart till
2023.
Ansvariga: Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, SLU och den
nationella koordinatorn.
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Aktiva åtgärder i fält
Skötsel och restaurering av träd i betes- och
slåttermarker eller det som tidigare varit betes- eller
slåttermarker
Bristande hävd och igenväxning är de största hoten mot särskilt skyddsvärda träd.
Därför är åtgärder för att hålla träden i odlingslandskapet friställda den absolut
viktigaste åtgärden. Arbetet ska i första hand fokuseras till de värdetrakter för
särskilt skyddsvärda träd som finns utpekade inom arbetet med grön infrastruktur
(GI).
Det bästa sättet att på lång sikt hålla träden friställda är att hålla marken öppen
genom bete eller slåtter i området där träden står. Därför bör fortsatt bete i
trädklädda betesmarker prioriteras. Marker som en gång varit hävdade kan
restaureras så länge som det finns förutsättningar för bete eller slåtter när
restaureringen är klar. Det är nödvändigt att marken fortsättningsvis hävdas.
Ansvariga: Markägare är ansvariga för skötsel av sin egen mark. Bete, slåtter och
restaurering av betes- och slåttermarker finansieras med ersättningar från
landsbygdsprogrammet. Länsstyrelserna kan hjälpa till med råd och instruktioner
till den enskilde markägaren.

Friställning av träd utanför betesmarker
I vissa områden går det av olika anledningar inte att hävda marker som en gång
varit betesmarker. Där kan man istället friställa träden utan bete. Vid friställning
utan bete måste man vara beredd på att återkomma med röjningar efter 5–10 år.
Ansvariga: Markägare är ansvariga för skötsel av sin egen mark. Länsstyrelserna
kan hjälpa mindre markägare med olika typer av ersättning. Skogsstyrelsen kan ge
stöd för skötsel av träd på mark klassad som skogsmark.

Träd inom skogsbyar, finntorp och fäbodområden
Träd inom skogsbyar, finntorp och fäbodområden ska beskäras eller frihuggas
beroende på behov och förutsättningar att sköta träden.
Ansvariga: Markägare är ansvariga för skötsel av sin egen mark. Skogsstyrelsen
kan ge stöd för åtgärder på mark klassad som skogsmark. Länsstyrelserna i
Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och
Norrbotten kan ge ekonomiska stöd för åtgärder på annan mark.

16

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 0000
Uppdaterad åtgärdstabell 2021-2025 för Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd

Skötsel av efterträdare
Efterträdare till särskilt skyddsvärda träd, d.v.s. träd som inte når upp till
definitionen, men som har potential att i framtiden utvecklas till särskilt
skyddsvärda träd, bör skötas på samma sätt som de särskilt skyddsvärda träden
med hävd och friställning. Fokus på skötsel av efterträdare bör ligga i värdetrakter.
För yngre träd i tätorter, se förslag om återplantering.
Ansvariga: Respektive aktör är ansvarig för efterträdare på sin mark.

Hamling
Hamlade träd får snabbt höga biologiska värden, även innan de uppnår kriterierna
för särskilt skyddsvärda träd. Att fortsätta hamla träd som är inne i en
hamlingscykel är högsta prioritet. Träd bör hamlas med ett intervall av 3–10 år
beroende på trädslag och växtplats, och absolut senast när hamlingsgrenarna är 10
cm tjocka vid platsen för beskärning.
NYHAMLING

För att få fler hamlade träd bör nyhamling ske i de utpekade värdetrakterna.
Nyhamling sker när trädet är ca 10 cm i diameter vid hamlingsstället.
RESTAURERINGSHAMLING

Träd som har hamlingsgrenar tjockare än 10 cm i diameter vid hamlingsstället kan
man restaureringshamla, men det ska bara göras om det finns möjlighet för trädet
att återgå i en hamlingscykel. Om det gått för lång tid bör man istället fundera på
en åtgärd som bidrar till att trädet ska kunna leva under lång tid utan att brytas
sönder.
Ansvariga: Markägare är ansvariga för skötsel av sin egen mark. Markägare kan
söka ersättning för hamlade träd som står i betesmarker med särskilda värden,
slåtterängar eller fäbodmiljöer från landsbygdsprogrammet. På övriga områden kan
Länsstyrelserna hjälpa mindre markägare med annan ersättning. Skogsstyrelsen
kan ge stöd för träd på mark klassad som skogsmark.

Veteranisering
För att skapa strukturer för biologisk mångfald och överbrygga glappet mellan de
gamla träden och de yngre kan man genom olika åtgärder snabba på utvecklingen
hos yngre träd som saknar dessa strukturer. Då skapas strukturer, substrat och
mikromiljöer som normalt bildas i mycket äldre träd. Veteranisering görs i första
hand på träd som normalt borde ha tagits bort vid gallringar och bör vara en
naturlig del vid alla friställningsåtgärder.
Veteranisering bör ske i alla värdetrakter där man gjort bedömningen att det i
framtiden kommer att finnas för få gamla träd för att bibehålla den biologiska
mångfalden i området. Åtgärden kan med fördel användas i skyddade områden så
länge som föreskrifterna tillåter. Veteranisering kan även ske på annan mark.
Ansvariga: Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen.
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Död ved
Död ved, d.v.s. döda träd eller träddelar efter t.ex. beskärningar och avverkningar,
ska i största möjliga utsträckning sparas. Vid åtgärder så som friställningar eller
andra huggningar bör 20% av lövveden sparas som död ved. Det kan handla om
särskilt skyddsvärda träd som var tvungna att åtgärdas, men det kan också röra sig
om yngre träd. Grova stammar är mest värdefullt att spara, men även grenar kan
vara viktiga. Mest värdefullt är det om döda träd får stå kvar. Om trädet bedöms
vara farligt kan det göras säkrare genom att kapa av grenarna och lämna stammen
stående, en så kallad högstubbe. Träd och grova grenar som fallit eller som måste
avverkas gör mest nytta om de får ligga kvar så hela som möjligt. Om det inte går
kan stammarna och grenarna kapas upp och dras ihop i en hög. Död ved som av
någon anledning måste transporteras bort kan bevaras på annan plats, s.k. biodepå
(faunadepåer, se nedan).
Ansvariga: Respektive aktör.
UTLÄGGNING AV DÖD VED

Vissa värdetrakter saknar tillräckligt mycket död ved. Då bör död ved läggas ut i
området. Man kan med fördel använda material från närliggande områden där det
av olika anledningar inte går att låta den döda veden ligga kvar.
Ansvariga: Länsstyrelserna, kommunerna och Skogsstyrelsen.
BIODEPÅ (FAUNADEPÅ)

Ibland är det inte möjligt att ha kvar död ved på den plats där den fallit. Då kan den
läggas på ett mer passande ställe i form av en biodepå, helst i närheten av den plats
där den döda veden ursprungligen kommer från. Biodepån bör placeras i ett soligt
och varmt läge, gärna mot sydväst, och kan fyllas på med död ved och träddelar allt
eftersom. En biodepå kan placeras på en undanskymd plats där den inte är i vägen,
eller på en väl synlig plats med en skylt som förklarar vad det är.
Ansvariga: Varje kommun bör skapa minst en biodepå i varje tätort som görs
tillgängliga att lägga upp ved på. Biodepån ska utnyttjas av den kommunala
verksamheten, men i mån av plats även göras tillgänglig för t.ex. större företag
eller privatpersoner i kommunen. Varje begravningshuvudman bör ha en biodepå
där död ved läggs upp.

Skötsel av träd i offentliga miljöer
För alla begravningsplatser, kyrkogårdar, kyrkotomter, parker, förskolegårdar,
skolgårdar samt utemiljön vid äldreboenden, alléträd, träd vid spåranläggningar
samt gatuträd sköts träd och den omgivande marken i enlighet med trädvårdsplanen
(se ovan) så att träden bevaras så länge som möjligt och de biologiska,
kulturhistoriska och sociala värdena behålls.
Ansvariga: Kommunerna, församlingarna, begravningshuvudmän, Statens
fastighetsverk och Trafikverket.
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Bevara särskilt skyddsvärda träd framför att avverka dem
Många särskilt skyddsvärda träd uppfattas ofta i onödan utgöra en säkerhetsrisk,
och en del av dessa träd avverkas därför. Detta är ett stort hot mot de särskilt
skyddsvärda träden, speciellt vid bebyggda miljöer, gårdsmiljöer, i tätorter och i
parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar och kyrkotomter. Det finns flera
åtgärder för att bevara och skydda träden och minimera behovet av avverkning.
För de träd som uppfattas som en säkerhetsrisk bör en certifierad arborist med
utbildning i riskbedömning undersöka om trädet verkligen utgör en säkerhetsrisk.
Om trädet är osäkert bör åtgärder för att minska risken vidtas. Det kan handla om
till exempel handla om beskärning eller åtgärder i den omgivande miljön så som att
flytta stigar. Att bevara så många särskilt skyddsvärda träd som möjligt har högsta
prioritet.
Ansvarig: Respektive aktör är ansvarig för träden på sin mark.

Skydda träden vid exploatering
Många träd avverkas eller skadas vid olika typer av exploatering, vid byggen av
vägar och i samband med ledningsdragningar. Vanligast är att rötterna skadas. Det
finns metoder för att minska onödiga skador och fällning av träd se, Standard för
skyddande av träd vid byggnation 2.0 (Östberg & Stål 2018). Ett viktigt steg är att
börja med att kartlägga förekomsten av särskilt skyddsvärda träd redan i
planeringsprocessen, se exempel i Östberg & Stål (2018) på hur man ska gå
tillväga.
Ansvariga: Sådana skyddsmetoder ska prioriteras av samtliga aktörer, där krav på
att entreprenörer använder dessa metoder kan ställas vid upphandlingar och i
detaljplaner.

Återplantering/föryngring
Vid nedtagning av träd bör nya återplanteras i området. Välj de trädslag som bäst
klarar av att bibehålla de biologiska, kulturhistoriska och sociala värden som finns i
området. Trädarter som klassas som främmande bör undvikas och sådana som
klassas som invasiva ska aldrig väljas. Det är viktigt att de nya träden ges
förutsättningar att bli gamla. Detta är speciellt viktigt i tätorter och vid vägar där
träd behöver förutsättningar både under och över mark för att få förutsättningar att
klara sig och att marknyttjandet inte krockar med trädens utrymme i marken. Om
det fungerar att ha en naturlig föryngring istället för återplantering kan man välja
detta och aktivt arbeta med att främja föryngringen i området.
Ansvariga: Samtliga berörda aktörer.
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Datainsamling och analyser
Inventering
Målet är att alla särskilt skyddsvärda träd ska vara färdig inventerade till att
programmet går ut 2025.
TRÄD I ODLINGSLANDSKAPET

Många län har kommit långt i sin inventering av särskilt skyddsvärda träd.
Inventeringsarbete återstår dock och det är önskvärt att alla kommuner i Götaland,
samt i södra och mellersta Svealand inventeras klart. Fokus ska vara att inventera
särskilt skyddsvärda träd och träd som inom en någorlunda rimlig framtid kan
komma att klassas som särskilt skyddsvärda. Inom utpekade värdetrakter bör även
efterträdare inventeras.
Inventering ska ske enligt den framtagna manualen för Inventering av skyddsvärda
träd i kulturlandskapet. Data ska lagras i Artportalen.
Ansvariga: Länsstyrelserna.
TRÄD INOM SKOGSBYAR, FINNTORP OCH FÄBODOMRÅDEN

För länen i Norrland och norra Svealand ska störst fokus ligga på att inventera
särskilt skyddsvärda träd och trädmiljöer inom skogsbyar, finntorp och
fäbodområden.
Inventering ska ske enligt den framtagna manualen för Inventering av skyddsvärda
träd i kulturlandskapet. Data ska lagras i Artportalen.
Ansvariga: Länsstyrelserna.
TRÄD I IGENVÄXTA ÄNGS-, BETES- OCH ÅKERMARKER

Förekomster av särskilt skyddsvärda träd på skogsmark, som tidigare varit hävdad,
registreras fortlöpande av Skogsstyrelsen. Data ska lagras i Artportalen.
Ansvariga: Skogsstyrelsen.
TRÄD I ALLÉER

Samtliga alléer längs allmänna vägar ska inventeras av Trafikverket. Data ska
läggas in i en databas som är tillgänglig för allmänheten. Alléer längs kommunala
vägar ska inventeras av respektive kommun. Data ska lagras i en databas som är
tillgänglig för allmänheten.
Alla alléer kring enskilda vägar ska inventeras av vägsamfälligheterna som sköter
vägen. Detta sker genom ett upprop under år 2022 och inrapportering av resultaten
ska göras till Artportalen.
Ansvariga: Trafikverket och berörda vägsamfälligheter.
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TRÄD I TÄTORTER

Kommunerna bör inventera särskilt skyddsvärda träd på sin egen mark samt
detaljplanelagd mark. På övrig mark inventerar Länsstyrelsen. De ska läggas in i en
databas som är tillgänglig för allmänheten.
Ansvariga: Kommunerna och länsstyrelserna.
TRÄD I OFFENTLIGA MILJÖER

För träd i offentliga miljöer, d.v.s. alla begravningsplatser, kyrkogårdar,
kyrkotomter, parker, förskolegårdar, skolgårdar samt utemiljön vid äldreboenden,
alléträd, träd vid spåranläggningar samt gatuträd, bör samtliga träd inventeras.
Särskilt skyddsvärda träd samt träd som på grund av att de står så till eller har fått
sådana värden i basinventeringen att man anser att de är riskträd inventeras av
person med dokumenterad kunskap, exempelvis certifierad arborist, grön
besiktningsman eller person med utbildning kring just inventering och
riskbedömning av träd. Inventeringsresultaten ska ligga till grund för de
trädvårdsplaner som ska tas fram (se punkt för trädvårdsplaner).
Ansvariga: Markägaren eller förvaltaren ansvarar för att inventera sina träd.

Övervakning
Övervakning av särskilt skyddsvärda träd bör ske inom ramen för regional
miljöövervakning.
Ansvariga: Länsstyrelserna.

Uppföljning
Följande parametrar ska följas upp under programperioden:
•
•

•

Återbesök av ett urval friställda träd för att följa upp igenväxningstakten,
där olika metoder att hålla fritt runt träden jämförs.
Återbesök av ett urval träd där förändring av trädens vitalitet jämförs
mellan friställda träd och träd som fortsatt står inväxta.
Uppföljning av mål inom grön infrastruktur, t.ex. arealmål inom
värdetrakter.

Ansvarig: Den nationella koordinatorn sammanställer rapporten där respektive
länsstyrelse bidrar med data från egna länet.

Framtagande av ny kunskap
Under programperioden ska följande studier genomföras.
STUDIE OM ASKSKOTTSJUKA OCH HAMLING

Det är viktigt att det genomförs en studie om de kombinerade effekterna av
hamling och askskottsjuka. Studien bör leda till att det tas fram rekommendationer
för hamling och annan skötsel av ask.
Ansvarig: Den nationella koordinatorn.
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STUDIE OM ERSÄTTNINGSTRÄD OCH EXOTISKA TRÄDARTER

Både ask och alm minskar drastiskt i landskapet. Detta i kombination med att
många parkförvaltningar gärna planterar exotiska trädslag gör att det är viktigt att
undersöka vilka träd som kan fungera som ersättningsträd till i första hand ask och
alm, men även till andra inhemska trädslag (Bengtsson och Sandberg 2020).
Därefter tas råd om lämpliga trädslag fram och sprids till kommuner och
parkförvaltningar
Ansvarig: Den nationella koordinatorn.
BEKÄMPNING AV ALMSJUKA

Ett projekt drivet av ansvariga pågår för att bekämpa almsjukan på Gotland.
Projektet ska innehålla följande delar: Inventering av smittade träd, destruering av
smittade träd och framtagande av och uppodling av resistenta kloner av gotländska
almar.
Ansvariga: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län och Skogsstyrelsen.
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Bilaga 1
Föreslagna åtgärder
Kategori: Ordinarie åtgärdsprogram, Samverkansprogram
Åtgärd

Län

Aktör

Finansiär

Information och rådgivning till
jordbruksföretag

Alla

Lst

Landsbygdsprogrammet

Information och rådgivning till
övriga privata markägare

Alla

Lst

NV-ÅGP

Information och rådgivning till
större markägare

Alla

Lst

Fördjupningskurser

Nationellt

Grundkurser

Uppskattad
kostnad
NV-ÅGP

Uppskattad
kostnad annan
finansiär

Prioritet

Genomförs
senast1

5 000 000

1

Årligen2

2 000 000

1

Årligen2

NV-ÅGP

100 000

1

2023

Koordinerande län

NV-ÅGP

200 000

1

Årligen2

Alla

Lst

NV-ÅGP

2 550 000

1

Årligen2

Kurser inom
landsbygdsprogrammet

Alla

Lst

Landsbygdsprogrammet

1 500 000

1

Årligen2

VETcert certifiering

Nationellt

Sveriges
arboristförbund

Sveriges
arboristförbund

0

1

Årligen2

Dialog och samverkan
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Åtgärd

Län

Aktör

Finansiär

VETcert kurs

Nationellt

Svenska
trädföreningen,
Sveriges
arboristförbund

Svenska
trädföreningen,
Sveriges
arboristförbund

Krav på arborister

Alla

Alla

Ingen kostnad

Information till kommuninnevånare

Alla

Kommunerna

Kommunerna

Webbplats - information till
trädägare

Nationellt

Koordinerande län

NV-ÅGP

Utveckla digital lagring

Nationellt

SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken

200 000

Trädvårdsplaner och åtgärdsplaner

Alla

Kommunerna,
Begravningshuvudman, Statens
fastighetsverk,
Trafikverket

Kommunerna,
Begravningshuvudman, Statens
fastighetsverk,
Trafikverket

30 000 000

1

2024

Kommunal strategi för träd

Alla

Kommunerna

Kommunerna

10 000 000

1

2024

Nationell trädgrupp

Nationellt

Koordinerande län

NV-ÅGP

1

Årligen2

Allégrupp

Nationellt

Trafikverket

Trafikverket

1

Årligen2

Länsstyrelsernas trädgrupp

Alla

Lst

NV-ÅGP

1

Årligen2

25

Uppskattad
kostnad
NV-ÅGP

Uppskattad
kostnad annan
finansiär

Prioritet

Genomförs
senast1

0

1

Årligen2

1

Årligen2

2

2023

1 000 000
20 000

2021

10 000
10 000
10 000

2021

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 0000
Uppdaterad åtgärdstabell 2021-2025 för Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd

Åtgärd

Län

Aktör

Finansiär

Uppskattad
kostnad
NV-ÅGP

Länsvisa trädgrupper

Alla

Lst, kommunerna

NV-ÅGP

200 000

Kommunala trädråd

Alla

Kommunerna

Kommunerna

Råd om skötsel

Nationellt

Koordinerande län

NV-ÅGP

Beredskap mot nya skadegörare
och sjukdomar

Nationellt

Lst, NV; SLU,
Skogsstyrelsen,
Jordbruksverket

NV-ÅGP

Restaurering av trädklädda betesoch slåttermarker

Alla

Markägare

Landsbygdsprogrammet

Friställning utanför betesmarker

Alla

Markägare

NV-ÅGP, NVskötsel,
Skogsstyrelsen,
respektive aktör,
olika projekt

Skötsel av träd i skogsbyar,
finntorp och fäbodsområden

S, W, X,
Y, Z, AC,
BD

Markägare

NV-ÅGP, NVskötsel, respektive
aktör,
Skogsstyrelsen

Uppskattad
kostnad annan
finansiär

Prioritet

Genomförs
senast1

1

Årligen2

2

Årligen2

30 000

2

2022

30 000

2

2023

30 000 000

1

Årligen2

24 000 000

20 000 000

1

Årligen2

5 000 000

5 000 000

1

Årligen2

10 000 000

Aktiva åtgärder i fält
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Uppdaterad åtgärdstabell 2021-2025 för Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd

Åtgärd

Län

Aktör

Finansiär

Uppskattad
kostnad
NV-ÅGP

Uppskattad
kostnad annan
finansiär

Prioritet

Genomförs
senast1

Skötsel av efterträdare

Alla

Markägare

NV-ÅGP, NVskötsel,
Skogsstyrelsen,
respektive aktör,
olika projekt

5 000 000

5 000 000

1

Årligen2

Hamling av träd i
betesmarker/slåttermarker

Alla

Markägare

Landsbygdsprogrammet

6 500 000

1

Årligen2

Hamling utanför
betesmarker/slåttermarker

Alla

Markägare

NV -skötsel, NVÅGP, respektive
aktör, olika projekt

5 000 000

5 000 000

1

Årligen2

Veteranisering

Alla

Markägare

NV-ÅGP, NVskötsel, respektive
aktör, olika projekt

1 500 000

1 500 000

2

Årligen2

Död ved (spara, förstärka)

Alla

Lst, kommunerna

NV-ÅGP, NVskötsel, respektive
aktör

5 000 000

6 000 000

1

Årligen2

Utläggning av död ved

Alla

Lst, kommunerna,
Skogsstyrelsen

NV-ÅGP, NVskötsel,
Skogsstyrelsen,
kommunerna

5 000 000

6 000 000

2

Årligen2
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Åtgärd

Län

Aktör

Finansiär

Skapa biodepåer (faunadepåer)

Alla

Kommunerna,
begravningshuvudman

Skötsel av träd i offentliga miljöer

Alla

Bevara särskilt skyddsvärda träd
framför att avverka dem.

Uppskattad
kostnad annan
finansiär

Prioritet

Genomförs
senast1

Kommunerna,
begravningshuvudman

6 000 000

2

Årligen2

Trafikverket,
Kommuner, Statens
fastighetsverk,
församling,
Begravningshuvudman

Trafikverket,
Kommuner, Statens
fastighetsverk,
församling,
Begravningshuvudman

20 000 000

1

Årligen2

Alla

Alla

NV-ÅGP, NVskötsel, Kommuner,
Trafikverket,
Statens
fastighetsverk,
församlingarna,
samt olika projekt

6 000 000

1

Årligen2

Skydda träd vid exploatering

Alla

Alla

Respektive aktör

7 500 000

1

Årligen2

Återplantering/föryngring

Alla

Alla

NV-ÅGP, NVskötsel, respektive
aktör

20 000 000

1

Årligen2
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Uppskattad
kostnad
NV-ÅGP

5 000 000

2 000 000
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Åtgärd

Län

Aktör

Finansiär

Uppskattad
kostnad
NV-ÅGP

Inventering av träd i
odlingslandskapet

Alla

Lst

NV-ÅGP

Inventering av träd i skogsbyar,
finntorp och fäbodområden

S, W, X,
Y, Z, AC,
BD

Lst

NV-ÅGP

Inventering av träd i igenväxta
ängs-, betes- och åkermarker

Alla

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Inventering av träd i alléer

Alla

Trafikverket,
kommunerna,
vägsamfälligheter

Trafikverket,
kommunerna

Inventering av träd i tätorter

Alla

Kommunerna, Lst

Kommunerna, NVÅGP

Inventering av träd i offentliga
miljöer

Alla

Trafikverket,
Kommuner, Statens
fastighetsverk,
församling,
Begravningshuvudman

Övervakning

Alla

Lst

Uppskattad
kostnad annan
finansiär

Prioritet

Genomförs
senast1

10 000 000

1

2025

700 000

1

2025

10 000

1

2025

2 000 000

1

2025

15 000 000

1

2025

Trafikverket,
Kommuner, Statens
fastighetsverk,
församling,
Begravningshuvudman

5 000 000

1

2025

Miljöövervakning

3 600 000

1

2025

Datainsamling och analyser
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1 000 000
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Åtgärd

Län

Aktör

Finansiär

Uppskattad
kostnad
NV-ÅGP

Uppföljning

Alla

Lst

NV-ÅGP

Studie om askskottsjuka och
hamling

Nationellt

Koordinerande län

NV-ÅGP

Studie om ersättningsträd och
exotiska trädarter

Nationellt

Koordinerande län

NV-ÅGP

Bekämpning av almsjuka

I

Lst I,
Skogsstyrelsen, NV

Extern finansiering

Total uppskattad kostnad för åren
2021-2025

Prioritet

Genomförs
senast1

2 000 000

1

2025

70 000

2

2025

40 000

1

2025

25 000 000

1

2025

76 420 000

Uppskattad
kostnad annan
finansiär

242 860 000

1

- Angivet år ska ses som en riktlinje under förutsättning att åtgärden kan finansieras och kan komma att flyttas framåt på grund av resursbrist.

2

- Kostnaden som anges är den totala summan under programperioden
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Karin Svensson, markingenjör

Ärende TN 2021/4252
Datum 23 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Tekniska nämnden

Överlåtelse Visby Vesslan 20
Förlag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna köpeavtal avseende försäljning av
fastigheten Visby Vesslan 20 till en köpeskilling om 6 750 000 kronor och med
villkor i enlighet med upprättat köpekontrakt.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2020-09-16 §189 att ge teknikförvaltningen i
uppdrag att påbörja process för försäljning av bebyggda fastigheter, bland
andra Visby Vesslan 20 i Visby.
Fastigheten ligger på Länna med ett bostadshus byggt 1930, boarea ca 200 kvm
+ större garage/verkstad. Tomten är 962 kvm. För området gäller detaljplan
från 1934 som anger bostadsändamål.
Regionens ramavtalsupphandlade fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån på
Gotland, har fått i uppdrag att sälja fastigheten. Marknadsföringen påbörjades
januari 2022. Visning genomfördes 12 jan 2022 och 6 intressenter har deltagit i
budgivningen.
Utgångspriset bedömdes av fastighetsmäklare och sattes till 4 950 000 kronor.
Köpekontrakt har tecknats med köparen till köpeskillingen 6 750 000 kronor.

Vesslan 20 markerad med rött

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328
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Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/4252
Sida 2 (2)

Bedömning

Tekniska nämnden har tidigare tagit beslut om att fastigheten ska säljas vilket
nu sker till marknadsvärde efter anbudsgivning.
Byggnaderna står tomma och behövs inte för regionens egen verksamhet.
Försäljningen skapar möjlighet till bostad för en eller flera familjer i centralt
läge med närhet till skolor och service.
Förvaltningens bedömning är att fastigheten kan säljas till överenskomna
villkor vilket också innebär en kostnadsminskning för regionen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Köpekontrakt 2022-01-25
Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Karin Svensson, markingenjör

Ärende TN 2021/3734
Datum 14 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Tekniska nämnden

Fiberavtal
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner markupplåtelseavtal som belastar regionens
fastighet Gothem Båtare 6:1.

Sammanfattning

Gothem Fiberförening avser att komplettera sitt ledningsnät för att ansluta fler
fastigheter på Gothemhammar/Åminne. Ledningsrätt har tidigare upplåtits för
det ursprungliga fibernätet och belastar flera av regionens fastigheter.
Fiberföreningen har lämnat förslag till markupplåtelseavtal för den
tillkommande sträckningen. Ledningen ska läggas i vägmark och föreningen
har fått grävtillstånd 2022-01-31. Nytillkommande sträckning framgår av
kartklippet nedan. Inom vägområdet finns regionens vattenledningar samt
Gothem ga:17 som består av avloppsledningar. Markupplåtelse sker utan
ersättning vilket har gällt även för tidigare upplåtelser med samma ändamål.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/3734
Sida 2 (2)

Bedömning

Gothem Fiberförening har fått grävtillstånd. Med tillägg på
markupplåtelseavtalet lämnas upplysning och befintliga vatten- och
avloppsledningar och att grävning och läggning ska ske med hänsyn till dessa
anläggningar. Ny ledning hindrar inte pågående markanvändning, vägmark,
vilken överensstämmer med gällande detaljplan.
Genom markupplåtelsen medverkar regionen till att fler fastigheter kan ansluta
till ett markbundet fibernät vilket i sin tur gynnar boende och utveckling av
verksamheter över ön.
Beslutsunderlag

Ansökan från Gothem fiberförening
Förslag till fiberavtal med tillägg
Tjänsteskrivelse 2022-02-14
Mark och trafikavdelningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Gothem Fiberförening

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Karin Svensson, markingenjör

Ärende TN 2021/1426
Datum 21 februari 2022
Sida 1 (4)

Mottagare
Tekniska nämnden

Tennisbanorna i Slite
Förlag till beslut

Tekniska nämnden godkänner
1. avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Visby Tennisklubb med
syftet att bilda fastighet och upplåta tomträtt för del av Othem Slite
4:15
2. tomträttsavtal för upplåtelse av tomträtt av del av Othem Slite 4:15

Sammanfattning

Visby Tennisklubb, VTK, disponerar sedan 2020 tennisanläggningen i Slite
efter att Slite Tennisklubb avvecklat sin verksamhet. VTK har ett pågående
nyttjanderättsavtal med Region Gotland som omfattar fem tennisbanor och
föreningslokal. Under 2021 tecknades även ett avtal om upplåtelse som
möjliggör utbyggnad av två padelbanor på en av tennisbanorna och närmast
liggande mark. Utbyggnad kan ske först när bygglov beviljats.
VTK planerar för utveckling av tennisanläggningen med upprustning av banor
och nybyggnad av klubbstuga, omklädningsrum och kioskförsäljning.
Föreningens långsiktiga mål är att öka intresset för racketsport på norra
Gotland. VTK samverkar med bland andra Slite Intresseförening och har inför
sommaren 2022 övertagit föreningens hyresavtal för den närliggande kiosken
tillhörande regionen.
Tennisanläggningen ligger inom den regionägda fastigheten Othem Slite 4:15,
fastighetsbildning är nödvändig innan tomträttsupplåtelse kan ske. Aktuellt
område omfattar ca 4 600 kvm, fastigheten bildas genom avstyckning eller
fastighetsreglering.
VTK är intresserad av att överta anläggningen genom tomträttsupplåtelse. För
att klargöra ansvarsfördelning och genomförande har förslag till avsiktsavtal
och tomträttsavtal upprättats och godkänts av VTK. Enligt avsiktsförklaringen
svarar VTK för fastighetsbildningskostnaderna efter regionens ansökan.
Tomträttsavtalet kan börja gälla först när beslut om fastighetsbildning vunnit
laga kraft.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/1426
Sida 2 (4)

Tomträttsavgälden föreslås till 5 000 kronor per år för den första
avgäldsperioden som är 10 år. Nivån utgår från regionens prislista för
arrendeupplåtelser av idrottsplatser och jämförelse med upplåtelse för samma
ändamål i Visby.

Område för fastighetsbildning och upplåtelse av tomträtt är markerat med röd linje

Situationsbild tennisanläggning med nya padelbanor

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/1426
Sida 3 (4)

Ärendebeskrivning

Visby Tennisklubb, VTK, redogör i bifogade skrivelse för sina framtidsplaner
för tennisanläggningen i Slite på regionens fastighet Othem Slite 4:15. För att
finansiera upprustning och nybyggnad finns en fråga och önskemål från
föreningen att bli ägare till fastigheten med möjlighet till långsiktighet och
belåning. Vid tomträttsupplåtelsen blir VTK ägare till befintlig anläggning och
tomträtten blir inskriven i fastighetsboken med VTK som ägare.
Tennisbanorna i Slite har funnits länge och drevs senast av Slite Tennisklubb
som numera har avvecklat sin verksamhet. Hela anläggningen ligger på
kvartersmark med ändamål ”Friluftsbad” enligt gällande detaljplan från 1969,
09-OTH-521. VTK har sedan 2021 ett nyttjanderättsavtal för tennisbanor och
klubbhus med rätt att utan ersättning nyttja banorna för egen verksamhet och
hyra ut till andra nyttjare. Regionen svarar för kostnader för vatten, avlopp,
försäkringar och el samt utbetalar ett driftbidrag på 20 000 kronor, 2021
tecknades även ett nyttjanderättsavtal som möjliggör anläggande av två
padelbanor på en av tennisbanorna. Föreningen ansvarar för bygglov men har
ännu inte uppfört några padelbanor.
För skötsel av badplatsen och mark runtom tennisanläggningen finns ett avtal
mellan regionen som markägare och Slite Intresseförening. Den gamla kiosken
vid nerfarten till badhuset tillhör regionen och har varit uthyrd till Slite
Intresseförening, hyreskontraktet övertas från 2022 av VTK.
I föreslaget område för upplåtelse av tomträtt ingår 6-8 befintliga
parkeringsplatser mellan klubbhuset och Gretas kiosk. Platserna ligger inom
kvartersmark men nyttjas i dag av både badgäster och tennisspelare. VTK har
möjlighet att framöver reservera dessa platser för sin verksamhet om så
behövs. Frågor om parkering för badgäster är årligen återkommande och kan
påverkas vilket här påpekas utan förslag till lösning.
Tomträttsavtal har upprättats och godkänts av VTK. Upplåtelsen kan ske först
när en fastighet för tennisanläggningen är bildad, vilket kommer att ske genom
avstyckning eller fastighetsreglering. VTK har genom avsiktsförklaringen
medgivit att stå för fastighetsbildningskostnaden. Tid för lantmäteriets
handläggning uppskattas till ca 1 år och befintliga nyttjanderättsavtal ska gälla
fram till upplåtelsen.
Tomträttsavgälden utgår från regionens prislista för försäljning och
markupplåtelser. Arrendeavgift ska utgå med 50 öre/kvm markyta vilket skulle
motsvara ca 2 300 kronor som dock understiger den fastlagda lägsta kostnaden
3 000 kronor. Efter jämförelse med befintligt tomträttsavtal i Visby med VTK
som tomträttshavare föreslås 5 000 kronor per år den första avgäldsperioden.

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2021/1426
Sida 4 (4)

Bedömning

Teknikförvaltningen förordar fastighetsbildning och upplåtelse av tomträtt för
tennisanläggningen i Slite.
Upplåtelse av tomträtt skapar ett underlag för långsiktighet och investeringar i
pågående verksamhet. Visby Tennisklubb samverkar idag med andra
föreningar, näringsidkare, lokalbefolkning och skola vilket bidrar till
sysselsättning, aktiviteter i samhället och stärker en redan attraktiv
besöksnäring.
Regionen har en fortsatt påverkan på hur fastigheten nyttjas framöver genom
reglering av ändamål och avgäld i tomträttsavtalen.
Ansvaret för direkta driftskostnader faller i fortsättningen på tomträttshavaren.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-21
Skrivelse från Visby Tennisklubb 2020-04-28
Avsiktsförklaring signerad 2021-12-12
Tomträttsavtal signerat 2021-12-12

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2020-04-28
Skrivelse för Visby Tennisklubbs planer på drift och utveckling av tennisanläggningen i Slite.
Vad vi tänker med området?
Vi som förening vill driva och utveckla idrottsanläggningen i Slite för att skapa bästa möjliga
förutsättningar att fortsätta utveckla gotländsk tennis, racketsport och därmed främja en hälsosam
livstil i området. Genom ökad närvaro och verksamhet på banorna i Slite har vi som målsättning att
öka intresset och utövandet av tennis och racketsport på hela norra Gotland.
Detta vill vi göra genom goda samarbeten med närliggande aktiviteter, föreningar och företag. Vi ser
även möjligheter att utveckla anläggningen och vara en del till att fortsätta utveckla och göra Slite till
en idrottsdestination för läger, klubbutbyten, tävlingar, motion, rekreation.

Utveckling av byggnader och liknande?
Visby tennisklubb avser att värna och vårda befintlig anläggning men även modernisera och utveckla
anläggningen med nya byggnader för klubbrum, omkläddningsrum och klubbstuga för att tillgodose
bästa möjliga service för anläggningens besökare. Vi vill även utveckla anläggningen med banor och
verksamhet för padeltennis. Vi ser flera möjligheter för hur dessa banor skulle kunna placeras
antingen nordöst eller sydväst om de fyra befintliga grusbanorna.
Verksamheten?
Visby Tennisklubb bedriver redan idag verksamhet på banorna i Slite i form av läger, tennisskola,
lektionsverksamhet och tävlingsverksamhet med 2 nationellt sanktionerade turneringar och
klubbmatcher.
Verksamheten i Visby Tennisklubb är i tillväxt och med bara 30 min mellan Visby Racketcenter och
Slite Badhusparken skulle banorna kunna användas i verksamheten under Grusterminen/våren då
det endast finns två utomhusbanor i Visby och tre inomhusbanor.
Vi skulle även vilja använda banorna i Slite i större utsträckning för lägerverksamhet och ge våra barn
och ungdomar möjlighet att spela och träna i olika miljöer och på olika underlag för att på bästa sätt
kunna förbereda sig för tävlingar då underlagen i Visby och Slite skiljer sig åt. Vi skulle även kunna
erbjuda fler barn och ungdomar men även vuxna och veteraner att träna önskad mängd som idag är
begränsad pga den bristande tillgången på banor i Visby Racketcenter.
Vi skulle även vilja använda banorna för att kunna erbjuda externa klubbar att komma till Gotland för
träningsläger, klubbutbyten, klubbmatcher för att kunna ge våra barn och ungdomar ökade
möjligheter att utvecklas och få erfarenhet från att mäta sig med spelare från andra klubbar runt om
i Sverige.
Vi som förening är även i tillväxt vad gäller verksamhet inom padel och ser behov och möjligheter att
skapa samma möjligheter och förutsättningar för padel verksamhet som för tennis i Slite och norra
Gotland.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/4373
1 februari 2022

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Samrådsyttrande på detaljplan för del av Visby Visborg 1:9 (kv
Trombonen och Slagverket)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå miljö- och byggnämnden att:


inte använda den föreslagna beräkningsprincipen för byggrätt (BRA och
BYA) innan regionens riktlinjer för markpriser har ändrats



från planförslaget ta bort merparten av lokalgatorna som istället ska ingå i
detaljplan för exploatering av det angränsande området



i planbeskrivningen redovisa en översiktlig kalkyl över regionens kostnader
och intäkter



i planbeskrivningen ta med anläggande av parkeringshus som en av regionens
kostnader



u1-området ska kompletteras med en bestämmelse att träd inte får planteras
ovan VA-ledningsnätet



för studenthusområdet antingen lägga till bestämmelsen f2 eller ta bort
bestämmelsen C1



se över planbestämmelserna samt hänvisningarna till dessa i
planbeskrivningen så att planbeskrivning och planbestämmelser harmoniserar

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplaneförslag hanteras med utökat planförfarande och har
överlämnats för samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra
flerbostadshusbebyggelse om ca 140 lägenheter, ca 12 radhus och ca 130
studentbostäder. Området med studentbostäder ska direktanvisas medan resterande
mark delas upp i fyra delområden som säljs genom markanvisningstävling.
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Regionen är huvudman för den allmänna platsmarken, som utgörs av huvudgatorna
Kung Oscars väg och Vädursgatan och ca 410 meter nyanlagd lokalgata samt ett torg.
Ärendebeskrivning

Förutsättningar
Planområdet ligger på region Gotlands fastighet Visby Visborg 1:9 inom
Visborgsområdet. Det omfattar ca 3,6 ha obebyggd mark inklusive del av
Vädursgatan och Kung Oscars väg. I sydöst gränsar det till kvarteret Ljuset och
Lyktan där detaljplanearbete för framför allt bostadsbebyggelse pågår.
Någon tidigare detaljplan finns inte. I den fördjupade översiktsplanen för Visby (Kf
2009-12-14 § 172) föreslås området rymma blandad användning och bostäder.
För detaljplaneområdet finns strukturplan Visborg och Hållbarhetsprogram för
Visborg (Rf 2016-04-25 §§ 61 och 62) samt ett principiellt ställningstagande avseende
mål för hållbarhetsprogrammet (RS 2019-01-30 § 18). Området omfattas även av
kvalitetsprogram Visborg (RS 2020-11-25 § 337).
Inom planområdet finns exemplar av en rödlistad orkidé som omfattas av det
generella biotopskyddet. Länsstyrelsen har beviljat dispens för att flytta de
exemplaren till Södra Hällarna.
Befintliga träd inom planområdet utgör viktiga natur- och kulturvärden och ska så
långt som möjligt integreras i den nya bebyggelsen. Längs Kung Oscars väg finns
allér som omfattas av det generella biotopskyddet. För plangenomförandet behöver
bl.a. två av dessa träd fällas för vilket krävs dispens från Länsstyrelsen. Som
kompensation föreslås nyplantering längs Kung Oscars väg där det nu saknas träd.
Nordost om planområdet ligger Donners Hage som avses bli en stadsdelspark. Några
hundra meter sydost om planområdet finns ett stort detaljplanelagt område för idrott
och rekreation. En knapp kilometer västerut ligger det kommunala naturreservatet
Södra Hällarna.
Något akut behov av sanering föreligger inte. Föroreningar över gränsvärdena för
känslig markanvändning har påträffats inom det område som avses bli torg. De
bedöms dock vara begränsade i utbredning och bedöms kunna hanteras i samband
med exploateringen alternativt saneras parallellt med planarbetet.
Planområdet ligger inom sekundärt vattenskyddsområde.
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Planförslaget
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse med varierande höjd i:
 tre delområden med flerbostadshus (totalt ca 140 lägenheter),
 ett delområde med ca 12 radhus samt
 ett delområde med ca 130 bostäder för studenter
Byggrätten regleras genom Bruksarea (BRA) som reglerar den yta som finns på
insidan av ytterväggarna till skillnad från Byggnadsarea (BYA) och Bruttoarea (BTA) där
ytterväggarna ingår. Detta motiveras med att detaljplanen på så sätt möjliggör för
byggande med trästomme vilket oftast kräver tjockare ytterväggar än en
betongstomme för att uppfylla energi- och ljudkrav. Undantaget är byggrätten på
gårdarna (förråd, växthus, gemensamhetslokaler o dyl) som regleras med
byggnadsarea.
För flerbostadshusen inklusive parkeringshuset ges möjlighet till verksamheter i
entréplanen och rumshöjden i entréplan är därför (med undantag av studenthusen)
tre meter.
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Region Gotland ska vara huvudman för den allmänna platsmarken. Föreslagna gator
följer i stort strukturen i kavitetsprogrammet.
Längsmed den norra sidan av huvudgatan Kung Oscars väg anläggs gång- och
cykelbana. Hastigheten begränsas till 40 km/h.
Den andra huvudgatan, Vädursgatan, är en av de viktigaste huvudgatorna i
Visborgsområdet och trafikeras av en del tung trafik till och från
verksamhetsområdet i södra Visborg. Minst hälften av bostadsrummen i
lägenheterna ska därför orienteras mot en tyst sida. Inför granskningsförslaget ska en
buller- och trafikutredning tas fram. På båda sidor av Vädursgatan planeras
dubbelriktade gång- och cykelbanor med nyplanterade träd mellan körbana och gcbana.
Vid torget i korsningen mellan Kung Oscars väg och Vädursgatan planeras flera
övergångar/passager för gång och cykel.
För att försörja de nya kvarteren anläggs ca 410 meter lokalgator som är utformade
för en framtida utbyggnad västerut vilken dock är osäker på grund av den rödlistade
orkidén. På lokalgatorna begränsas hastigheten till 30 km/h. Trottoarer för gående
kommer att anläggas.
Inga återvändsgator planeras förutom Kullåkersgatan som utmynnar i torget med
vändplats dimensionerad för sopbilar. Kullåkersgatan föreslås bli gångfartsområde.
En kvartersgata, d.v.s. ej allmän plats, anläggs i kvarteret mellan radhusen för
angöring och sophämtning. För kvartersgatan ska gemensamhetsanläggning bildas.
På kvartersgatan mellan radhusen tillåts parkering på båda sidor. I övrigt tillåts ingen
bilparkering på kvartersmark annat än för rörelsehindrade och för cyklar. Enligt
beslut i tekniska nämnden (2021-09-15 § 165) ska bilparkering lösas med ett
regionägt parkeringshus i områdets södra del och att fastighetsägarna genom
parkeringsköp och förhyrning friköper sig från skyldigheten att anordna parkering på
den egna fastigheten. Den parkering som möjliggörs längsmed lokal- och huvudgator
kan inte tillgodoräknas för bostädernas behov.
Genom Donners Hage leds ett nytt cykelstråk till en ny gång- och cykelbro över
färjeleden som kommer att korta avståndet till de sydöstra delarna av Visby.
Området ska anslutas till det regionala VA-nätet. Inom Visborgsområdet kommer
avloppet i största möjliga mån att källsorteras, d.v.s. det ska delas upp i klosettvatten
och BDT-vatten (TN 2020-01-29 § 9). Det innebär att varje fastighet inom
planområdet ska förses med fyra anslutningar:
 BDT
 Klosett
 Dagvatten
 Dricksvatten
Klosettvattnet transporteras till reningsverket. BDT-vattnet föreslås tas om hand
lokalt, renas och användas till t.ex. bevattning. En permanent lösning på BDT-vattnet
beräknas kunna vara på plats 2026.
Dagvatten motsvarande 10 mm regn ska fördröjas och renas inom kvartersmarken
innan vidare avledning. Endast dagvatten från takytor tillåts infiltrera. Lokalgatorna
och kvartersgatan mellan radhusen används för att leda skyfall till Vädursgatan.
Öppna dagvattendammar planeras väster och norr om planområdet.
För att hantera skyfall ska golvnivån på entréplanen vara minst 0,5 meter över
gatunivån. På grund av höga grundvattennivåer får källare inte anläggas.
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Avfallshantering sker genom regionens försorg, hämtning får endast ske från lokaloch kvartersgata.
Området ska anslutas till befintligt teleledningsnät och till GEABs elnät. Området
kan kopplas till GEABs fjärrvärmenät.
Genomförande
Region Gotland ansvarar för och bekostar utbyggnad av gator och annan allmän
plats, flytt av befintliga VA-ledningar, utbyggnad av ledningsnät för VA, upprättande
av förbindelsepunkt till samtliga nybildade fastigheter. Region Gotland ansöker hos
lantmäteriet om avstyckning, om bildande av gemensamhetsanläggningar för
kvartersgata med sidoparkering samt om bildande av ledningsrätt för de regionala
VA-ledningarna.
Exploatören kommer bl. a. att ha kostnader för köp av mark, samtliga bygg- och
anläggningsåtgärder inom kvartersmark inklusive kvartersgatan och eventuella
markföroreningar.
Delområdet för studentboende ska enligt beslut i regionstyrelsen direktanvisas till
Svenska Studenthus (RS 2020-05-27 § 147). De övriga fyra delområdena kommer att
säljas genom markanvisningstävling (RS 2021-03-24 §97). I samband med
markanvisningstävling tecknas markanvisningsavtal och eventuella
markgenomförandeavtal (tidigare benämnt exploateringsavtal).
Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas kan byggstart ske tidigast under
det 3:e kvartalet 2023.
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Bedömning

Enligt de av fullmäktige antagna riktlinjerna ska markpriser anges som kr/kvm
Bruttoarea byggrätt och i undantagsfall som kr/kvm tomtarea (RF 2020-12-14 § 233).
Att som i planförslaget införa ytterligare två beräkningssätt för byggrätt, Bruksarea
och Byggnadsarea, riskerar att komplicera både prissättning och jämförelser mellan
olika försäljningsobjekt. Ska den föreslagna beräkningsprincipen för byggrätter
användas istället för bruttoarea bör regionens riktlinjer för markpriser ändras först.
För planområdet planeras drygt 400 meter lokalgata som även är tänkt att betjäna ett
framtida bebyggelseområde direkt väster om planområdet. Enligt planförslaget blir
det området kanske aldrig byggt på grund av den rödlistade orkidé som växer på
platsen. I det fall grannområdet inte byggs ut innebär det att knappt 300 meter
lokalgata kommer att kantas av bebyggelse på endast en sida. Detaljplaneförslaget bör
möjliggöra ett optimalt utnyttjande av lokalgatan oavsett om grannområdet byggs ut
eller inte och en stor del av lokalgatorna bör därför tas bort från planförslaget och tas
med i nästa detaljplan när en utbyggnad av grannområdet bli aktuellt.
Översiktlig kalkyl över regionens kostnader och intäkter för plangenomförandet
saknas. Eftersom utbyggnaden av VA-nätet, dagvattendammar, gatunät, GC-banor
etc är kopplat till exploateringen av hela Visborgsområdet är det svårt att separera
kostnaderna för det enskilda detaljplaneområdet. Förvaltningen anser därför att
detaljplaneläggning av enstaka kvarter, s.k. frimärsplaner, bör undvikas inom
Visborgsområdet. Vid etappvis planläggning där intilliggande områden av olika
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orsaker inte kan detaljplaneläggas eller byggas ut uppstår svårigheter och onödigt
kostsamma lösningar vilket framgår av gatuproblematiken ovan.
Under ”Regionens kostnader” på sidan 51 saknas anläggande av parkeringshuset som
en kostnad.
Föreslagen detaljplan ligger inom sekundär skyddszon för Visby
vattenskyddsområde. Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång.
Vattenskyddsområden behövs för att skydda vattentillgången som är viktiga för
dricksvattenförsörjningen. Det är viktigt att exploateringen inom
vattenskyddsområdet inte påverkar vattentäkten negativ både med avseende på
kvalitet och på kvantitet.
Detaljplanen ska efterfölja hantering av vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet
med vad som beslutas för Visborgsområdet i sin helhet.
Träd ska inte planteras ovan VA-ledningsnätet vilket bör tas med som en
bestämmelse.
Enligt planbestämmelserna medges verksamheter i entréplanet till alla flerbostadshus
(C1). Bestämmelsen f2 (Våningshöjd på entréplan ska vara minst 3 meter) saknas dock för
studenthusområdet vilket kan komma att omöjliggöra ett utnyttjande av den
möjligheten i framtiden. För studenthusområdet borde därför antingen
bestämmelsen f2 tilläggas eller C1 tas bort.
Hänvisningar i planbeskrivningen till planbestämmelserna stämmer inte alltid med de
faktiska bestämmelserna. Vissa planbestämmelser saknas.
Barn- och genusperspektiv –Vid projektering av gatunätet kommer barns
perspektiv att särskilt beaktas för att förebygga att det skapas inbyggda barriärer.
Detaljplanen medger utbyggnad av nya gång- och cykelbanor längsmed
huvudgatorna Kung Oscars väg och Vädursgatan. På kvartersmark har friytor för lek
och rekreation säkrats med planbestämmelser. Genomgående entréer ökar
tillgänglighet och överblickbarhet. Kollektivtrafik finns i närheten och turtätheten är
relativt god under vardagar. Tillgången till grönområden och idrottsanläggningar är
god. Förskola och skola finns i närheten och ytterligare planeras inom
Visborgsområdet.
Landsbygdsperspektiv – Inga konsekvenser.
Ekonomisk konsekvensanalys - Även om en kalkyl saknas bedöms att planvinst
kommer att uppstå, d.v.s. regionens intäkter från markförsäljning kommer att
överskrida regionens kostnader.
Anläggandet och drift av parkeringshus finansieras genom parkeringsköp och
uthyrning av parkeringsplatser.
Kostnader för upprättande av förbindelsepunkter till regionens VA-nät täcks normalt
av anslutningsavgifterna. Ett källsorterande system ger dock större
investeringskostnader än ett konventionellt avloppssystem och därför ska särskilt
beslut om finansiering fattas när investeringsbehovet är klarlagt. Framtida drift- och
underhållskostnader inklusive avskrivningskostnader kommer att belasta VAkollektivet.
De föreslagna utbyggnaderna av allmän plats (huvudgata, lokalgata, GC-bana och
torg) kommer att medföra ökade driftskostnader för vilket teknikförvaltningen ska
kompenseras budgetmässigt.
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Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Del av Visby Visborg 1:9 (kv Trombonen och Slagverket),
MBN 2019/8764
TKF Tjänsteskrivelse 2022-02-01
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. MBN 2019/8764
Handlingstyp Kungörelse
Datum 25 november 2021

KUNGÖRELSE
Samråd av förslag till detaljplan för Trombonen och Slagverket m fl,
del av Visby Visborg 1:9, Region Gotland
Miljö och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en
detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av
förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att
samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området,
dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att
påverka det.
Ett förslag till ny detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2021-11-17 har
tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt
mellan 2021-12-01 och 2021-12-22 i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i
Visby och på www.gotland.se/detaljplan.

Länsstyrelsen

Region Gotland

Bild 1 Planområdet ligger i korsningen Kung Oscars väg/Vädursgatan

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Kort beskrivning av detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadskvarter med inslag av
verksamhetslokaler som en del av 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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Övrigt:

Detaljplanen följer Bygg Gotland, översiktsplan för Region Gotland 2010-2025
antagen av KF 2010-06-14 §79 och den fördjupade översiktsplanen för
Visbyområdet 2025 – Hela Visby, antagen av KF 2009-12-14 § 172.
Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Samråd behöver inte genomföras med annat land enligt 6 kap §13 miljöbalken.
Följande samfälligheter/servitut berörs enligt fastighetsförteckningen:

Lr 09-VIS-886.1 (vatten och avlopp), Lr 09-VIS-981.1 (vatten och avlopp), Lr
09-VIS-892.1 (elektroniska kommunikationsnät), Ny 1 (elkabel), Ny 2
(telekabel), Ny 3 (fiberkabel), Ny 4 (fiberkabel)
Samrådstid och hur du kan lämna synpunkter

Samrådet pågår från och med 2021-12-01 till och med 2021-12-22. Synpunkter
på planförslaget lämnas skriftligen till:
•
•

Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby
Eller
e-post: registrator-mbn@gotland.se

Sista dag att inkomma med synpunkter är 2021-12-22. Ange namn, postadress
och ärendenummer MBN 2019/8764.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
miljö- och byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Upplysningar lämnas av:
Annie Lovén, planarkitekt per telefon 0498-269685, eller e-post:
annie.loven@gotland.se
Miljö- och byggnämnden.
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27 januari 2022

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Sociala arbetsintegrerade kooperativ (s.k.
sociala företag) bör omfattas av lättnader. Återremiss.
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget avslås.
2. Teknikförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av taxan avseende olika
miljöstyrande åtgärder utifrån nuvarande förutsättningar.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslöt 2021-09-15 att återremittera ärendet för att utreda
skillnaderna mellan sociala företag och tekniska nämndens tidigare beslut angående
ideella organisationer.
Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse (TN AU § 162), efter samråd med region
Gotlands jurister, där en genomgång av olika laglighetsskäl, bl a
likabehandlingsprincipen i kommunallagen, förvaltningslagen och gällande
konkurrensregler, föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Det tidigare beslutet som återremissen hänvisar till är TN § 244, Prislista för
renhållningstjänster och verksamhetsavfall 2018. Den reducerade avgiften som
infördes var för allmännyttiga ideella föreningar.
Tidigare utredning av, bl a regionens jurister, visar att det inte finns förutsättningar
för att medge avsteg i taxan så som föreslås i medborgarförslaget.
Nämnden föreslås därför bedöma om nuvarande taxeregler skall ses över mot
bakgrund av ändrade förutsättningar och det utvecklingsarbete som pågår hos
avfallsavdelningen.
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Bedömning

Enligt Skatteverket krävs sammanfattningsvis följande för att uppfylla villkoren för
att vara en allmännyttig förening:
1. Föreningens syfte ska vara allmännyttigt.
Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik
eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.
Det här kallas för ändamålskravet.
2. Minst 90 procent av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla föreningens
allmännyttiga syfte. Det kan beräknas i form av resurser som pengar, tid eller
arbetskraft. Den verksamhet som föreningen bedriver för att finansiera sitt
allmännyttiga syfte ska inte räknas med. Lotterier och försäljningskampanjer är
sådana verksamheter. Villkoret ska beräknas under beskattningsåret.
Det här kallas för verksamhetskravet.
3. Minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till att uppfylla
föreningens allmännyttiga syfte. Inkomster som föreningen ska betala skatt för ska
inte räknas med. Kostnader som föreningen har för att skaffa dessa intäkter får inte
heller räknas med. Villkoret ska beräknas under beskattningsåret.
Det här kallas för fullföljdskravet.
4. Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar.
Det innebär att föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och
följer föreningens stadgar. Däremot kan föreningen ställa vissa krav för medlemskap,
till exempel en geografisk begränsning för en hembygdsförening, en minimiålder för
en skytteförening eller krav på musikalitet i en musikförening.
Det här kallas för öppenhetskravet.
En förening som uppfyller alla fyra villkoren kallas för en allmännyttig ideell
förening.
Tillväxtverket beskriver sociala företag på följande sätt:
Målet i sociala företag är att skapa samhällsnytta. De gör det genom att bedriva en
affärsmässig verksamhet. I regeringens strategi kännetecknas sociala företag så här:
1 Det är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga
verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål,
exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en
tryggare livsmiljö.
2 Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som
angetts som dess syfte att uppnå.
3 Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten,
alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut
som vinst genom avkastning till ägarna.
Slutsats
Det finns enligt ovanstående därmed ett antal skillnader mellan allmännyttig ideell
förening och socialt företag, bl a rörande det affärsmässiga, associationsformen,
medlemsskapsreglerna och skattereglerna.
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Syftet med taxebeslutet i TN § 244 var följande :
För att eftersträva mer återbruk och återanvändning, samt för att minska
avfallsmängder och gynna resurshushållning med minskad miljöbelastning som följd
föreslås ny avgift för mottagning av verksamhetsavfall som uppstår i allmännyttiga
ideella föreningar. Det avser föreningar som arbetar med att förebygga uppkomst av
avfall, exempelvis återbruksverksamhet.
Sociala företag omfattas därmed inte av beslutet även om sociala företag per
definition kan arbeta med samhällsnyttiga mål inom t ex miljön.
Taxans utformning täcker således det som ovan beskrivits som allmännyttiga ideella
föreningar med ett syfte att bl a förebygga uppkomst av avfall.
För många medborgare och företag, däribland också allmänna ideella föreningar och
sociala företag, är ett miljöarbete och engagemang för miljön en naturlig del av
produktionen/verksamheten. Nämnden har därför att bedöma om taxan skall arbetas
om mot bakgrund av det ökade miljöarbetet, bl a olika former av återbruk som nu
pågår.
Förvaltningens förslag, om avslag för medborgarförslaget kvarstår i enlighet med vad
som anförts i tjänsteskrivelse 2021-05-25.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att göra en översyn av taxan avseende olika
miljöstyrande åtgärder utifrån nuvarande förutsättningar och det utvecklingsarbete
som pågår inom avfallsavdelningen.
Barn- och genusperspektiv – ingen särskild konsekvens.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Avfallstaxan fastställs enligt gällande regelverk.
Beslutsunderlag

TN §180 2021-09-15
TNAU § 162 2021-09-02
TN § 244 2018-10-24
Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall, antagen av TN 2020-03-01
Underlag från nätet: Skatteverket, Konkurrensverket
TKF Tjänsteskrivelse 2022-01-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställarenen
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-15

TN § 180

TN § 180

Medborgarförslag. Sociala
arbetsintegrerande kooperativ (s.k. sociala
företag) bör omfattas av lättnader

TN 2019/3458
TN AU § 162

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet enligt ordförande Karl-Johan
Bobergs (C) yrkande med uppdrag till teknikförvaltningen att utreda skillnaderna
mellan sociala företag och tekniska nämndens tidigare beslut angående ideella
organisationer.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver: Vi anser att vi ska
omfattas av lättnaden av prislistan 50 lappen mottagaravgifter för verksamhetsavfall.
Under punkt 3 - Allmännyttiga föreningar, vill vi att Sociala arbetsintegrerade
Kooperativen ska ingå. Man bör ta hänsyn till dessa sociala företag som gör stor
skillnad i samhället. I dagsläget får vi betala en avgift på 500:- för ett lass grenar på
återvinningen. Vårat företag har inte dom intäkterna, vi har låg årsomsättning och
våra kunder är ofta äldre personer med låg pension. För att vi ska klara oss
ekonomiskt och kunna utföra dessa tjänster måste vi ha lägre avgifter på
återvinningsstationerna.
Bedömning

Taxan för att lämna avfall på Region Gotlands återvinningscentraler är beslutad av
Regionfullmäktige. Likaså är Region Gotlands avfallsföreskrifter. Förslaget innebär
avsteg från taxan och föreskrifter som teknikförvaltningen inte har mandat att göra.
Vidare har Region Gotland ett ansvar att behandla alla medborgare lika. Förslaget
skulle innebära att en grupp i samhället särbehandlas.
Region Gotlands jurister bedömer förslaget inte är genomförbart. Såväl enligt
grundlagen (se https://lagen.nu/1974:152#K1P9S1) som kommunallagen (se
https://lagen.nu/2017:725#K2P3) och förvaltningslagen (se
https://lagen.nu/2017:900#P5) finns grundläggande krav på objektivitet, opartiskhet
och likabehandling (d.v.s. att inte diskriminera om det inte finns lagstöd för det eller
mycket goda skäl för det). Subventionen/rabatten skulle också kunna snedvrida
konkurrensen så att man hamnar i
https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/omkonkurrensreglerna/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet/.
Barn- och genusperspektiv – Ingen konsekvens.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Ingen konsekvens.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-15

TN § 180

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Ordföranden Karl-Johan Boberg (C) yrkar på återremiss för att utreda skillnaderna
mellan sociala företag och tekniska nämndens tidigare beslut angående ideella
organisationer.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sitt eget yrkande och
finner att ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-10-03
Tjänsteskrivelse 2021-05-25
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1124
23 februari 2022

Jonathan Berenyi

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Farthinder på Södervärnsgatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att farthinder
anläggs på Södervärnsgatan.
Förslagsställaren framför att Södervärnsgatan är en trafikerad väg.
Hastighetsbegränsningen är 30 km/tim vilket i många fall överskrids. Eftersom gatan
är så bred och har trottoar på båda sidor uppfattas det kanske inte som en 30-väg.
Det är inte bara bilar utan många barn som trafikerar gatan. Korsningen
Brunnsgatan/Södervärnsgatan är hårt olycksdrabbad. En åtgärd behövs för att få ner
hastigheten och få en säkrare gata för trafikanter, boende och skolungdomar!
Bedömning

Brunnsgatan och Södervärnsgatan möts i en fyrvägskorsning och är likt majoriteten
av Visbys bostadsgator lokalgator med hastighetsgräns 30 km/tim. Den norra delen
av Södervärnsgatan har en bredare körbana (7 m) än den södra delen. Samtliga
trafikanter har ett ansvar att följa gällande trafikregler, skyltad hastighet samt att
anpassa densamma till rådande förutsättningar. Efterlevnad och underlåtenhet att
följa gällande trafikregler/hastighet övervakas och beivras av Polismyndigheten.
I samband med den olycka som ägde rum 29 januari 2021 var representanter från
Teknikförvaltningen på plats för att träffa och föra dialog med några av de boende i
närheten av korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan. Mötet ägde rum i mars 2021
och representanter från gata- och parkavdelningen samt mark- och trafikavdelningen
deltog.
Efter platsbesöket vidtogs följande åtgärder:


Fastighetsägare informerades muntligen samt via utskick i brevlåda om att ta
bort all växtlighet över 80 cm för att förbättra siktförhållanden i korsningen.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/1124



Väjningsskyltar mot Södervärnsgatan byttes från normal till överstorlek för
att ytterligare tydliggöra väjningsplikten för trafikanter på Brunnsgatan.



Befintlig målning av vägmarkering med väjningslinje fylldes i och bättrades
på.



Trafikmätning genomfördes på Brunnsgatan och Södervärnsgatan.

En sökning i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada visar att det rapporterats sju
stycken olyckor på Södervärnsgatan sedan 2004. Tre stycken är singelolyckor.
Resterande fyra olyckor (en med måttlig skadegrad och tre stycken med lindrig
skadegrad) har orsakats av att en av trafikanterna inte iakttagit gällande väjningsplikt.
Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas har det inte rapporterats någon olycka på
Södervärnsgatan sedan 29 januari 2021. Genomförda trafikmätningar har visat att
trafikmängden är låg och att medelhastigheten är 28 km/tim respektive 29 km/tim
för Brunnsgatan och Södervärnsgatan. Gatorna är reglerade med gällande
hastighetsgräns 30 km/tim och anläggande av farthinder anses därmed inte vara
befogat. Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärder som redan vidtagits är väl
anpassade för att ge samtliga trafikanter möjligheten att följa gällande trafikregler på
platsen och därmed skapa en god trafiksäkerhet på Södervärnsgatan.
Barn- och genusperspektiv – Barn påverkas inte av föreslagen åtgärd då
majoriteten av de rapporterade olyckorna är kollisionsolyckor mellan personbilar
med lindriga skador som följd.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Anläggande av fysiska åtgärder innebär en
engångskostnad samt ökade drift- och underhållskostnader.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag datum 2021-01-29
Tjänsteskrivelse datum 2022-02-23

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1123
23 februari 2022

Jonathan Berenyi

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Blockering av väg Södervärnsgatan/
Brunnsgatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en del av
Brunnsgatan stängs av.
Förslagsställaren menar att med anledning av alla olyckor som sker årligen i
korsningen Södervärnsgatan/Brunnsgatan föreslås att vägen stängs av med suggor
den lilla biten mellan Södervärnsgatan/Brunnsgatan upp till Stenkumlaväg. Det är
bara en tidsfråga innan en dödsolycka sker med tanke på alla barn och ungdomar
samt familjer som går/cyklar till och från Södervärnsskolan. Man missar gång på
gång att det är en korsning med väjningsplikt, det är alltid bilar körandes på
Brunnsgatan som är orsak till alla olyckor.
Bedömning

Brunnsgatan och Södervärnsgatan möts i en fyrvägskorsning och är likt majoriteten
av Visbys bostadsgator lokalgator med hastighetsgräns 30 km/tim. Den norra delen
av Södervärnsgatan har en bredare körbana (7 m) än den södra delen. Samtliga
trafikanter har ett ansvar att följa gällande trafikregler, skyltad hastighet samt att
anpassa densamma till rådande förutsättningar. Efterlevnad och underlåtenhet att
följa gällande trafikregler/hastighet övervakas och beivras av Polismyndigheten.
I samband med en olycka som ägde rum 29 januari 2021 var representanter från
Teknikförvaltningen på plats för att träffa och föra dialog med några av de boende i
närheten av korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan. Mötet ägde rum i mars 2021
och representanter från gata- och parkavdelningen samt mark- och trafikavdelningen
deltog.
Efter platsbesöket vidtogs följande åtgärder:
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Fastighetsägare informerades muntligen samt via utskick i brevlåda om att ta
bort all växtlighet över 80 cm för att förbättra siktförhållanden i korsningen.



Väjningsskyltar mot Södervärnsgatan byttes från normal till överstorlek för
att ytterligare tydliggöra väjningsplikten för trafikanter på Brunnsgatan.



Befintlig målning av vägmarkering med väjningslinje fylldes i och bättrades
på.



Trafikmätning genomfördes på Brunnsgatan och Södervärnsgatan.

En sökning i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada visar att det rapporterats tre
stycken lindriga olyckor i korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan sedan 2004.
Samtliga olyckor är kollisioner mellan fordon där olyckan orsakats av att en av
trafikanterna inte iakttagit gällande väjningsplikt.
Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas har det inte rapporterats någon olycka i
korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan sedan 29 januari 2021. Genomförda
trafikmätningar har visat att trafikmängden är låg och att medelhastigheten är 28
km/tim respektive 29 km/tim för Brunnsgatan och Södervärnsgatan. Förvaltningen
gör bedömningen att en avstängning av Brunnsgatan inte är önskvärd och att de
åtgärder som redan vidtagits är väl anpassade för att ge samtliga trafikanter
möjligheten att följa gällande trafikregler på platsen och därmed skapa en god
trafiksäkerhet i korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan.

Barn- och genusperspektiv – Barn påverkas inte av föreslagen åtgärd då
majoriteten av de rapporterade olyckorna är kollisionsolyckor mellan personbilar
med lindriga skador som följd.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – En avstängning av Brunnsgatan innebär en
engångskostnad för material och iordningställande samt ökade drift- och
underhållskostnader. Försämrad framkomlighet skulle påverka de boende samt
blåljusverksamhet och servicefunktioner som exempelvis sophämtning negativt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-01-29
Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1128
23 februari 2022

Jonathan Berenyi

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Förändring i trafiksituationen mellan
Södervärnsgatan och Brunnsgatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en förändring i
trafiksituationen mellan Södervärnsgatan och Brunnsgatan.
Förslagsställaren beskriver att då det upprepat sker olyckor i korsningen
Södervärnsgatan och Brunnsgatan behöver någon åtgärd vidtas för att undvika dessa
i framtiden. Förslagsställaren uppfattar det som att bilister missar att det är
väjningsplikt om man åker på Brunnsgatan och ska korsa Södervärnsgatan.
Brunnsgatan (öster om Södervärnsgatan) är väldigt bred och det är parkeringsförbud
på båda sidor. Förslagsställaren vet inte vilken åtgärd som är bäst, men man behöver
göra något.
Bedömning

Brunnsgatan och Södervärnsgatan möts i en fyrvägskorsning och är likt majoriteten
av Visbys bostadsgator lokalgator med hastighetsgräns 30 km/tim. Den norra delen
av Södervärnsgatan har en bredare körbana (7 m) än den södra delen. Samtliga
trafikanter har ett ansvar att följa gällande trafikregler, skyltad hastighet samt att
anpassa densamma till rådande förutsättningar. Efterlevnad och underlåtenhet att
följa gällande trafikregler/hastighet övervakas och beivras av Polismyndigheten.
I samband med den olycka som ägde rum 29 januari 2021 var representanter från
Teknikförvaltningen på plats för att träffa och föra dialog med några av de boende i
närheten av korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan. Mötet ägde rum i mars 2021
och representanter från gata- och parkavdelningen samt mark- och trafikavdelningen
deltog.
Efter platsbesöket vidtogs följande åtgärder:


Fastighetsägare informerades muntligen samt via utskick i brevlåda om att ta
bort all växtlighet över 80 cm för att förbättra siktförhållanden i korsningen.
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Väjningsskyltar mot Södervärnsgatan byttes från normal till överstorlek för
att ytterligare tydliggöra väjningsplikten för trafikanter på Brunnsgatan.



Befintlig målning av vägmarkering med väjningslinje fylldes i och bättrades
på.



Trafikmätning genomfördes på Brunnsgatan och Södervärnsgatan.

En sökning i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada visar att det rapporterats tre
stycken lindriga olyckor i korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan sedan 2004.
Samtliga olyckor är kollisioner mellan fordon där olyckan orsakats av att en av
trafikanterna inte iakttagit gällande väjningsplikt.
Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas har det inte rapporterats någon olycka i
korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan sedan 29 januari 2021. Genomförda
trafikmätningar har visat att trafikmängden är låg och att medelhastigheten är 28
km/tim respektive 29 km/tim för Brunnsgatan och Södervärnsgatan. Förvaltningen
gör bedömningen att de åtgärder som redan vidtagits är väl anpassade för att ge
samtliga trafikanter möjligheten att följa gällande trafikregler på platsen och därmed
skapa en god trafiksäkerhet i korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan.

Barn- och genusperspektiv – Trafiksäkerheten har förbättrats genom att
siktskymmande växtlighet har tagits bort samt genom förstärkningsåtgärder av
gällande väjningsplikt mot Södervärnsgatan.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – De åtgärder som vidtagits har inneburit en
engångskostnad för material och arbete.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-02-02
Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1136
23 februari 2022

Jonathan Berenyi

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Upprätta farthinder på Södervärnsgatan
samt skapa höjdskillnad eller dylikt på Brunnsgatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att upprätta
farthinder på Södervärnsgatan för att få ner hastigheten och förhindra olyckor. För
att säkra att bilister uppmärksammar väjningsplikt föreslås även att det skapas en
höjdskillnad eller dylikt på Brunnsgatan.
Förslagsställaren beskriver att Södervärnsgatan är en mycket bred gata vilket inbjuder
till högre hastighet än vad som är tillåtet (30 km/tim). Flertalet olyckor inträffar
årligen i korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan, ofta med personskador då
hastigheten är hög.
- Farthinder på Södervärnsgatan för att skapa en trygg och säker trafikmiljö då den
trafikeras av många gång- och cykeltrafikanter till och från Södervärnsskolan.
- Höjdskillnad vid korsningen Brunnsgatan / Södervärnsgatan kan tydligt indikera
väjningsplikt för bilister som korsar Södervärnsgatan.
- Genomfart förbjuden på Södervärnsgatan för bilister från både Östra Hansegatan
och från Kolonigatan.
Bedömning

Brunnsgatan och Södervärnsgatan möts i en fyrvägskorsning och är likt majoriteten
av Visbys bostadsgator lokalgator med hastighetsgräns 30 km/tim. Den norra delen
av Södervärnsgatan har en bredare körbana (7 m) än den södra delen. Samtliga
trafikanter har ett ansvar att följa gällande trafikregler, skyltad hastighet samt att
anpassa densamma till rådande förutsättningar. Efterlevnad och underlåtenhet att
följa gällande trafikregler/hastighet övervakas och beivras av Polismyndigheten.
I samband med den olycka som ägde rum 29 januari 2021 var representanter från
Teknikförvaltningen på plats för att träffa och föra dialog med några av de boende i
närheten av korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan. Mötet ägde rum i mars 2021
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och representanter från gata- och parkavdelningen samt mark- och trafikavdelningen
deltog.
Efter platsbesöket vidtogs följande åtgärder:


Fastighetsägare informerades muntligen samt via utskick i brevlåda om att ta
bort all växtlighet över 80 cm för att förbättra siktförhållanden i korsningen.



Väjningsskyltar mot Södervärnsgatan byttes från normal till överstorlek för
att ytterligare tydliggöra väjningsplikten för trafikanter på Brunnsgatan.



Befintlig målning av vägmarkering med väjningslinje fylldes i och bättrades
på.



Trafikmätning genomfördes på Brunnsgatan och Södervärnsgatan.

En sökning i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada visar att det rapporterats sju
stycken olyckor på Södervärnsgatan sedan 2004. Tre stycken är singelolyckor.
Resterande fyra olyckor (en med måttlig skadegrad och tre stycken med lindrig
skadegrad) har orsakats av att en av trafikanterna inte iakttagit gällande väjningsplikt.
Tre av dessa fyra olyckor har ägt rum i korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan.
Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas har det inte rapporterats någon olycka i
korsningen Brunnsgatan/Södervärnsgatan sedan 29 januari 2021. Genomförda
trafikmätningar har visat att trafikmängden är låg och att medelhastigheten är 28
km/tim respektive 29 km/tim för Brunnsgatan och Södervärnsgatan. Gatorna är
reglerade med gällande hastighetsgräns 30 km/tim och anläggande av farthinder
anses därmed inte vara befogat. .
Att ett fåtal trafikanter bryter mot gällande trafikregler om väjningsplikt på platsen
motiverar inte ytterligare fysiska åtgärder utöver de som redan vidtagits.
Genomfartsförbud är svårt att övervaka i praktiken och riskerar att flytta trafik till
intilliggande gator som då får en försämrad trafiksituation. Uppmätt trafikmängd på
Södervärnsgatan är inte problematisk i sig förutsatt att gällande hastighetsgräns och
trafikregler respekteras av de som trafikerar gatan.
Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärder som redan vidtagits är väl anpassade
för att ge samtliga trafikanter möjligheten att följa gällande trafikregler på platsen och
därmed skapa en god trafiksäkerhet på Södervärnsgatan samt i korsningen
Brunnsgatan/Södervärnsgatan.

Barn- och genusperspektiv – Barn påverkas inte av föreslagna åtgärder då
majoriteten av de rapporterade olyckorna är kollisionsolyckor mellan personbilar
med lindriga skador som följd.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Anläggande av ytterligare fysiska åtgärder innebär
en engångskostnad samt ökade drift- och underhållskostnader.
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-01-31
Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3880
24 januari 2022

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Utökad lokalbuss/stadstrafik till och från
Skarphäll
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar förbättrad
kollektivtrafik till området Skarphäll i Visby. Förslaget är att det ska finnas lika många
bussturer till Skarphäll som till Stenhuggaren.
Efterfrågan i stadsbusstrafiken är låg i både Stenhuggaren och Skarphäll.
Kollektivtrafikenhetens bedömer att en utbudsökning på Skarphäll inte leder till en
motsvarande ökning av efterfrågan. Detta beror främst på att områdenas
verksamhetsstruktur skiljer sig åt. Stenhuggaren är, till skillnad från Skarphäll, ett
renodlat handelsområde.
En ökning av stadstrafiken till Skarphäll (linje 3) med sex bussturer på vardagar höjer
trafikeringskostnaden med ca 290 000 kronor årligen. Med anledning av en låg
efterfrågan förväntas inte intäkterna blir höga.
Kollektivtrafikenhetens ekonomiska resurser medger i dagsläget ingen utbudsökning.
I samband med en framtida översyn av stadstrafiken kommer kollektivtrafikenheten
att utreda möjliga utbudsändringar. Översynen kan tidigast genomföras under år
2023.
Bedömning

Handelsområdet Stenhuggaren trafikeras av stadstrafikens busslinjer 2 och 5,
området Skarphäll trafikeras av linje 3. Efterfrågan i stadsbusstrafiken är låg i båda
områdena. Under år 2021 registrerades på en vardag i genomsnitt 7,2 påstigningar
per dygn på Stenhuggaren och 3,7 påstigningar per dygn på Skarphäll.
Kollektivtrafikenheten bedömer att en utbudsökning på Skarphäll inte leder till en
nämnvärd ökning av efterfrågan. Anledningen är att områdena Skarphäll och
Stenhuggaren skiljer sig från varandra utifrån verksamhetstyper. Stenhuggaren är ett
renodlat handelsområde, där dagligvaruhandeln har en stor andel av omsättningen.
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Inom Skarphäll är inslaget av handel av sällanköp större. Därutöver finns andra
verksamheter än handel inom området.
Kollektivtrafikverksamhetens begränsade ekonomiska resurser medger i dagsläget
ingen utbudsökning. Kollektivtrafikenheten ämnar genomföra en översyn av
stadstrafikens linjenät, vilken genomförs tidigast under år 2023. I detta samband är
det också tänkt att utreda andra trafiklösningar. Ett exempel kan vara en sorts
servicelinje som trafikerar både Skarphäll och Stenhuggaren.
Barn- och genusperspektiv
Kollektivtrafikens begränsade resurser behöver prioriteras. I första hand är det
skolelevers behov som kollektivtrafiken planeras efter. Andra resebehov uppfylls inte
i samma grad. Det nuvarande kollektivtrafikutbud till Skarphäll är ett basutbud som
ger ett antal resmöjligheter till vissa resenärsgrupper som exempelvis pensionärer.
Landsbygdsperspektiv
Medborgarförslaget avser Visby och berör inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys
En likställning av stadsbusstrafikens utbud till Skarphäll med Stenhuggaren skulle
innebära att erbjuda sex ytterligare bussturer Visby busstation–Skarphäll–Visby
busstation. Det antas att ingen helgtrafik kommer att införas på linje 3. Med 6 turer
per vardag och 250 vardagar per år blir det ytterligare 1500 turer per år, vilket
motsvarar 9230 kilometer. Med den genomsnittliga kilometerkostnaden av 31 kronor
skulle trafikeringskostnaden öka med ca 290 000 kronor årligen. Enligt
kollektivtrafikenhetens bedömning kan ingen nämnvärd efterfrågeökning förväntas.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-09-10
Tjänsteskrivelse 2022-01-24
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3887
24 januari 2022

Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Kan vi inte bara ha avgångar likt linje 10?
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar tätare busstrafik på
linje 22 med anpassning till undervisningstider på Campus Gotland. En sådan
utbudsökning leder till en ökning av trafikeringskostnaden med minst 1,3 miljoner
kronor årligen. I dagsläget saknas utrymme för det i kollektivtrafikens budget.
Bedömning

Kollektivtrafikens ekonomiska resurser är begränsade. Verksamheten finansieras till
största delen med skattemedel. Kollektivtrafikenheten bär ansvaret att använda dessa
medel där de gör störst nytta. Utbudet på busstrafiken är därför anpassat till det
resandeunderlag som finns. Det är främst linje 20 som tillgodoser trafiken Visby–
Slite. Linje 22 trafikerar ett glest befolkat område, varför den inte uppvisar samma
turtäthet som till exempel linje 10, där resandeunderlaget är betydligt större. Enligt
den ekonomiska konsekvensanalysen skulle den önskade utbudsökningen medföra
en ökad trafikeringskostnad av minst 1,3 miljoner kronor. Det ryms i dagsläget inte i
kollektivtrafikens budget, varför utbudet inte kan anpassas enligt förslaget.
Kollektivtrafikenheten ämnar se över hela linjenätet när det ekonomiska läget har
blivit gynnsammare. I detta samband kan linje 22 bli stomlinjen för relationen Visby–
Slite, vilket skulle medföra ett betydligt större utbud än i dag. Denna översyn
kommer att kunna genomföras tidigast under år 2023.
Barn- och genusperspektiv
Perspektivet bedöms inte vara relevant i sammanhanget.
Landsbygdsperspektiv
Utbudsökningar bör genomföras där de skapar störst nytta. Då linje 22 trafikerar ett
glesbefolkat område är utbudsökningar svåra att motivera.
Om utbudet på linje 22 ändå ska anpassas måste det utredas i ett större sammanhang.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget tolkas på det sätt att minst tre bussturer per riktning behöver tilläggas på
linje 22 på vardagar utanför sommarsäsongen. Det antas att antalet
undervisningsdagar på universitetet är lika med antalet skoldagar, dvs. ca 180 dagar
per år. Avståndet Visby–Slite Närs via Bäl är 38,4 km. Således skulle busstrafikens
omfattning öka med 180 * 6 * 38,4 = 41 472 km (endast nyttokilometer, ett obekant
antal tomkilometer tillkommer). Det motsvarar en ökning av trafikeringskostnaden
med ca 1,3 miljoner kronor årligen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-10-05
Tjänsteskrivelse 2022-01-24
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1196
25 februari 2022

Jonathan Berenyi

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Parkeringsförbud Halsjärnsgatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att reglera
Halsjärnsgatan med ytterligare parkeringsförbud.
Med tanke på vintern som har gått blir det dyrt för regionen att snöröja
Halsjärnsgatan när det står bilar parkerade på gatan. Det är livlig trafik och många
skolbarn som korsar gatan samtidigt som parkerade bilar på Halsjärnsgatan hindrar
sikten. Mycket trafik och fort går det.
Bedömning

Halsjärnsgatan är en förhållandevis bred gata med inslag av genomfartstrafik. På
gatan gäller bashastighet 50 km/tim och gatan trafikeras även av busslinje 5. I
dagsläget råder parkeringsförbud på Halsjärnsgatans södra sida mellan Signalgatan
och Stenkumlaväg.
Teknikförvaltningen har för avsikt att genom lokal trafikföreskrift utöka gällande
parkeringsförbud så att det även omfattar Halsjärnsgatans södra och norra sida väster
om korsningen med Signalgatan.
Ytterligare parkeringsförbud på den norra sidan av Halsjärnsgatan mellan Villagatan
och Stenkumlaväg är inte aktuellt då teknikförvaltningen gör bedömningen att ett
dubbelsidigt parkeringsförbud på denna sträcka skulle leda till högre hastigheter och
därmed försämra trafiksäkerheten.
Olycksstatistiken på Halsjärnsgatan är låg. En sökning i Transportstyrelsens
olycksdatabas Strada visar att det sedan 2008 endast har rapporterats två olyckor. I
båda fallen handlar det om cyklister som blivit påkörda av personbilar på
övergångsstället i korsningen Halsjärnsgatan/Söderväg med lindriga skador som
följd.
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Teknikförvaltningen arbetar med att genomföra hastighetsöversyner i tätorter på
Gotland. En hastighetsöversyn ska även genomföras i Visby med syfte att ersätta
nuvarande bashastighet 50 kilometer/timme med ny hastighet 30/40/60
kilometer/timme där det är lämpligt. Ett samlat grepp är nödvändigt då samtliga
länkar i vägnätet påverkar systemet som helhet. Översynen kommer att utgå från
handboken ”Rätt fart i staden” framtagen av dåvarande Vägverket och SKL.
Översynen syftar främst till att öka trafiksäkerheten men även till att minska
trafikbuller och miljöpåverkan.

Barn- och genusperspektiv – Genom att behålla möjligheten till parkering på valda
sträckor kan hastigheten sänkas vilket leder till ökad trafiksäkerhet. En
hastighetsöversyn som säkerställer rätt hastighet på rätt plats kommer också att bidra
till ökad trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kostnader för reglering med utökat
parkeringsförbud är ringa och omfattar viss administration samt materialkostnad vid
uppsättning av nya vägmärken. En hastighetsöversyn i Visby kan genomföras inom
ramen för befintlig budget. Genomförandet kan kräva särskilda medel från tekniska
nämndens investeringsbudget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-03-11
Tjänsteskrivelse 2022-02-25
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1115
25 februari 2022

Jonathan Berenyi

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Gångbro över eller tunnel under
Skarphällsgatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det anläggs
antingen en gångbro över eller en tunnel under Skarphällsgatan.
Förslagsställaren menar att det är svårt för gående att ta sig helskinnade över
Skarphällsgatan. Många äldre personer med rollatorer och familjer med barnvagnar
bor väster om gatan men behöver handla och uträtta ärenden på motsatt sida. Vissa
tider är det förenat med livsfara att försöka ta sig över gatan.
Bedömning

Det finns inga planer på en gångbro över eller en tunnel under Skarphällsgatan.
I gällande detaljplan för Skarphäll skall en gångpassage anläggas. Eftersom
detaljplanen inte är genomförd vad beträffar vilka in/utfarter som skall vara kvar har
inte passagen kunnat genomföras. Teknikförvaltningen har haft trafiksituationen på
Skarphällsgatan under uppsikt i många år. Det har inte funnits något ställe där
behovet av att korsa gatan för gående har varit så stort att det har bedömts som
säkert att anlägga ett övergångsställe. På senare tid har förvaltningen sett att behovet
av att korsa Skarphällsgatan i höjd med gång- och cykelbanan norr om PMU Second
hand har ökat. Därav är det motiverat att anlägga ett nytt övergångsställe på den
platsen. På den östra sidan kommer det nya övergångsstället att ansluta i en befintlig
utfart som enligt gällande detaljplan skall vara kvar. Fastighetsägaren har idag
blockerat utfarten med stora stenar och den används följaktligen inte i dagsläget. Om
utfarten öppnas kan inte övergångsstället vara kvar. Teknikförvaltningen kommer att
anlägga ett tillfälligt övergångsställe 2022 som kan tas bort när passagen som anges i
detaljplanen byggs eller när fastighetsägaren vill öppna sin utfart igen.
Under sommaren 2020 har förvaltningen sänkt hastigheten på del av Skarphällsgatan
till 40 km/tim efter samråd med Polismyndigheten.
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Barn- och genusperspektiv – Åtgärden förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Landsbygden påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Medel tas från budget för trafiksäkerhetsåtgärder
2022.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-01-05
Tjänsteskrivelse 2022-02-25
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/4414
Datum

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Badbrygga vid Visby lasarett
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en ny badbrygga
nedanför Visby lasarett.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är en god tanke att ge personal på lasarettet och
inlagda patienter med närstående en möjlighet till nära bad. En badplats kan som
förslagsställaren skriver bli en mötesplats.
Teknikförvaltningen anser vidare att det inte finns ekonomiskt möjlighet att anlägga,
underhålla och sköta en ny badbrygga.
För att anlägga en ny brygga krävs även ansökan om dispens från strandskydd.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget anses positivt ur barnperspektiv.
Landsbygdsperspektiv
En väsentlig del av dagens driftsbudget för badplatser går till badplatser i och i
närheten av Visby. Att ytterligare större del av investerings- och driftsbudget går till
Visby kan ses som negativt ur landsbygdsperspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys
Teknikförvaltningen bedömer att en nyanläggning av brygga på denna plats blir
särskilt kostsam då platsens förutsättningar med vågor, kraftiga strömmar och
utsatthet under storm kräver en starkare konstruktion. En sådan anläggning ryms inte
inom ordinarie investeringsbudget.
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Det krävs en utökad årlig budget för drift vid anläggning av en ny brygga då en sådan
kräver underhåll och skötsel: borttagande av alger, upp- och nedsättning av trappa
eller stege samt återkommande renoveringar. Vågor och kraftiga strömmar vid
platsen gör att särskild hänsyn måste tas vid anläggning av en brygga samt att behov
av underhåll ökar på grund av erosion och slitage.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2022-03-02
Tjänsteskrivelse datum
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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