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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.

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

__________________________________________________________________________________
2 (28)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande med anledning av läget intill känsliga miljöer som världsarvet och riksintresset Visby innerstad. Förslaget har också ett principiellt intresse som det första större utvecklingsprojektet inom ramen för planprogrammet för Östercentrum.
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 201505-12, § 99. Byggnadsnämnden har 2017-02-08, § 9, beslutat att gå vidare
med planarbetet utifrån exploatörens skisser, daterade 2016-11-25.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta daterad 2016-07-05 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH 1900).
Planens syfte och huvud- Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler bostädrag
der bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.
Planförslaget möjliggör en positiv omvandling av befintligt handelshus med en
påbyggnad av bostäder. Gestaltningen ska anpassas i volym och utformning till
närmiljön och kan sannolikt bidra till en förbättrad stadsmässighet och ökad
attraktivitet i Östercentrum. Syftet är att påbyggnaden med bostäder och förändringen av befintlig byggnad ska innebära att det även i gatuplan upplevs
som tre olika huskroppar: - mot Österväg – mot Kung Magnus väg – mot Skolportsgatan. Entréer orienteras mot gatan och exteriören får ett öppnare uttryck mot samtliga gatusidor. Gatumarken i hörnavskärningen vid korsningen
Skolportsgatan/Kung Magnus väg omvandlas till kvartersmark med fortsatt tillgänglighet i gatuplan för allmänheten.
Planförslaget innebär att befintlig byggnad förutsätts att byggas på, och förslaget är skräddarsytt för den komplexa situationen på fastigheten. Om befintlig
byggnad skulle rivas torde planförslaget inte ge tillräcklig flexibilitet.
Bedömning av miljö-påverkan

Länsstyrelsen anser i yttrande 2016-06-16 att en detaljplan för att möjliggöra
byggande av bostäder ovanpå ”Åhlenshuset”, Visby Dovhjorten 6, kan innebära en miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet.
Detta eftersom platsen redan idag är sårbar utifrån att miljökvalitetsnormen
partikelhalter (PM10) redan överstigs och att den ligger i nära anslutning till
riksintresset och världsarvet Visby Innerstad
Länsstyrelsen instämmer dock i Region Gotlands bedömning att planen inte
kan antas få en betydande miljöpåverkan enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
Frågeställningar gällande riksintresse för kulturmiljö och världsarvet Visby Innerstad, miljökvalitetsnormer för luft och förorenad mark anser länsstyrelsen
kan utredas och regleras inom detaljplaneprocessen.
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PLANDATA

Översiktskarta samt översikt av gällande detaljplaner kring nuvarande planförslag

Lägesbestämning
Areal
Markägoförhållanden

Området ligger i Östercentrum och gränsar till Österväg, Kung Magnus väg och
Skolportsgatan.
Planområdets yta är 6 920 m2.
Visby Dovhjorten 6 är i privat ägo. Marken på Visby Solberga 1:19, i hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg, ägs av Region
Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, anges för området ändamålet stadskärna
med målet att Östercentrum med omnejd ska gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till en del av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för
hela Visbyområdet.
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Utdrag ur fördjupad översiktsplan – Hela Visby, antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14

Detaljplaner

Gällande detaljplan 09-Vis-56, antagen 1971-06-14, anger område för handel.
Befintliga tillåtna byggnadshöjder är ca 6 m mot Österväg, ca 10 m mot Kung
Magnus väg och ca 6.5 mot Skolportsgatan. Föreskriven taklutning i gällande
plan är 0 grader. Gällande detaljplan togs fram för Tempovaruhuset och parkering skulle lösas genom parkering i källarplanet och genom s k friköp av parkeringsplatser direkt öster om varuhuset.
Del av gällande detaljplan A1 1959, antagen 1959-05-11, anger gatumark för
Skolportsgatan och Kung Magnus väg samt för hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg.
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Program för planområdet

”Planprogram för Östercentrum m m”, godkänt av byggnadsnämnden 201312-13, § 279.

Utdrag ur plankarta för planprogram för Östercentrum, godkänd 2013-12-12

Kriterier i programmet som har koppling till den nya detaljplanen är:
 Kung Magnus väg stängs för biltrafik
 Stråken genom området utvecklas och tydliggörs
 Baksidor utformas så att de upplevs som framsidor
 Kopplingen Innerstaden – Östercentrum förstärks
 Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur
 Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, planteringar skulle lyfta området
”En variation i byggnader, volymer och ska eftersträvas. Mot Norra Hansegatan kan bebyggelsen vara högre och vid mötet med Innerstaden och ringmuren ska stor hänsyn tas till världsarvsstaden.”
”Bottenvåningarna ska utformas så att de blir en del av ett välkomnande
stadsliv.”
”Påbyggnad på befintliga hus i kvarteret Dovhjorten möjliggör fler bostäder.
Takfotshöjden är relativt lika på byggnaderna längs Östervägs södra sida.
Denna höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv. Det är viktigt
att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.”
Planförslaget bedöms i stort följa intentionerna i programmet.
__________________________________________________________________________________
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Kommunala beslut
i övrigt

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och Region Gotland.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom planområdet finns inga grönytor. Möjlighet ges att på befintligt tak tillskapa s k grönt tak. Närmaste parkyta är området runt ringmuren, ca 150 meter från planområdet.

Östergravar

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning ska göras senast innan granskningsskedet för att utreda grundläggningsförutsättningar m m.

Radon

Planområdet ligger inom område med normal till hög risk. Strålningsmätning
av berggrunden ska utföras under planläggningen. Vid förekomst av karst är
det stor risk för hög radonhalt. Radonsäker grundkonstruktion krävs.

Förorenad mark

På fastigheten har det tidigare funnits miljöfarliga verksamheter som kan ha
orsakat föroreningar i mark.
PentaCon AB har 2001 åt SPIMFAB sammanställt historik om fastigheten Dovhjorten 6. Av sammanställningen framgår bl a följande: Bergnivån bedöms
ligga mellan +37.0 och +38.0 meter. Berget överlagras av tät, lerig eller siltig
morän. Inom fastigheten har bensinförsäljning pågått. Inom Dovhjorten 6 har
schakter utförts ner till kalkstensberget. Cisternerna är demonterade och all
omsluten jord är borttagen. Schakter för både nybyggnader och ledningar i anslutning till de gamla cisternerna gör även att det mesta av den omgivande jorden idag är ersatt med ny fyllningsjord. Befintlig byggnad är grundlagd med
källare direkt på kalkstensberget.
Sanering av PCB i fogar i fasad utfördes år 2005.
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Länsstyrelsen utförde 2005 en riskklassning enligt MIFO fas 1 (historisk undersökning utan provtagning). Här framgår det att det på fastigheten tidigare funnits plantskola, bensinstationer och verkstäder. Bland annat har petroleumämnen och organiska lösningsmedel använts vid verksamheterna. Vid den samlade riskbedömningen anser länsstyrelsen att risken för människor och hälsa är
måttlig (riskklass 3), bl a eftersom de byggnader där verksamheterna bedrevs
har rivits och jorden till stor del antas ha forslats bort då nuvarande byggnad
uppfördes.
I samband med ombyggnad 2007-2008 konstaterades höga halter av PAH:er
från asfalt som finns under delar av källarlokalerna (överbyggnad av garageyta). På asfalten lades en ny golvkonstruktion som skulle vara tätande. Efterföljande mätning av inomhusluft visade på förhöjda halter av naftalen jämfört
med normalförhållanden. Halterna bedömdes dock vara låga jämfört med hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverket.
Fastigheten har bedömts ha en måttlig risk för föroreningar vilket innebär att
det är viktigt med en uppföljande kontroll vid ändrad markanvändning. Möjlig
risk är inträngning av hälsoskadliga ångor från eventuella resterande föroreningar i mark eller från gammal överbyggd asfalt i källarplan. För att säkerställa en god inomhusmiljö i kommande bostäder ovan befintliga affärslokaler
ska därför kontrollmätning av inomhusluft först ske under planläggningen i befintliga lokaler i markplan. I det fall markarbeten ska utföras ska ansvariga vara
uppmärksamma på att föroreningar kan finnas.
Vattenskydd

Planområdet ligger utanför primärt och sekundärt vattenskyddsområde.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Eftersom området redan är
ianspråktaget krävs ingen särskild utredning för exploateringen.
Visby innerstad utgör fast fornlämning, RAÄ Visby 107:1, medeltida stadslager
och ringmuren är en fast fornlämning, RAÄ Visby 105:1. Fornlämningen
sträcker sig fram till Kung Magnus väg och utanför detta område sträcker sig
ett skyddsområde. Detta innebär att eventuella markingrepp i god tid måste
anmälas till länsstyrelsen.

Bebyggelseområden
Bostäder

Planförslaget medger en påbyggnad för främst bostäder. Det innebär att drygt
50 lägenheter kan byggas från plan 2 och uppåt. Parkering för tillkommande
bostäder löses i källarplanet (plan 0).
Befintlig byggnad, innehållande kommersiella lokaler föreslås delvis få byggas
på med bostäder. Befintlig byggnad klarar inte tekniskt att byggas på helt och
hållet varför en påbyggnad föreslås i byggnadens utkanter, mot fastighetens
gränser. Detta ger också en god stadsbild och skapar en mer småskalig och attraktiv miljö med möjlighet till en varierad och uppbruten fasad med upplevelsen av en kvartersstruktur med flera huskroppar. Det är angeläget att gatuplanet får en publik och öppen karaktär. Detta kan åstadkommas genom en medveten fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
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Översikt över placering av byggrätter

Huskroppen mot Skolportsgatan (Hus A)
Huset ges en tillåten takfotshöjd på +51.4 m (ca 12.4 m). Nockhöjden får vara
+56.6 m (ca 17.6 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespiser, trapphus eller dylikt får överskrida
takfoten, men ej vara högre än + 54.1 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra högst 60 % av byggnadens längd.
Balkonger ska vara indragna och får sticka ut högst 0.8 m mot Skolportsgatan.
Takutsprång får vara högst 0.5 m.
Gaveln mot Dovhjorten blir ganska dominerande och bör gestaltas på ett medvetet sätt. Här finns möjlighet att exempelvis arbeta med en ”grön fasad” med
växtlighet.
Byggnadskroppen tillåts kraga ut över det som idag är en hörnavskärning, ca
30 kvm, vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg. Avskärningen ska
dock finnas kvar i gatuplan och vara tillgänglig för allmänheten genom ett s k
x-område. Källare under denna del är inte tillåtet.

Volymstudie i 3D-modell - Skolportsgatan mot Skolporten. Vy mot gavel på hus A.
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Befintlig vy i korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan

Fotomontage gestaltningsidé - korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan, hus
A mot Skolportsgatan

Huskroppen mot Kung Magnus väg (Hus B)
Detta hus har ett extra känsligt läge som entrébyggnad till Östercentrum i
korsningen Kung Magnus väg/Österväg. Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd
på +52.3 m ö h(ca 12 m). Nockhöjden får vara +55.3 m ö h (ca 15 m).
Översta våningen ska vara indragen minst 0.8 m mot Österväg och Kung Magnusväg, inglasning är inte tillåten och takutsprång får vara högst 0.5 m. Detta
för att minska skuggverkan på Österväg.
Två trapphus får överskrida nockhöjd/takfot dock högst till + 56.3 m ö h. Inga
utanpåliggande balkonger är tillåtna mot Österväg och Kung Magnus väg.
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Befintlig vy mot öster, utanför Österport

Fotomontage gestaltningsidé - vy mot öster, utanför Österport, hus B och C
(Tyréns)

Huskroppen mot Österväg (Hus C)
Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd på +51.0 m ö h (ca 10 m). Nockhöjden
får vara +54.5 m ö h (ca 13.5 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespis eller dylikt får överskrida takfoten,
men får ej vara högre än + 52.7 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra
högst 40 % av byggnadens längd.
Utanpåliggande balkonger är inte tillåtna mot Österväg för att bibehålla den
karaktär som idag råder längs Österväg. Takutsprång får vara högst 0.5 m.
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Befintlig vy Österväg

Fotomontage gestaltningsidé – vy Österväg, hus C

Generellt gäller att enstaka skorstenar och ventilationshuvar inte ingår i begränsande nockhöjd. Nock- och takfotshöjder har hållits så låga som möjligt
för att hålla en skala jämförbar med övrig bebyggelse samt minska skuggeffekter på omgivande utemiljöer. Ingen bruttoarea eller våningsantal regleras eftersom byggrätterna är skräddarsydda för aktuellt projekt. Eftersom en begränsning av takfots- och nockhöjder görs bedöms att taklutningen inte heller
behöver regleras.
__________________________________________________________________________________
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Huskroppen mot Dovhjorten 11, ”Åhlénsparkeringen” (Hus D)
Inom byggrätten för teknik finns möjlighet att bygga ett orangeri och gemensam uteplats för de boende som nås via spänger från trapphusen. Taket på befintlig byggnad ska hållas fri från skorstenar, ventilationshuvar och liknande för
att skapa en upplevelse av bostadsgård. Taket får gärna beläggas med sedumtak eller liknande.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Offentlig service
Kommersiell service

Planområdet har ett cityläge med god tillgång till kommersiell och allmän service med skolor, bad mm.
Centrumändamål är tillåtet i gatuplan (plan 1), plan 2 samt i källarplan.
I gatuplan och i delar av källarplanet finns idag affärslokaler med tillhörande
lager. Mot Kung Magnus väg finns en banklokal på andra våningen. Ytorna i
källarplanet kommer att minska eftersom att fler parkeringsplatser, trapphus
m m måste tillskapas. Bostädernas trapphus och återvinningsrum kommer att
innebära att även verksamhetsytor i gatuplan kommer att bli påverkade. Sammantaget påverkas drygt 800 kvm av befintliga verksamhetsytor.
Den del av befintlig byggnad som inte får någon byggrätt för påbyggnad ges en
nockhöjd på +48.0 m ö h. Det är ca 1.5 m högre än befintlig höjd, vilket ger
möjlighet att förändra taket/takkonstruktionen för en trevligare och grönare
boendemiljö. Exempelvis finns möjlighet att bygga spänger till en gemensam
uteplats och orangeri.
Gatuplanet ska ha en gestaltning som skapar en god stadsmässighet och en
öppen utformning som riktar sig till allmänheten. Detta kräver en medveten
fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
Teknikutrymme (Hus D) finns i fastighetens östra del mot Dovhjorten 11. Byggrätten får en nockhöjd på + 51.0 m ö h (ca 10 m) samma höjd som takfotshöjden på huskroppen mot Österväg. Teknikutrymmet samordnas med möjlighet
till ett orangeri eller liknande för de boende. Inga skorstenar, ventilationsaggregat eller liknande är tillåtna på taket till befintlig byggnad eftersom detta
kommer att bli bostädernas visuella ”bostadsgård”.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse/kulturmiljö

Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
En utveckling av Östercentrum med dess öppna läge i närheten av världsarvet
innebär att stor hänsyn måste tas till den gängse skalan, upplevelsen av muren
och innerstaden.
Inför utvecklingen av området kring Östercentrum och vid Söderport har en s k
HIA (Heritage Impact Assessment), daterad 2015-12-14/2016-01-27, gjorts
som kunskapsunderlag för att beskriva och bedöma konsekvenserna av fyra
förslag på förändringar i anslutning till världsarvet, där Östercentrum är ett av
projekten.
Den visar på att en upprustning och tydliggörande av Österväg som infartsoch handelsväg har en positiv påverkan på upplevelsen av Hansestaden Visby.
Förvaltningsmålen för Visby som världsarv bedöms också få en positiv påverkan om det blir en upprustning och vitalisering av området och ökad attraktivitet kring Österport.
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Ambitionen med planförslaget är att stärka Österväg som stråk och att ny bebyggelse inordnas i den brokighet som omgivande bebyggelse har både avseende utformning och skala. Siktlinjer och vyer av ringmuren och gravarna påverkas marginellt.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från korsningen Jägargatan/Kung
Magnus väg

En påbyggnad av befintligt hus med en gestaltning som även bryter upp huset i
gatuplan bidrar till att förstärka Österväg som infartsväg till innerstaden.
Närheten till världsarvet innebär att gestaltning, siktlinjer höjder mm har anpassats till omgivande bebyggelse och upplevelsen av innerstaden och muren.
Exempelvis har nockhöjden på den nya huskroppen (Hus B) i korsningen Österväg/Kung Magnus väg givits samma nockhöjd som byggnaden på Tärnan 25.
Samma nockhöjd gäller även för Dovhjorten 10. Den översta våningen är dessutom indragen för att ge bättre solförhållanden på Österväg samt ge upplevelsen av en lägre takfotshöjd. Förslaget har studerats i Regionens 3D-modell
över området.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från gångväg i Östergravar
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Påbyggnaden längs Österväg (Hus C) får en något lägre nockhöjd och sammantaget bedöms dessa byggrätter ge en neutral till positiv påverkan på världsarvet. Volymmässigt ger höjderna ingen negativ påverkan på världsarvet och det
bedöms som positivt att infartsvägen mot Österport förstärks.
Byggnaden mot Skolportsgatan (Hus A) avviker i höjd och har fått en högre tilllåten nockhöjd. I byggnadens närhet finns Solbergaskolan med en storskalig
volym. Bestämmelser finns för takfotshöjden för att ta ner den upplevda skalan. Takfotshöjden föreslås bli ungefär samma som på föreslagen byggrätt
längs Kung Magnus väg. Sammantaget bedöms dock att en högre byggnad i
detta läge kan bidra till den brokighet i skala och hustyper som råder i närområdet och därmed påverkas inte världsarvet negativt.

Friytor

Lek och rekreation

Fotomontage - vy från Skolportsgatan mot den östra delen av Dovhjorten 6

Befintlig byggnad klarar inte tekniskt en påbyggnad med en hel innergård på
våning två. Utemiljön får istället lösas med terrasser/balkonger. Inom byggrätten för teknik finns möjlighet till ett orangeri eller liknande. I närheten av fastigheten finns Murgrönan och en större kvarterslekpark finns i Östergravar, ca
200 m bort.
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Lekplats ”Hästarnas dal” i Östergravar

Murgrönan

Naturmiljö

Planområdet har ett centralt stadsläge men med god närhet till gravarna.
Det kommunala naturreservatet Galgberget finns på promenadavstånd, ca 1.2
km norrut.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Fastigheten omges av lokalgatorna Skolportsgatan och Kung Magnus väg. Österväg är en gågata. De sträckor av Skolportsgatan och Kung Magnus väg som
gränsar mot Dovhjorten 6 ingår i planområdet. Den hörnavskärning som utgör
gatumark i gällande detaljplan övergår till att bli kvartersmark. Marken får
dock inte bebyggas i gatuplan och ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik genom s k x-område.
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Målsättningen i tidigare framtaget planprogram är att Kung Magnus väg ska
stängas för biltrafik. Detta har i dagsläget inte genomförts p g a de kapacitetsproblem som finns i korsningen Solbergagatan/Österväg.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken trafikerar Kung Magnus väg med både stadstrafiken och en
del landsbygdslinjer och busstationen ligger endast ca 300 m från fastigheten.

Busstationen

Parkering, angöring och
utfart

Parkering
Parkering för tillkommande bostäder ska lösas på den egna fastigheten i källarplanet. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla de krav som ställs i regionens
parkeringsriktlinjer. Beräknat behov blir ca 60 parkeringsplatser. För att klara
gällande riktlinjer måste en del av nuvarande verksamhetsyta tas i anspråk.
Angöring till fastighetens parkeringsgarage sker via parkeringen på Dovhjorten
11 som ägs av Region Gotland.
En parkeringsbedömning för befintliga verksamheter utifrån gällande riktlinjer
visar att de parkeringsplatser som fastigheten förfogar över genom tidigare
"parkeringsköp" 1969 & 1976, 313 st, bedöms vara tillräckliga för dagens verksamheter på fastigheten.
Det innebär att de 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga
för allmänheten på den egna fastigheten inte behövs i dagsläget. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta
avtal och att parkeringsbehovet för de nya byggrätterna kan och ska ordnas på
den egna fastigheten. Inga nya "parkeringsköp" är möjliga.
Behovet av parkeringsplatser för de nya byggrätterna jämställs i dagsläget
med de krav som ställdes på Dovhjorten 10 för några år sedan. Det innebär ca
13/1000 kvm bta eller mer konkret: 2 rok el mindre 1 bpl/lgh, 3 rok 1,2
bpl/lgh, 4 rok el mer 1,4 bpl/lgh. Det pågår ett arbete att ta fram nya parkeringsriktlinjer.
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Cykelparkering löses i källarplanet. En lösning för 116 platser finns redovisad.

Angöring
Fastigheten angörs via parkeringsdäcket/garaget på Dovhjorten 11. Servitut
finns.
Lastning/lossning/leveranser till verksamheter sker via befintlig inlastning mot
Skolportsgatan.

Störningar
Buller

Vägtrafikbuller
En trafikräkning är gjord för Kung Magnus väg och Skolportsgatan under maj
2016. Den visar att Kung Magnus Väg hade 38159 passerande fordon i båda
riktningarna 17-24 maj 2016. Skolportsgatan hade 17371 passerande fordon i
båda riktningarna 10-17 juni 2016.
På båda gatorna är hastigheten låg, alltså runt 30 km/h eller lägre. Några få
fordon har passerat i högre hastighet.
Ovanstående utgör underlag i den bullerberäkning/analys som Region Gotland
har gjort av planförslaget enligt Naturvårdsverkets modell. Fasaderna mot
Skolportsgatan och Kung Magnus väg berörs av vägtrafikbuller ekvivalentvärde
ca 55 dBA respektive ca 60 dBA. Gällande riktvärden inomhus ska klaras. Eventuellt kan extra krav behöva ställas på fasader, fönster och dylikt mot Kung
Magnus väg.
Majoriteten av lägenheterna kommer att ha balkonger som inte vetter mot gator. Dessutom kommer det finnas möjlighet till en gemensam uteplats på taket
på befintlig byggnad.
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Övrigt buller
Utomhus
Buller från fläktar, ventilation, varuleveranser m m räknas som industri-/verksamhetsbuller. Bullret mäts utomhus vid bostadsfasad.
Följande utomhusvärden gäller för externt industri-/verksamhetsbuller vid bostäder:
50 dBA ekvivalent ljudnivå dag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå kväll kl 18-22 samt söndag och helgdag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå natt kl 22-06
Utöver detta gäller följande frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
Maximala ljudnivåer (Lmax >55dBA) bör inte förekomma nattetid kl 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpande sidan.
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta förekommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot eller liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter, bör värdena i tabellen ovan sänkas med 5 dBA.
I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid
kortare händelser.
Andra värden gäller vid byggnation med s k ”tyst sida”.
Inomhus
Följande riktvärden gäller buller inomhus:
45 dBA maximalnivå
30 dBA ekvivalentnivå
25 dBA ekvivalentnivå ljud med hörbara tonkomponenter
25 dBA ekvivalentnivå ljud från musikanläggningar
Vid lågfrekvent buller ska särskilda mätningar göras för att visa att man klarar
gällande riktvärden.

Teknisk försörjning
Vatten/avlopp/dagvatten Fastigheten är ansluten till Region Gotlands va-nät.
Ur dagvattenssynpunkt är s k ”gröna tak” positivt eftersom möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten är starkt begränsad med anledningen av
att hela fastigheten är bebyggd. På grund av befintlig byggnads konstruktion
kan det dock finnas svårigheter att åstadkomma ”gröna tak”. Föreskriven
nockhöjd har dock satts så att det ska vara möjligt at göra förändringar med
taket, t ex sedumtak eller planteringar.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör utformas så att förutsättningarna för miljövänliga
lösningar optimeras. Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
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El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom Region Gotlands försorg. Exploatören ansvarar
för att tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Återvinningsrum finns i anslutning till nuvarande inlastning
och planeras i anslutning till bostädernas trapphus.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd sommaren 2017
Granskning hösten 2017
Godkännande/Antagande vintern 2018

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för genomförande av planen vilket bland annat omfattar
iordningställande av byggnader, angöring till gata, parkeringsplatser, fastighetsbildning, bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar m m. exploatören står för alla kostnader förenade med exploateringen.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

Avtal:
Exploateringsavtal markanvändningsavtal

De 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga för allmänheten på den egna fastigheten bedöms inte behövas i dagsläget utifrån nuvarande verksamheter. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta avtal och att parkeringsbehovet för de nya
byggrätterna därmed kan och ska ordnas på den egna fastigheten. Inga nya
"parkeringsköp" är möjliga.
För att reglera och tydliggöra ansvarsfördelningen vid plangenomförandet kan
eventuellt exploateringsavtal behöva upprättas.
För angörings- och etableringsytor under byggtiden kommer allmän platsmark
att behöva ianspråktas. Polistillstånd ska sökas för detta och upplåtelsen hanteras därefter i vanlig ordning av Region Gotland.
För de ca 30 kvm av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in ska köpeavtal, alternativt överenskommelse om fastighetsreglering
upprättas.
Servitut för gångtrafik ska upprättas för x-området (allmän gångtrafik) i den
del som förvärvas av exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
mm

Avtalsservitut finns för angöring till fastigheten via parkeringsgarage på Visby
Dovhjorten 11.
Genom fastighetsreglering ska del av Visby Solberga 1:19 föras över till Visby
Dovhjorten 6.
Vid exempelvis bildande av bostadsrättsföreningar kan det bli aktuellt med avstyckning från fastigheten. Bildande av en eller flera gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och andra gemensamma anläggningar kan då bli
nödvändigt. Den eller dessa ska då förvaltas av en samfällighetsförening.
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Vid bildande av ägarlägenheter ska gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas.
Fastighetsplan

För Visby Dovhjorten 6 gäller en tomtindelning från 1973, aktnr 09-VIS-70. Den
upphävs i samband med detaljplanens antagande.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

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

Region Gotlands kostnader och intäkter

Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för Region Gotland.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatörens kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader, parkeringsanläggning, angöring till gata, anslutningsavgifter, köp av mark, fastighetsbildning och andra lantmäteriförättningskostnader m m. Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning och/eller försäljning av lägenheter och lokaler.

Inlösen, ersättning

För den del av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in för planens genomförande ska marknadsmässig ersättning erläggas.

Region Gotland kommer att ha intäkter från försäljning av mark.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

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

Tekniska utredningar

Under planläggningen, inför granskningsskedet, ska utredningar avseende
markradon, geoteknik och kontrollmätning av inomhusluft göras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör

Bostäder ca 5 000 kvm, ca 53 lägenheter
Centrumändamål ca 8 000 kvm.

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.
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Planområdet ligger i direkt anslutning till riksintresset Visby innerstad för kulturmiljövården, beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap 6 §
MB.

Fotomontage – vy från Österport

I planprogrammet för Östercentrum framhöll länsstyrelsen att, för planprogrammet skulle vara förenligt med länsstyrelsens prövningsgrunder, behövdes
särskilda utredningar klargöra exploateringens påverkan på stads- och landskapsbilden, siktlinjer, fornlämningsmiljön, världsarvet och riksintresset Visby
innerstad. Utredningarna bör belysa de planerade byggnadshöjdernas påverkan på ringmuren och världsarvet. Inför kommande detaljplanering ska en s k
HIA presenteras. Länsstyrelsen vill erinra om att riksintresset för kulturmiljön
behöver belysas och att platsen är mycket känslig för högre byggnader som
kommer att ”sticka upp” över ringmuren och därmed förändra fonden bakom
riksintresset Visby innerstad.
Aktuellt planförslag har anpassats och avvägningar har gjorts mellan förslaget
inverkan på stadsbild, upplevelse av Visby innerstad och önskemålet om att
genom fler bostäder och gestaltningsförändringar öka attraktiviteten i Östercentrum. Se även beskrivning under rubriken ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/kulturmiljö”. Förslaget bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset Visby innerstad eller påverka världsarvet negativt.
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Strukturstudie i 3D-modell – flygperspektiv från väster

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

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Planområdet har brist på större ytor för lek och utevistelse i direkt anslutning
till de nya bostäderna men i närheten finns strövområden (gravarna) med
kvarterslekplats. De planerade bostäderna ovanpå befintliga handelslokaler
kommer att ha en god närhet till förskolor och skolor. Tillgängligheten till kollektivtrafik, gång- och cykelbanor är god vilket underlättar för barn att ta sig till
olika mål.

Solbergabadet, Solbergaskolan, Murgrönan och busstationen

__________________________________________________________________________________
23 (28)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Bostäderna kommer att ha ett centralt läge i en upplyst stadsmiljö med omedelbar närhet till kommersiell och allmän service samt kollektivtrafik. Planområdet har också en god närhet till gc-vägar, natur, förskola och skola vilket innebär goda möjligheter för ett jämställt boende.
Fler bostäder i området ger ett större flöde av människor i olika åldrar alla timmar på dygnet, vilket främjar möten. Det bidrar till att göra stadsmiljön mer
trygg och mer levande dygnet runt.

Tillgänglighet

Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig i närområdet. Parkering kommer att finnas i källarplanet med direkt
åtkomst från ca hälften av trapphusen. Tillgängligheten till kommersiell service
är också god.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning avser att förbättra områdets kvaliteter och
skapa en stadsmässig bebyggelse i Visbys mest centrala del. Samtidigt finns en
närhet till rekreativa grönytor.
Detaljplanen har utformats särskilt för att uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar som syftar till
att stärka Östercentrum som stadskärna.
Befintlig byggnad har en homogen och storskalig karaktär med ett stort platt
tak. En påbyggnad utifrån planens principer skulle ge området en större variation i skala och en brokighet som bättre förmedlar en stadsmässig karaktär.

Befintlig vy från bostäderna i Dovhjorten 10, i 3D-modell
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Volymstudie i 3D-modell - vy från bostäderna i Dovhjorten 10

En påbyggnad i kv Dovhjorten medför dock en negativ påverkan av solförhållandena, framför allt på Österväg p g a dess sträckning i öst-väst. Störst påverkan blir från lunchtid och framåt under vinterhalvåret, oktober–mars, då solen
står som lägst. Det kan innebära att delar av Österväg inte kommer att upplevas lika klimatmässigt attraktiva under viss tid soliga dagar. Byggnadsnämnden
har dock bedömt att tillskottet med bostäder väger tyngre för att uppnå en
förbättrad attraktivitet och utveckling av Östercentrum som stadskärna.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från befintlig bebyggelse.

__________________________________________________________________________________
25 (28)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från föreslagen ny bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från befintlig bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från föreslagen ny bebyggelse.
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som har identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning. Planen medför en förbättring av området som helhet eftersom markanvändningen kan kompletteras med bostäder. Det är dock viktigt att ha bostäderna i
fokus vid utformning av byggnadskonstruktioner, placering av bullrande och
estetiskt störande teknisk utrustning med avseende på blandningen av markanvändning.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte att överskridas då buller hanteras
väl i planprocessen.
Miljökvalitetsnormen för partikelhalter (PM10) överskrids i Visby. Mätningarna
sker i anslutning till aktuellt planområde. Syftet med miljökvalitetsnormen är
att skydda människors hälsa. I planprogrammet för Östercentrum lyfter Region
Gotland att luftföroreningarna är den miljöfråga som kräver störst uppmärksamhet. Utomhusluftens kvalitet måste vara lämplig för bostäder. Förutom vid
mätplatsen är det i dagsläget svårt att veta var eller om miljökvalitetsnormen
överskrids. I dagsläget tas ett åtgärdsprogram fram av Region Gotland som syftar till att sänka PM10-halterna i Visby. Åtgärder har genomförts i väghållningen vårvintern 2017 för att minska partikelhalterna. Inom ramen för åtgärdsprogrammet kommer en kartläggning att göras för att ta reda på hur partikelhalten är på flera ställen i Visby. Analyser kommer även att göras av befintliga luftfilter för att om möjligt ta reda på källan till partiklarna. Arbetet
med åtgärdsprogrammet beräknas vara slutfört under 2017.
Miljökvalitetsnorm för vatten är inte relevant för planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.
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Per Seigerlund, markingenjör – genomförandefrågor
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Mikael Westberg, bygglovarkitekt – bygglovsfrågor
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Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 3 maj 2017

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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