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Region Gotland

En 3D modell är framtagen av Region Gotland med de föreslagna
byggrätterna. För Östercentrum finns alternativen med tre och fem
vånings höjder inlagda. 3D modellen finns tillgänglig för mer
detaljerad analys och illustration av projekten.

Sammanfattning
Hansestaden Visby är inskriven på världsarvslistan vilket innebär att dess
värden skall skyddas för kommande generationer

Sammanfattning av de föreslagna ändringarnas positiva och
negativa påverkan på världsarvsvärdet:

Flera förslag till ny bebyggelse och markanvändning är för närvarande
aktuella i Visby. Dessa förändringar påverkar världsarvet på olika sätt. Ett
av världsarvsvärdets viktigaste element; det funktionella, historiska och
symboliska sambandet mellan staden inom murarna och omlandet har
visat sig vara den viktigaste och svåraste aspekten att tillvarata i nya
planer och projekt. Hansestaden Visbys historiska stadslandskap med
ringmuren och vallgravarna i ett öppet landskap är enastående i Europa
även in ett världsarvsperspektiv.

Positiv påverkan där världsarvsvärdet förstärks genom att
 Planprogrammen innebär en möjlighet att förstärka
världsarvsvärdet och öka attraktiviteten vid
Österport och
Söderport. Den positiva eller negativa påverkans storlek är
beroende av den slutgiltiga exploateringen och utformningen
 Södervägs karaktär som infart till Visby förstärks vid Söderport
Negativ påverkan innebär att världsarvsvärdet försvagas genom att
 Planprogram Östercentrum möjliggör en hög exploatering direkt
vid Österport som försvagar ringmurens
dominans och
upplevelsen av medeltida förhållandet mellan stad och land
 Framtida möjlighet att förstärka världsarvet genom att utveckla
och rusta upp de öppna friytorna och grönområden vid
ringmuren hindras
 Kvartersutformningen vid Söderport påverkar befintliga siktlinjer
och upplevelsen av ringmuren
 En ny anläggning för en aktivitetspark inom världsarvet och i
direkt anknytning till ringmuren har en negativ påverkan på dess
autenticitet och integritet
 Ett nytt bostadskvarter i innerstaden på Södertorg skulle innebära
den första förändringen sedan medeltiden i Visbys unikt
välbevarade kvartersstruktur och medför en mycket stor negativ
påverkan på världsarvsvärdet

Denna
Heritage
Impact
Assessment
(HIA)
är
en
kulturmiljökonsekvensbedömning som fokuserar på hur de föreslagna
förändringarna kan påverka positivt och/eller negativt världsarvsvärdet.
Syftet är att ge underlag för välgrundade beslut så att världsarvet kan
förstärkas och utvecklas.
De flesta förslag till förändring som ingår i denna HIA är i ett relativt tidigt
skede i planerings- och beslutsprocessen och HIA:s syfte är att fungera
som ett proaktivt verktyg inför fortsatt planerings- och beslutsprocess.
Underlaget för bedömningen är dels världsarvsvärdet och dels den
redovisning av förslagen som föreligger. Arbetet med HIA visar på
behovet att ta fram utförliga och väl utarbetade förslag redan i ett tidigt
skede när det gäller potentiell påverkan på världsarvsvärdet.
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Introduktion

konsekvenser på världsarvet av fyra förslag ;
Östercentrum,
Aktivitetspark Murgrönan, Kv. Järnvägen vid Söderport och ett nytt
kvarter på Södertorg.

Handlingsplanen för världsarvet Hansestaden Visby har som
förvaltningsmål ” att stadens världsarvsvärde ska beaktas i allt
utvecklings-förändrings- och planeringsarbete” (s.9).

Att ta fram en HIA är en process (mer i kapitel om HIA s. 10). Arbetet med
denna HIA har gjorts i samarbete med Region Gotland. I en första
workshop 4-5.6.2014 diskuterades mera generellt HIA metoden, i
uppstartsmötet 10.9.2015 preliminära synpunkter på förändringarna i ett
HIA perspektiv och i uppföljningsmötet 8.10.2015 presenterades
förhandskopian för HIA och kommentarer och tillägg arbetades in i denna
slutrapport.

En ny metod, så kallad Heritage Impact Assessment (HIA) används i
världsarvssammanhang för att klargöra hur föreslagna förändringar kan
påverka positivt och/ eller negativt världsarvsvärdet som helhet.
Målsättningen är att förstärka och säkerställa världsarvsvärdet.
HIA är ett nytt verktyg i Visby världsarv och även internationellt och
därför inleds HIA rapporten med en allmän beskrivning om både
världsarvsvärdet och hur HIA metoden har tillämpats.

Läsanvisning:
För att underlätta användningen av HIA i planeringsprocessen har en
separat bedömning gjorts för varje plan/projekt. Detta innebär en del
repetition i värdebeskrivningen framför allt i steg 1.

Heritage Impact Assessment (HIA) är en konsekvensbedömning som ser
på de föreslagna förändringarnas positiva och/eller negativa påverkan på
världsarvsvärdet. Syftet är att ge underlag för välgrundade beslut. En
konsekvensbedömning är varken en historisk analys eller ett planförslag
utan den ser på förändringens påverkan. Bedömningen grundar sig i de
förslag som föreligger och speglar den detaljeringsgrad som där anges. På
det sättet verkar HIA processen proaktivt genom att projekt och förslag
som potentiellt påverkar världsarvet måste redovisa utförligt och i ett
tidigt skede hur hänsyn till världsarvet har tagits.

En 3D modell har tagits fram av Region Gotland för att visualisera
förslagen. 3D modellen finns tillgänglig för mer detaljerade analyser
och virtuella åkningar. För Östercentrum har alternativ tre och fem
våningshöjder tagits fram. I HIA har båda alternativen värderats.
Utdrag från världsarvskommitténs beslut är på engelska där inte en
officiell svensk översättning finns tillgänglig .

Denna HIA omfattar fyra förslag som är i ett tidigt planerings- och
beslutsskede och därför har denna HIA även en funktion som verktyg i
den fortsatta planerings- och beslutsprocessen. HIA måste därför ses som
en del av de andra planeringsverktygen och konsekvensbedömningar som
ingår i samhällsplaneringen. HIA redovisar möjliga positiva och negativa

Världsarvet Hansestaden Visby
 En kort sammanfattning av världsarvsvärdet (Outstanding
Universal Value)
 Om världsarvskonceptet, dess attributer och deras autenticitet
och integritet
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negativa påverkan på världsarvsvärdet som helhet
Heritage
eritage Impact Assessment ( HIA) metod och tillämpning
En beskrivning om hur HIA metoden har tillämpats
o Steg 1
Vilka värden påverkas ?
o Steg 2
Vilken påverkan har förändringen ?
o Steg 3
Hur stor är påverkan?
o Steg 4
Förslag till riktlinjer för fortsatt planering
HIA för
Planprogram för Östercentrum mm. 2013-12-12
Planprogrammet syftar till att utveckla området som handelscentrum och
bostadsområde Östercentrums koppling med innerstaden och Österport ska
stärkas.
Detaljplaneprogram för kv. Järnvägen 2013-12-12
Syftet är att förtydliga och förstärka området söder om Söderport och
komplettera med nya bostäder.
Aktivitetspark Murgrönan
Visby Solberga 1:19, Marklov för schaktning och fyllning för
skateboardanläggning och uppförande av mur. Projektbeskrivning 2014.
Visualiseringar 150119. Komplettering
g till beskrivningen 2015
2015-11-30 ( epost)
En ny aktivitetspark för skate, parkour, bouldering samt i mindre
omfattning häng och lek
Södertorg
Ansökan om markanvisning. Visby, Södertorg 2013-03--25
Förslag till ett nytt bostadskvarter på Södertorg
Aktuella projekt i HIA

Sammanfattning av HIA värdering
 Sammanfattning av de föreslagna ändringarnas positiva och

______
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Världsarvet Hansestaden Visby
HIA och världsarvets avgränsning
Världsarvsvärdet – Outstanding Universal Value

Idag redovisar de flesta världsarv i Europa ( referens: Periodic
Reporting Europe 2008-2015 ) att de största förändringarna har sitt
ursprung utanför världsarvet. I bedömning av påverkan på
världsarvsärden är världsarvets gränser inte viktiga - det är påverkan
i sig som bedöms. Världsarvskommittén uppmanar att hantera och
begränsa negativ påverkan även utanför buffert zonen om den
påverkar världsarvsvärdet. Det gäller även den vidare kontexten och
kulturmiljön som helhet, upplevelsevärden samt sociala och
ekonomiska strukturer.

Världsarvsvärdet definierades av världsarvskommittén 1994 när
Hansestaden Visby skrevs in på världsarvslistan in. Hansestaden
Visby räknas till kategorin ” bebodd historisk stad” som präglas av en
särskild tidsperiod vars karaktär bevarats intakt, där hela den
historiska staden samt omgivning ska bevaras.

Utdrag från Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage Convention, 2015, paragraf 112: (egen
understrykning)
112. Effective management involves a cycle of short, medium and longterm actions to protect, conserve and present the nominated property.
An integrated approach to planning and management is essential to
guide the evolution of properties over time and to ensure maintenance
of all aspects of their Outstanding Universal Value. This approach goes
beyond the property to include any buffer zone(s), as well as the broader
setting. The broader setting, may relate to the property’s topography,
natural and built environment, and other elements such as
infrastructure, land use patterns, spatial organization, and visual
relationships. It may also include related social and cultural practices,
economic processes and other intangible dimensions of heritage such as
perceptions and associations. Management of the broader setting is
related to its role in supporting the Outstanding Universal Value.
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Attributer/betydelsebärare som förmedlar världsarvsvärdet

Handlingsprogrammet för Visby Världsarv

Motivering till världsarvet i världsarvskommitténs beslut: (SE731,
1994) se Retrospective Statement of Outstanding Universal Value i
bilaga.

Attributer eller betydelsebärare är de fysiska element som är
associerade med eller uttrycker världsarvsvärdet. Dessa egenskaper
kan vara fysiska element eller strukturer men även processer som
förmedlar värdet. HIA följer världsarvskommitténs riktlinjer för hur
attributer och deras integritet och autenticitet definieras
(Operational Guidelines for the Implementation of the World
Heritage Convention 2015 samt ICOMOS Guidande for Heritage
Impact Assessment 2011).

Vid utvärdering bedöms världsarvsvärdet utifrån tre aspekter;
motiveringen i ett globalt perspektiv (criterion) , tillståndet dvs.
äktheten (autenticitet) och helheten (integrity) samt hur det kan
förvaltas och bevaras till kommande generationer. Det universella
värdet; Outstanding Universal Value består av alla dessa tre
komponenter.

Attributerna kan vara både materiella och immateriella.
Hansestaden Visby är de exempelvis:





Resource Manual Managing Cultural World Heritage 2014 s 35
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fysiska byggnader och anläggningar;
den dominanta intakta ringmuren med frilagda
vallgravarna, innerstadens välbevarade
bebyggelsestruktur
förhållandet mellan olika delar;
o det funktionella , historiska och symboliska sambandet
mellan staden inom murarna och omgivande landet.
Den välbevarade öppenheten bidrar till läsbarhet av
stadslandskapets historiska utveckling samt kontrasten
mellan stad och land under medeltiden.
kontinuitet och processer;
o historiska infartsvägarna
o användningen av det öppna grönområdet utanför
ringmuren
associativa element; upplevelsevärden, immateriellt kulturarv
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staden och omlandet. De förändringar som denna HIA omfattar har
alla en påverkan på både den funktionella, historiska och visuella
autenticiteten och integriteten av Hansestaden Visbys medeltida
stadslandskap , främst vad gäller den intakta ringmuren med sina
vallgrav och de fria vyerna utanför murarna.

Autenticitet – äkthet
Autenticitet är inget värde i sig. Den handlar om hur väl attributerna
uttrycker världsarvsvärdet och kan definieras som äkthet eller
ursprunglighet

Hansestaden Visby i bevarandeplanering

Utdrag ur världsarvsbeskrivningen för Hansestaden Visby (utkast
2014) Retrospective Statement of Outstanding Universal Value i
bilaga.
Authenticity: ... The immediate vicinity of this walled medieval city have been
sensitively protected during the greater part of the 20th century as a result of
the ”garden city” approach to planning and control. The effects of this are
reflected in considerable areas of open space and strict control over building
heights... The original form of Visby, displayed in its urban fabric and overall
townscape, is its most important quality.

Världsarvet säkerställs genom befintliga lagar och styrsystem. I Visby
gäller bl.a. följande bevarandeplaner:
Riksintresse för kulturmiljövården (I 20)
Riksintresset: ” all byggnation utanför innerstaden måste anpassas
till den medeltida staden och ringmuren. Grönområdena i anslutning
till muren ska behållas och helst utökas”.
Ringmuren utgör fast fornlämning med skyddsområde fram till Kung
Magnus Väg. Fornlämning RAÄ Visby 107:1, medeltida stadslager.
Grönstrukturinventering för Visby maj 2001
Världsarvets buffertzon, Söder- Öster- och Nordergravar liksom
samtliga grönområden innanför murarna ska bevaras och
skötas så att nuvarande karaktär behålls.
Detaljplan för Visby Innerstad med tillhörande Byggnadsordning för
Visby innerstad ( 2010),
Miljöerna i anslutning till ruinerna och ringmuren är viktiga för Visbys
helhetsmiljö.
Vision Gotland 2025, mål för hållbar utveckling
Handlingsprogrammet för världsarvet (2003)
Övergripande mål i handlingsprogrammet för Hansestaden Visby är
att stadens världsarvsvärde ska ’beaktas i allt utvecklings-,
förändrings- och planeringsarbete’ (s.9). Förvaltningsmål innefattar
även trafik, miljö, omsorgen av staden, regelverk för skydd.

Integritet - helhet
Integritet eller helhet handlar om att alla komponenter, relationer
och strukturer som behövs för att världsarvsvärdet kan upplevas
finns inom området och att de inte är hotade.
Integritet kan också vara social eller funktionell.
A significant proportion of the attributes of this World Heritage property are
still in good condition. They are not threatened to any high degree.
However, there is some pressure for expansion and building development,
which would alter the cultural layers of whole blocks of Visby. Caution has
been advised against the ongoing small changes, which can have a
cumulative negative effect of the town’s heritage character. ( Retrospective
Statement of OUV, 2014)
Autenticiteten och integriteten är mycket hög i Hansestaden Visbys
hela byggda miljö, i stadslandskapet och sammanhanget mellan
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planeringsverktyg i ett tidigt skede i plan- och beslutsprocesser.

Heritage Impact Assessment
(HIA) metod;

Skillnaden mellan en HIA och en MKB för kulturmiljön kan vara olika i
olika situationer men HIA har fokus är världsarvsvärdet som en helhet.
HIA kan göras parallellt med en MKB eller då fördjupad kunskap
behövs om förändringens påverkan på världsarvsvärdet.

tillämpningen i världsarvet
Hansestaden Visby

Att ta fram en HIA är en process HIA kan även innehålla steg för
behovsbedömning (screening) och avgränsning ( scoping). I denna HIA
har det inte varit aktuellt på grund av pågående plan- och
projektarbete och fokus har varit att använda HIA som ett verktyg för
att ta fram information för välgrundade beslut inför fortsatt planering
och beslut. Arbetet med denna HIA har gjorts i samarbete med Region
Gotland. I en första workshop 4-5.6.2014 diskuterades mera generellt
HIA metoden, i uppstartsmötet 10.9.2015 preliminära synpunkter på
förändringarna i ett HIA perspektiv och i uppföljningsmötet 8.10.2015
presenterades förhandskopian för HIA (20151103). Denna slutrapport har
tagit hänsyn till inkomna kommentarer och tillägg.

HIA värdering
Denna bedömning har anpassats till de riktlinjer som ICOMOS
International
(UNESCO:s
rådgivande
organ
under
Världsarvskonventionen) har tagit fram (ICOMOS Guidance on
Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage properties
(2011).
Heritage Impact Assessment (HIA) är en konsekvensbedömning; ett
beslutsunderlag som bedömer förändringens påverkan på
världsarvsvärdet (Outstanding Universal Value).

HIA metoden är i korthet följande:
Steg 1

Världsarvsvärdet är en referenspunkt för all verksamhet inom
världsarvet. HIA omfattar direkta, indirekta och kumulativ påverkan på
helheten och de betydelsebärare eller attributer som förmedlar
världsarvsvärdet. Påverkan kan vara positiv och/eller negativ. HIAs
syfte är att ge en tydlig och transparent beskrivning om förändringens
påverkan.

Steg 2

Steg 3
Steg 4

Den kan göras separat som beslutsunderlag och redovisning av hur
det slutgiltiga projektet påverkar världsarvsvärdet, eller som ett

Vilka värden påverkas ?
Världsarvsvärdet; autenticitet och integritet
Vilken påverkan har förändringen ?
Identifiering av faktorer som påverkar världsarvsvärdet
Beskrivning av positiv och negativ påverkan
Hur stor är påverkan?
Värdering av påverkans storlek och betydelse
Förslag till riktlinjer för fortsatt planering
Synpunkter att beakta i fortsatt planarbete eller i

beslut
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STEG 1

VILKA VÄRDEN PÅVERKAS?

I steg 1 identifieras de värden som den föreslagna förändringen
berör. I detta skede görs ingen bedömning om påverkans storlek eller
om den är negativ eller positiv.

Historiska stadslandskapet

Ringmuren och vallgravarna

Följande element i Hansestaden Visby världsarvsvärdet berörs av
förändringarna
 Hansestaden Visby historiska stadslandskap
 Ringmuren och dess vallgravar
 Visby identitet, immateriella och upplevelsevärden
 Förvaltningsmålen för världsarvets långsiktiga säkerställande
Enligt historiskt urbant landskapsperspektiv påverkas både
världsarvsvärdet, d.v.s. stadsmurens öppenhet och funktion som
försvarsanläggning, samt senare kulturvärden ( Planteringsgillet)
som också ska tas hänsyn till enligt UNESCOs rekommendation om
det historiska urbana landskapet ( 2011, para.8) :
Med det historiska urbana landskapet avses det urbana om råde som
är resultatet av de historiska överlagringarna av kultur - och
naturvärden och de fysiska uttrycken för dessa, som sträcker sig
utöver begreppen ” historisk stadskärna” ( historisk centre) eller
” sammanhållen bebyggelsegrupp” ( ensemble) och även omfattar
den bredare urbana kontexten och områdets geografiska
omgivning”.
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Identitet och upplevelsevärden

Förvaltningsmålen

Några exempel på hur autenticitet och integritet kan definieras
enligt Världsarvskonventionens riktlinjer
Byggnader och strukturer

Kontext och helhetsmiljö

Integritet Element
Funktio
Levande centrum och
nell
, handelsstad
social
Strategiska läget
Förhållandet mellan
stad och omland
Historisk

Visuell
Upplevel
se

Hansestaden Visby i sin
helhet
Hansestadens
historiska urbana
stadslandskap
Medeltida befästa
staden
Förhållandet mellan
stad och omland

Form och design
Material
Användning och funktion
Tradition, teknik, och
förvaltningssystem
Plats och historisk orientering
Immateriella kulturarvet
Upplevelsevärden ( spirit and
feeling)
Områden
Förhållandet mellan innerstaden och
staden utanför murarna
Fortifikationssystemet med ringmuren
och vallgraven i det öppna
landskapet
Tydliga gränsen mellan stad och
land, stadsportarna och
infartsvägarna
Väl bevarade ringmuren med
vallgraven i det öppna landskapet

Historiska stadslandskapets bebyggelsestruktur

Upplevelsen av befästa staden med
dominanta ringmuren
Ut och inblickar, fria sikten från
gravarna
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STEG 2

VILKEN PÅVERKAN HAR FÖRÄNDRINGEN?

STEG 3

I steg 2 definieras om förändringen har en påverkan och dess
omfattning. Det är viktigt att redovisa även de faktorer som inte har
en påverkan.

HUR STOR ÄR PÅVERKAN?

I steg 3 görs en översiktlig värdering och gradering av påverkans
positiva och negativa påverkan
Förutom den positiva och/eller negativa påverkan ska värderingen också
ta hänsyn till förändringens
 rumsliga skala; om påverkan är begränsad eller omfattande
 tidsmässiga skala: om påverkan är sällsynt, sporadisk, frekvent
eller pågående( obs. påverkan under byggtiden kan bli
permanent)
 reversibilitet; om påverkan är permanent eller tillfällig, eller
om den kan återställas
 kumulativa effekter med tiden, och en sammanlagd
betydelse av förändringarna

Alla världsarv gör en regelbunden rapportering och uppföljning till
världsarvskommittén var sjätte år (Periodic Reporting).
I
rapporteringen identifieras negativa faktorer, till exempel de med en
ökande trend. Resultaten i 2014 uppföljning har använts i denna HIA
för att definiera vilka faktorer kan påverka Hansestaden Visbys
världsarvsvärde. (World Heritage Periodic Reporting Hanseatic Town
of Visby, Kap 3.1.5. Factors summary table )
Även om prioritet är världsarvets attributer/betydelsebärare, kan
även andra värden tas med i bedömningen. Dessa är ofta kopplade
till frågor om identitet, deltagande och hållbar förvaltning. Den
positiva samhällsnyttan är en faktor som ingår i den del av
världsarvsvärdets hållbara förvaltning. HIA har främst sett på frågor
där förslaget innebär en förändring i förhållande till världsarvsvärdet.
Beskrivningen handlar om dessa konsekvenser och är inte en
fullständig beskrivning eller analys av förslagens alla aspekter.

Den sammanlagda påverkan redovisas i tabeller där både positiva
och negativa faktorer summeras.
ICOMOS riktlinjer för HIA har exempel på hur graderingen kan
värderas i olika områden; arkeologi, historiska stadslandskap,
immateriellt kulturarv osv. ( ICOMOS Guidance 2011, s 16).
Skalan är från ingen påverkan till en mycket stor påverkan där en
negativ påverkan innebär att världsarsvärdet är förlorat eller helt
förändrat. Förändringens betydelse är i relation i värdeskalan; en
liten förändring på ett högt värde rankas högre. Världsarvsvärdet är
högst i skalan och därför har denna HIA bara en skala.

Påverkan kan vara positiv och/ eller negativ, aktuell eller potentiell.
Flera faktorer har bedömts som både positiva och negativa. Till
exempel förväntas turism ge möjlighet till ökad kommersiell
verksamhet och öka synligheten och attraktiviteten av världsarv.
Samtidigt kan fler besökare likaväl medföra störningar och ytterligare
påfrestningar på den känsliga kulturmiljön.

I de förslag som HIA omfattar har det visat sig att det slutliga valet av
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utformning och exploateringsgrad har en avgörande betydelse för
storleken av dess påverkan. Planförslagen är i ett tidigt skede i
planprocessen och projektförslagen har inte varit tillräckligt
detaljerade och genomarbetade för en helhetsbedömni ng av
påverkans storlek . Brist på underlag för att be döma påverkan har
setts som en negativ faktor och redovisats särskilt.

HIA har också en funktion som som kommunikationsverktyg mellan
olika parter när det gäller världsarv.
världsarv Det har ofta visat sig i HIA
processen att det är inte känt vad världsarvet består av eller vilka
konsekvenser det får i planering och beslut. HIA har visat sig vara ett
verktyg för att informera om planerade fö rändringar i tidigt skede
och diskutera deras konsekvenser för världsarvet. Det ingår också i
förpliktelsen att enligt paragraf 172 i Operational Guidelines
informera världsarvskommittén om alla förändringar som kan
påverka världsarvsvärdet innan beslut tas.

Utdrag av värderingsskalan enligt ICOMOS Guidance 2011 som visar på
att den största påverkan betyder att världsarvsvärdet är hotad.

172. The World Heritage Committee invites the States Parties to the
Convention to inform the Committee, through the Secretariat, of their
intention to undertake or to authorize in an area protected under the
Convention major restorations or new constructions which may affect the
Outstanding Universal Value of the property. Notice should
sho
be given as soon
as possible (for instance, before drafting basic documents for specific
projects) and before making any decisions that would be difficult to reverse,
so that the Committee may assist in seeking appropriate solutions to ensure
that the Outstanding Universal Value of the property is fully preserved.

STEG 4

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FORTSATT PLANERING

Här tas förslag till skadeförebyggande åtgärder och riktlinjer inför
fortsatt planering upp. Det är bra att tänka på att HIA är en
konsekvensbedömning – inte en historisk analys eller ett
plan/projektförslag.
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Heritage Impact Assessment
(HIA)
för
PLANPROGRAM FÖR
ÖSTERCENTRUM mm.
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Kort beskrivning av förändringen enligt planprogrammet

En särskild konsekvensbeskrivning – Östercentrum, Kulturmiljö i
planprogram har tagits fram av Gotlands Museum. Den redovisar
detaljerat hur siktlinjerna mot ringmuren berörs av förslaget och ger
förslag att beakta i fortsatt planarbete. Enligt de påverkar
planprogrammet
mmet samtliga kvarvarande historiska siktlinjer utom den
vid
Skolportsgatan.
Påverkan
bedöms
dock
i
konsekvensbeskrivningen vara liten då dessa siktlinjer har varit
begränsade. Konsekvensbeskrivningen tar upp att vissa kritiska
punkter är viktiga för att den
en visuella tillgången till stadsmuren inte
minskas, och förbättringar kan också ske genom omsorgsfull
utformning och placering av nya byggnader och mö jlighet till
promenadstråk i ett upplyft plan längs Kung
Ku Magnus väg.

Planprogram för Östercentrum mm. Visby. Region Gotland 2013
2013-11-27 /
20131212, Östercentrum, Kulturmiljö i planprogram.
Konsekvensbeskrivning 2013. Jörgen Renström Gotlands Museum
Planprogrammet syftar till att utveckla Östercentrum från dagens
handelscentrum till stadskärna.
Östercentrums koppling med
innerstaden och Österport ska stärkas, handel, verksamheter, hotell,
kultur och ny bostadsbebyggelse ska göra området till en vikti g
mötesplats.
Fem kriterier ligger till grund för planförslaget
1. Kung Magnus väg stängs för biltrafik
2. Stråken genom området utvecklas och tydliggörs
3. Baksidor utformas så att de upplevs som framsidor
4. Kopplingen Innerstaden-Östercentrum
Östercentrum förstärks
5. Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur

Dagens tvåvånings bebyggelse för handel kommer att bebyggas med
ny bostadsbebyggelse upp till fem våningar både som påbyggnad
och nybyggnad. I förslaget ingår överdäckning av parkering med
bostäder och promenadstråk.
råk. En variation i byggnader, volymer och
höjder ska eftersträvas. Planprogrammet
lanprogrammet betonar att ” vid mötet
med Innerstaden och ringmuren ska stor hänsyn tas till
världsarvsstaden. ” (s 5). I planprogrammet påpekas att det är svårt i
nuläget att veta hur planförslaget kommer att inverka på
kulturvärdena
som
de
uttrycks
i
riksintresset
samt
världsarvsmotiveringen och att i nästa skede är det lämpligt att titta
närmare på detta.

Planprogram Östercentrum mm
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HIA bedömning

med infartsvägarna
nfartsvägarna och längs med ringmuren . Även upplevelsen av
ringmurens ’storhet’ är viktig.

STEG 1 VILKA VÄRDEN PÅVERKAS ?

Förvaltningsmålen
Övergripande mål i handlingsprogrammet för Hansestaden Visby
(2003) är att stadens världsarvsvärde ska ’beaktas i allt utvecklings -,
förändrings- och planeringsarbete’ (s.9). Förvaltningsmålen för
omsorg av staden, miljö, trafik och regelverk för skydd gäller också
för planområdet

Området ligger delvis inom världsarvet och i direkt an
anknytning till
världsarvet
Hansestaden Visbys historiska stadslandskap
Hansestaden Visbys medeltida stadsbild med stadsportarna och
infartsvägarna är enastående även i ett världsarvssammanhang.
Läsbarheten av stadslandskapets historiska utveckling och
kontrasten mellan stad och land är betydande element i
världsarvsvärdet. Visbys bebyggelse har historiskt sett vuxit fram
längs infartsvägarna och den småskaliga bebyggelsen vid Österport
och senare 1800-talsbebyggelsen längs Kung Magnus väg vittnar
ännu om
kontinuiteten från medeltida entréområden vid
stadsportarna till 60-talets och dagens affärsstråk.
Ringmuren, Österport och Österväg
Ringmurens autenticitet och integritet
tegritet är mycket hög vid Österport
och Östergravar. Hansestadens
ns funktion med handelsvägarna och
stadsportarna är särskilt tydlig i området kring Österport.
Visbys identitet, upplevelsevärden
”Österväg har varit stadens infartsled sedan vikingatid och det är
samma vy, med Österport i fonden som möter besökarna idag som
under medeltiden. Siktlinjerna
jerna ner från Kung Magnus väg mot väster
har en historisk länk, kanske lika viktig som Gravarna för världsarvet
(Planprogrammet s. 2). Upplevelsen av ringmuren och vallgravarna
är påtaglig i hela området med historiska fria siktlinjer både vid längs

Österväg och Ringmuren i början av 1900 talet och idag
Karta: A.Serboni 1936
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STEG 2

VILKEN PÅVERKAN HAR FÖRÄNDRINGEN ?

Planprogrammet omfattar en särskilt värdefull och känslig del av
Visby världsarv. Som konstateras i planförslaget kommer
landskapsbilden att påtagligt förändras. Underlag saknas för att tolka
hur planprogrammets intentioner kommer att gestaltas.
Den
historiska, visuella och funktionella påverkan är beroende av vald
exploateringsgrad och bebyggelseutformning. Även trafik – och
parkeringsalternativen samt utformningen av den offentliga miljön
vid torget vid Österport samt hela Österväg kommer att ha
konsekvenser för upplevelsen av världsarvsvärdet.
Förändringar
i
siktlinjer
har
i
detalj
analyserats
Konsekvensbeskrivningen som är en del av Planprogrammet.

Positiv påverkan i förhållande till världsarvsvärdet

i



Upprustning och alléplantering av Österväg har en positiv
påverkan på upplevelsen av Hansestaden Visby. Det är
viktigt att Östervägs karaktär som infartsväg och handelsväg
förstärks i gestaltningen av gaturummet i stället för
utformning som torg.



Förvaltningsmålen bedöms få en positiv påverkan med
upprustning och vitalisering av området och ökad
attraktivitet kring Österport.

Östervägs gaturum

Området kring Österport

Analys siktlinjer i ”Kulturmiljö i planprogram. 3D Illustration av nybebyggelse längs Jägargatan

17
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Negativ
egativ påverkan i förhållande till världsarvsvärdet








Det föreslagna konceptet med en ny stadsfront mot
ringmuren är inte förenligt med Hansestaden Visb
Visbys
historiska stadslandskap; helhets upplevelsen av en
medeltida befäst stad.
Befintliga siktlinjer och vyer av ringmuren
ngmuren och gravarna byggs
för ( se Konsekvensanalysen i planprogrammet). Nybyggnad
på torget vid Österport hindrar den öppna vyn mot
ringmuren
Planförslaget möjliggör en stor nybyggnadsvolym
byggnadsvolym med tät
och hög nybebyggelse upp till fem våningar
i direkt
anknytning till Österport och ringmuren . Om den största
tillåtna exploateringen genomförs kommer den att ha en
påtaglig negativ påverkan på världsarvsvärdet. Framför allt
kan på/ny byggnaden på kvarteren och parkeringen längs
med Kung Magnus väg, parallellt med ringmuren, fö rminska
upplevelsen av ringmurens dominans och vallgravarnas
historiska betydelse.
Stora parkeringsdäck och påbyggna der som dominanta inslag
i direkt anslutning till ringmuren och vallgravarna är inte
förenliga med den historiska karaktär och upplevelse.

En 3D modell är framtagen av Region Gotland med de föreslagna
byggrätterna. För Östercentrum finns alternativen med tre och fem
vånings höjder inlagda. 3D modellen finns tillgänglig för mer
detaljerad analys och illustration av projekten.
Vy från Östergravarna
ravarna idag, 5 och 3 våningsalternativ

18
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Vy mot ringmuren längs med Kung Magnus Väg. 3D visualisering av planprogrammet

Vy från Österport
Vy söderifrån längs med ringmuren idag och i 3D visualisering av planprogrammet
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Sammanställning av påverkan på världsarvets attributer
enligt UNESCO:s riktlinjer ( Operational Guidelines 2015)

upplevelse

funktion

-

+/-

0

+/-

0

+/-

-

-

+/-

-

-

Påverkan:
negativ

0 ingen

+ positiv

STEG 3

HUR STOR ÄR PÅVERKAN ?

- negativ

visuell

karaktär

-

läge
struktur

funktion

+/-

hantverk
trad teknik

material

-

form och
design

-

Autenticitet / äkthet
Historiska stadslandskapet
Ringmuren och vallgraven
Upplevelsevärden
Integritet / helhet
Historiska stadslandskapet
Ringmuren och vallgraven
Förvaltningsmålen
Totalt

+/- positiv och/eller

Påverkan bedöms vara måttligt till stor vad gäller autenticiteten av
det historiska stadslandskapet och ringmuren / vallgraven. Graden
av påverkan beror på vilka alternativ som utvecklas ( höjder, volym,
utformning, parkeringslösningar). Påverkan på upplevelsevärden
bedöms vara stor då befintliga vyer och siktlinjer försvinner. Särskilt
den stora byggnadsvolymen längs med Kung Magnus Väg och nära
Österport har en stor påverkan. Föreslagen nybebyggelse på torget
vid Söderport kommer att hindra viktiga utblickar och vyer mot
ringmuren.

Neutral

Liten
positiv
1

1

Påverkans betydelse
Måttlig/
Stor/
stor
Mycket stor
3
2

3

mycket stor

-

stor/mycket
stor
måttlig/ stor

+/-

liten

-

ingen

0

liten

-

negativ
måttlig/stor

Historiska
stadslandskapet
Ringmuren och
vallgraven

positiv
stor/mycket
stor
mycket stor

Byggd miljö och stadslandskap
Ref: Operational
Guidelines 2015

Påverkan på världsarvet

Sammanhang
omgivning
historisk

Attributer

bedömningen. Mer detaljerade studier behövs för en slutgiltig
värdering av påverkan.

Påverka
n på
integritet

Påverkan på
autenticitet

2

Mycket stor

Som underlag till värderingen har 3D visualiseringen gjorts med både
tre och femvånings byggnadshöjd. Båda alternativen har ingått i
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Sammanfattning

vallgravarna.

Planprogrammet medger i direkt anknytning till vä
världsarvets mest
värdefulla element en stor exploateringsvolym, höga höjder ( upp
till fem
em våningar) och att obebyggda ytor, även om de idag är för
parkering, bebyggs. På grund av det särskilt stora värdet vid
Österport och vallgravarna bedöms påverkan som negativ måttligt
stor till stor.

STEG 4



Alla möjligheter att rusta upp och tillskapa nya
n grönytor vid
vallgravarna ska tas tillvara.

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FORTSATT PLANERING



Området vid och utanför Österport är särskilt viktiga delar i
världsarvsvärdet. Därför behövs redan i tidigt planskede
detaljerade studier och redovisning av alternativ med hänsyn
till världsarvsvärden. Det gäller även den befintliga 1800/1900
tals bebyggelsen vid Österport.



Vyerna och utblickarna från torget vid Österport och Österväg
ska hållas
las fria och förstärka upplevelsen av ringmuren och
vallgravarna.



Förslag bör tas fram där bebyggelsestrukturen anpassas till det
historiska stadslandskapet där Visby historiskt sett vuxit fram
längs infartsvägarna. Östervägs sträckning och gaturum med
karaktär som infartsväg, inte torg, ska beaktas i gestaltningen
och funktionen.



Parkeringsbehov och alternativa lokaliseringar och lösningar
bör studeras i syfte att minska de stora parkeringsytorna och anläggningarna i direkt anslutning till ringm
ringmuren och

21
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HIA för
Detaljplaneprogram för
KV JÄRNVÄGEN
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Kort beskrivning av förändringen enligt
detaljplaneprogrammet
Detaljplaneprogram 2013-12-12
Syftet med detaljplaneprogrammet är att komp lettera området med
främst bostäder och för att skapaa förutsättningar för en bättre
helhet med en tydligare struktur och stadsmässighet i området. Den
nya bebyggelsen, ca 100 lgh i 2- 4 våningar placeras ut mot
angränsande gator för att skapa tydligare gaturum.
Stationsbyggnaden bevaras och Stationsparken får en tydligare
avgränsning och gestaltning.
Södervägens karaktär av viktig infartsväg
förstärks genom
alléplantering
I planprogrammet påpekas att bebyggelse
ebyggelse på platsen kommer att
påverka stadsbilden och innerstadens södra e ntré. Programmet tar
upp behovet av respektavstånd krävs och hur exploateringen ska
utföras för att inte medföra en negativ påverkan på stads - och
landskapsbilden.

23
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HIA bedömning

de öppna ytorna utanför och skillnaden mellan innerstadens och
ytterstadens bebyggelsemönster.

STEG 1 VILKA VÄRDEN PÅVERKAS

Förvaltningsmålen
Förvaltningsmål: Stadens världsarvsvärde ’ska beaktas i allt
utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete’ (s.9) samt
förvaltningsmålen för omsorg av staden, miljö, trafik och regelverk
för skydd

Området ligger i direkt anknytning till världsarvet.
Hansestaden Visbys historiska stadslandskap
Den än idag tydliga förhållandet mellan Hansestaden och dess
omland är en av de viktigaste delarna i Visbys världsarv. Kontrasten
mellan innerstadens täta och ytterstadens öppnare och glesare
bebyggelsekaraktär i kvartersform, utformning och byggnadshöjd är
än idag läsbar. Vid Söderport är det tydligt hur Visbys bebyggelse har
vuxit fram längs med infartsvägarna. Kontinuiteten av Visbys
utveckling med Järnvägsstationen och Stationsparken samt en del av
kvarvarande järnvägsvallarna kan upplevas
inom och från
planområdet.
Ringmuren, Söderport och Söderväg
Hansestaden Visbys bebyggelsestruktur med stadsportarna och
infartsvägarna i samma lägen som medeltiden har högt
autenticitetsvärde. Detta innebär att stor hänsyn måste tas till
siktlinjer och upplevelsen av att färdas till och från Hansestaden
längs med Söderväg. De fria siktlinjerna längs med ringmuren är
viktiga för upplevelsen av Söderportens betydelse. Ringmuren är
idag synlig även längre bort vid Söderrondellen genom det befintliga
kvarteret.
Visbys identitet, upplevelsevärden
Upplevelsen av den medeltida stadens karaktär är särskilt tydliga vid
Söderport; ringmuren, stadsporten, infartsvägen, vallgravarna och

Söderport med öppna vyer mot ringmuren och vallgravarna
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STEG 2

VILKEN PÅVERKAN HAR FÖRÄNDRINGEN

Positiv påverkan på världsarvsvärdet


Negativ påverkan på världsarvsvärdet

Förslagett förstärker positivt Söderväg
Södervägs karaktär och
betydelse som infartsväg till Hansestaden Visby genom
alléplantering och gestaltning av gaturummet
gaturummet.



Den föreslagna slutna kvartersformen vid Söderport längs
Peder Hardings väg försvagar upplevelsen av den historiska
skillnaden mellan innerstaden och staden utanför murarna



Befintliga siktlinjer mot ringmuren oc h Söderport från längre
avstånd när man närmar sig staden (exempelvis
(
från
Söderrondellen) byggs för. Detaljerade studier för siktlinjer
och
ch vyer bör tas fram i fortsatta planarbetet.



Bebyggelse direkt i kvartersgränsen i hörnet Söderväg och
Peder Hardings väg hindrar vyn mot ringmuren och
vallgraven.



Upplevelsen och förståelsen av V isbys historiska lager
försvåras, till exempel järnvägss
ärnvägsstationens historiska läge och
järnvägsspårens dragning. Det är inte en huvudkomponent
av världsarvsvärdet, men förändringen hindrar en möjlighet
att uppleva kontinuiteten i stadsutvecklingen.

Vy längs Söderväg mot Söderpor t
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Hörnet Peter Hardings väg och Söderväg

Vyn mot Söderport längs Peter Hardings väg
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Sammanställning av påverkan på världsarvsvärdets attributer
Enligt UNESCO riktlinjer ( Operational Guidelines)
Påverkan på världsarvet

positiv

Påverkan
på
integritet

-

upplevelse
-

-

visuell

-

+
/
-

historisk

+
/-

funktion

0

-

Samman
hang
omgivnin
g

läge
struktur
karaktär

funktion

-

hantverk
trad teknik

material

och
form
design

+
/
-

och

+
/
+
/
-

+
/
-

+
/
-

Neutral

HUR STOR ÄR PÅVERKAN

Liten
positiv
4 /3

4

Påverkans betydelse
Måttlig/
Stor/Mycket
stor
stor
1

3

1

Mycket stor

Påverkan på historiska stadslandskapets och upplevelsevärdens
autenticitet är både positiv och negativ; positiv vad gäller Södervägs
upprustning och negativ där nya kvartersformen bryter både
kontinuiteten och siktlinjer. Påverkan på förvaltningsmålen är positiv
då attraktiviteten vid Söderport och längs Söderväg väntas öka.
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mycket stor

0

Autenticitet / äkthet
Historiska stadslandskapet
Söderväg
Kvartersutformning
Ringmuren och vallgraven
Upplevelsevärden
Söderväg
Kvartersutformning
Integritet / helhet
Historiska stadslandskapet
Ringmuren och vallgraven
Förvaltningsmål
Totalt

stor/mycket
stor
måttlig/ stor

STEG 3

+
/
-

positiv

liten

Historiska
stadslandskap
et
Ringmuren
och vallgraven

+/-

ingen

Påverkan på
autenticitet
Byggd
miljö
stadslandskap

Ref:Operation
al Guidelines
2015

- negativ

liten

Attributer

+ positiv

måttlig/ stor

Påverkan: 0 ingen
och/eller negativ

stor/mycket
stor
mycket stor

Påverkan bedöms vara både positiv och negativ där den är beroende
av val av alternativ för exploateringen och detaljutformningen

negativ

Sammanfattning
Upprustningen och förtydligandet av Södervägen ger positiv
påverkan. Det nya kvarteret vid Söderport/Peder Hardings väg kan
medföra en negativ påverkan på upplevelsen av ringmuren och
försvaga stad och land förhållandet vid Söderport. På grund av det
höga värdet av både ringmuren och stadslandskapet kan negativa
påverkan bli liten till måttlig/stor .
STEG 4

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FORTSATT PLANERING



Siktlinjer och vyer Söderväg – Söderport – längs med
ringmuren bör behållas och förstärkas



Bebyggelsens karaktär och volym mot Peder Hardings väg
och i korsningen vid Österport bör detaljstuderas.
”Respektavstånd”( som föreslås i planprogrammet ) ska
behållas till Söderport och ringmuren i syfte att respektera
ringmurens dominans och tydliggöra skillnaden mellan
innerstad och ytterstad



Södervägs hela gaturum och angränsande kvarter ( kv.
Eken)
bör också tas med i fortsatta arbetet med
gestaltningsprogrammet där stor hänsyn tas till
världsarvsvärdet.

Innerstadens och ytterstadens bebyggelsestruktur
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HIA för
AKTIVITETSPARK
MURGRÖNAN

29

2015-12-14

Kort beskrivning av förändringen enligt ansökan om marklov
och projektbeskrivning .
Visby Solberga 1:19, Marklov för schaktning och fyllning för
skateboardanläggning och uppförande av mur. Projektbeskrivning 2014.
Visualiseringar 150119. Komplettering
g till beskrivningen 2015
2015-11-30

Projektet Aktivitetspark Murgrönan syftar till att skapa en anläggning
för en aktivitetspark. I aktivitetsparken föreslås fem nya
huvudaktiviteter; skate, parkour, bouldering samt i mindre
omfattning häng och lek. Materialet är hårdlagd yta av pl
platsgjuten
betong, kalkstensmjöl med inslag av trä däck.
Den föreslagna aktivitetsparken innebär att de befintliga gräsytorna
ersätts med grusmaterial för att hålla ihop parken och klara det
slitage som många besökare innebär. Fina befintliga träd sparas och
ett stort antal nya träd planteras för att skapa ett sammanhängande
enhetligt parkuttryck.

S it ua ti on sp lan och i l lu str a t io n . AQ Ar ki t ek ter
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HIA bedömning
STEG 1

VILKA VÄRDEN PÅVERKAS

Området ligger i sin helhet inom världsarvet.
Hansestaden Visbys historiska stadslandskap
Enligt historiskt urbant landskapsperspektiv påverkas både
världsarvsvärdet, d.v.s. stadsmurens öppenhet och funktion som
försvarsanläggning, samt senare kulturvärden ( Planteringsgillet)
som också ska tas hänsyn till enligt UNESCOs rekommendation om
det historiska urbana landskapet ( 2011, para.8).
Ringmuren och vallgravarna
Området är i direkt anknytning till vallgraven och ringmuren.
Sträckningen är den enda där vallgravens ursprungliga djup är
bevarad och därför av särskilt värde. Närheten till stadsmuren och
vallgraven kräver särskild hänsyn
både
tekniskt och
upplevelsemässigt.

Vallgravarnas
allgravarnas karaktär med öppna frilagda ytor

Visbys identitet, upplevelsevärden
Upplevelsen av ringmuren och vallgravarna är påtaglig från hela
området.
Förvaltningsmålen
Förvaltningsmålen förr omsorg av staden, miljö, trafik och regel verk
för skydd berörs. Den befintliga parken är en del av rekreations och
grönytorna längs med ringmuren. Vad gäller miljön har det aktuella
grönområdet även viktiga funktioner för biologisk mångfald och
luftkvalitet ( 2.31 Handlingsprogrammet).

Sektion AQ
Q Arkitekter
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STEG 2 VILKEN PÅVERKAN HAR FÖRÄNDRINGEN

Sammanfattning av påverkan på världsarvets autenticitet och
integritet

Positiv påverkan
En genomförd sociotopskartering visar på ett behov av
ungdomsaktiviteter med en skatepark. Förslagets positiva aspekter
med ökad attraktivitet, större närvaro och nya programfunktioner
bör redovisas mera utförligt för att en bedömning kan göras.

Påverkan: 0 ingen
+ positiv
negativ
Attributer
Påverkan på
autenticitet

- negativ

Påverkan
på
integritet





Projektet innebär att ett befintligt grönområde inom
världsarvet tas i anspråk genom schaktning och anläggning
av nya murar, konstruerade hinder och omfattande
betongytor. I avsaknad av en utförlig beskrivning av
markarbeten och trädplantering, underhållsplan och
riskanalys bedöms påverkan på ringmurens autenticitet som
negativ vad gäller utformning och material.

STEG 3

läge
struktur

karaktär

upplevelse

funktion

historisk

visuell

Historiska
stadslandskap
et
Ringmuren
och vallgraven

hantverk trad
teknik

Områdets läge inom världsarvet och i direkt anknytning till
ringmuren och vallgraven förutsätter ett genomarbetat och
detaljerat förslag innan beslut tas. I HIA bedöms brist på
underlag som en negativ faktor.

funktion



material

Ref:
Operational
Guidelines
2013

Sammanhang
omgivning

form och
design

Byggd miljö och stadslandskap

Negativ påverkan

+/- positiv och/eller

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HUR STOR ÄR PÅVERKAN

En mer detaljerad värdering och förslag till skadeförebyggande
åtgärder kan endast göras efter det att mer detaljerad
projektbeskrivning och riskanalys är redovisade.

Möjligheten att ta bort och omforma parken efter Visbybornas behov ska säkerställas enligt projektbeskrivningen
med hur det ska genomföras är inte redovisat.

Ringmurens nuvarande kondition är sårbar och en riskanalys samt
vårdplan behövs för att bedöma riskerna med alla åtgärder i
närheten av ringmuren.
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Påverkan på världsarvet

mycket stor

stor/mycket

måttlig/ stor

liten

Ingen
liten

måttlig/ stor

Påverkans betydelse ( negativ )
Neutral
Liten
Måttlig/
stor
1/2
3

stor/mycket

Autenticitet / äkthet
Historiska stadslandskap
Ringmuren och vallgraven
Upplevelsevärden
Integritet / helhet
Historiska stadslandskap
Ringmuren och vallgraven
Förvaltningsmålen
Totalt

mycket stor

Aktivitetspark Murgrönan

Sammanfattning

positiv
negativ

Eftersom projektområdet är inom världsarvet och i direkt anknytning
till ringmurens och vallgravens mest autentiska del värderas
projektets påverkan från måttlig till stor negativ.

STEG 4
PLANERING

FÖRSLAG

TILL

RIKTLINJER

FÖR

FORTSATT

Med hänsyn till världsarvet bör inga beslut tas innan en mer
detaljerad projektbeskrivning och riskanalys är genomförda.
1

2

3

Stor/Mycket stor Mycket stor

Det föreslagna åtgärdsprogrammet ska
komplettering till beskrivningen 2015-11-30

genomföras

enligt

Alternativa placeringar för aktivitetsparken bör undersökas där den
ökade attraktiviteten för ungdomar och besökare kan förstärkas.

HIA för
nytt
ytt bostadskvarter på
Södertorg
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Kort beskrivning av förändringen enligt ansökan om
markanvisning

Historiska stadslandskapet har en hög grad av autenticitet:
.. the original form of Visby, displayed in its urban fabric and overall
townscape, is its most important quality.. the irregular street pattern
of roads

Ansökan om markanvisning 2013-03-25
Markanvisningen gäller för ett nytt bostadskvarter på Södertorg i tre
våningar med ca 20 bostäder och lokaler (totalt ca 2400 kvm) samt
12 parkeringsplatser.

I Retrospective Statement of Outstanding Universal Value (2014)
uppmärksammas hotet med förändringar i stadsstrukturen:
Integrity : .. there is some pressure for expansion and building
development which would alter the cultural layers of whole blocks of
Visby

Motiven för nybebyggelse och förtätning av stadsmiljön är bl.a. att
fler boende förstärker den lokala handeln, den kompletterande
stadsmiljön förstärker Adelsgatans attraktivitet torgbilden av
Södertorg och entrén till staden mot Söderport.

Visbys identitet, upplevelsevärden
Upplevelsen av historiska stadslandskapet och Hansestadens
funktion med ringmuren, handelsvägarna genom Söderport och
utblickar mot Östersjön är särskilt tydliga vid Södertorg. Södertorgs
obrutna funktion som offentlig plats sedan medeltiden är läsbar.

HIA bedömning
STEG 1

VILKA VÄRDEN PÅVERKAS

Förvaltningsmålen
Förvaltningsmål: Stadens världsarvsvärde ’ ska beaktas i allt
utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete ( s.9) samt
förvaltningsmålen för omsorg av staden,, trafik och regelverk för
skydd .

Förslaget ligger inom världsarvet.
Hansestaden Visbys historiska stadslandskap
Södertorg har en lång kontinuitet som öppen obebyggd offentlig
plats och dess struktur idag stämmer till största del med 1646 år
karta.
Världsarvets viktigaste element är medeltidens bevarade kvartersoch bebyggelsestruktur Criterion (iv). Hansestaden Visby har den
bäst bevarade och mest kompletta medeltida gatu- och
kvartersstrukturen av alla tidiga Hansastäder Criterion (v)
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STEG 2

VILKEN PÅVERKAN HAR FÖRÄNDRINGEN

Föreslagna förändringen av Södertorget med ett nytt bostadskvarter
bryter en unik kontinuitet i det historiska stadslandskapet och
upplevelsen av Hansestaden Visby. Bostadsanvändningen är även ett
avbrott i Södertorgs funktion som en offentlig plats sedan
medeltiden.

Visby kvartersstruktur 1697 ( Schilder) och idag

Sammanfattning av påverkan på världsarvets autenticitet och
integritet
Attributer

Påverkan på
autenticitet
Byggd miljö och stadslandskap
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Påverkan
på
integritet
Sammanhang
omgivning
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funktion

hantverk trad
teknik

läge
struktur

karaktär

upplevelse

funktion

historisk

visuell

Historiska
stadslandskapet
Ringmuren och
vallgraven
Påverkan: 0 ingen + positiv

material

form och design

Ref: Operational
Guidelines 2013

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

- negativ

Upplevelsevärden
Integritet / helhet
Historiska stadslandskap
Ringmuren och vallgraven
Förvaltningsmålen
Totalt

1

2

3

+/- positiv och/eller negativ

Neutral

Liten

Påverkans betydelse ( negativ )
Måttlig/
Stor/Mycket
stor
stor
1
2

Mycket stor
3

STEG 3 HUR STOR ÄR PÅVERKAN

Sammanfattning

Det föreslagna bostadskvarteret skulle vara den första förändringen i
Hansestaden Visbys unika välbevarade kvartersstruktur sedan
medeltiden. Detta innebär en mycket stor negativ påverkan på både
autenticiteten och integriteten av världsarvet .

På grund av det stora världsarvsvärdet medför förslaget en mycket
stor negativ påverkan på hela världsarvets autenticitet och
integritet.
Förslaget är irreversibelt och inte förenligt med
världsarvsvärdet.

Påverkan på världsarvet

positiv

STEG 4 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR FORTSATT PLANERING

negativ
mycket stor

stor/mycket
stor
måttlig/ stor

liten

neutral

liten

måttlig/
stor
stor/mycket
stor
mycket
stor

De positiva aspekterna med ökad attraktivitet, ökad handel och
sammanhållen torgbildning är inte direkt kopplade till den
föreslagna bostadsbebyggelsen och kan utvecklas vidare. Förslag där
Södertorgs funktion som offentlig plats förstärks bör studeras.
Eventuellt kan en mindre tillfällig byggnad/paviljong för

Autenticitet / äkthet
Historiska stadslandskap
Ringmuren och vallgraven
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turistinformation osv. bidra till att öka Södertorgs och Adelsgatans
attraktivitet.
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Sammanfattning av HIA
värdering
Negativ påverkan innebär att världsarvsvärdet försvagas genom att

HIA har visat på behovet att ta fram mera detaljerade projekt- och
programbeskrivningar för alla förändringar som potentiellt kan påverka
världsarvsvärdet. Dessa ska göras innan beslut tas, i enlighet med para.
172 i Operational Guidelines 2015.



Det är viktigt att påverkan på världsarvet ses i ett helhetsperspektiv med
hänsyn till Hansestaden Visbys historiska urbana landskap



För en ökad tydlighet bör fortsatt arbete med HIA innehålla två nivåer en mer detaljerad bedömning och värdering av påverkan av enskilda
projekt och en helhetsbedömning för Hansestaden Visby världsarv.




Sammanfattning av de föreslagna ändringarnas positiva och
negativa påverkan på världsarvsvärdet:



Positiv påverkan där världsarvsvärdet förstärks




Planerna innebär en möjlighet att förtydliga den historiska
betydelsen och öka attraktiviteten av områden vid stadsportarna
Österport och Söderport. Påverkan är dock beroende av vald
utformning och exploatering.
Södervägs karaktär som en av huvudinfarten till Visby förstärks
vid Söderport

Neutral
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Den stora volymen och placeringen av föreslagen exploatering vid
Österport
försvagar ringmurens historiska dominans och
upplevelsen av medeltida förhållandet mellan stad och land
Framtida möjlighet att förstärka världsarvet genom att utveckla
och rusta upp de öppna friytorna och grönområden vid
ringmuren hindras
Kvartersutformningen vid Söderport och nybebyggelse vid
Österport hindrar befintliga siktlinjer och upplevelsen av
ringmuren
En ny anläggning för en aktivitetspark i direkt anknytning till
vallgravarna påverkar ringmurens autenticitet och integritet
Förslaget till ett nytt bostadskvarter i innerstaden på Södertorg
innebär den första förändringen sedan medeltiden i Visbys unikt
välbevarade kvartersstruktur och medför en mycket stor negativ
påverkan på världsarvsvärdets autenticitet och integritet.

Påverkans betydelse ( negativ )
Måttlig/
Stor/Mycket
stor
stor
4
6/5
8
Liten

Mycket
stor
3
(Södertorg

2015-12-14

Litteratur och länkar
Kartor
3D visualiseringen

HIA referenser är huvudsakligen de offentliga dokument som berör
världsarvet Hansestaden Visby.
Det finns mycket relevant litteratur och en omfattande forskning
om Visby både historiskt och som världsarv.
Världsarvet Hansestaden Visby
www.gotland.se/varldsarv
http:// whc.unesco.org
Alla beslut gällande Hansestaden Visby,
 Nomination dossier, världsarvskommitténs beslut, ICOMOS
utvärdering
 State of Conservation reports,
 Periodic Reporting

Bilder om inte annat anges

Region Gotland
Region Gotland/Tomas
Looström
Katri Lisitzin

Vägledning och handböcker, exempelvis
 Managing Cultural World Heritage Resource Manual, 2014
 World Heritage Buffer Zones, Paper # 25
Heritage Impact Assessment
www.icomos.org
ICOMOS (2012), Guidance on Heritage Impact Assessments for
Cultural World Heritage properties.
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BILAGA

and new construction appeared along the cliff and around the
castle.
The urban fabric is Visby’s most important quality. The
characteristic townscape dates, in parts to the Viking era. Roads,
originating at the North gate, run east and south from the cliff to the
harbour. The well-preserved stone defence wall, with its gates,
towers and turrets, extends 3.5 kilometres and encloses a
conservation area of 77 hectares and more than 485 buildings. The
site includes 200 medieval warehouses and dwellings of wealthy
merchants, as well as church ruins. During the Middle Ages, Visby
had 15 Romanesque churches within its walls and two outside,
more than any other town in Sweden. Many fell into decay after
they were abandoned during the Reformation. St. Mary’s Cathedral
survives and evidence of a number of others is represented by their
ruins. The small wooden houses found in the eastern part of the
town feature horizontal plank construction. These buildings were
constructed over the medieval vegetable plots during the 1740s and
survive intact. Also intact are many of the 18th century houses built
in the Swedish vernacular style on the site of Visborg Castle.

Retrospective Statement of Outstanding Universal Value
The Hanseatic Town of Visby (Sweden)
(731, 1994)
Brief Synthesis
The Hanseatic town of Visby is a unique example of a northern
European medieval walled trading town with a well preserved and
notably complete townscape and assemblage of high-quality
ancient buildings. Together these elements graphically illustrate the
form and function of this type of significant human settlement.
Visby lies on the Island of Gotland, about 100 km east of the
Swedish mainland in the Baltic Sea. While the settlement dates
from the Viking Age, between the 12th and 14th centuries it became
the main centre of the Baltic Hanseatic League and a strategically
placed commercial centre dominated by German, Russian and
Danish traders. Stone warehouses were built in parallel rows from
the harbour and the community expanded into the surrounding land
with guild houses and churches and residences.

Criterion (iv): The Hanseatic town of Visby is an outstanding
example of a north European medieval walled town which reflects
with remarkable completeness its essentially late 13th century form
and function as one of the most important trading towns of the
Hanseatic League between 1161 and 1360 CE.
Criterion (v): Visby is the best preserved and most complete of the
earlier Hansa towns. The town wall with its gates, towers, and
turrets dating mainly from the 13th century is practically intact. The
ruins of a dozen Romanesque churches, some rebuild during the
Gothic period, constitute a powerful testimony to its past, as do the
well preserved medieval street plan and remains of more than two
hundred warehouses and merchant houses from the Romanesque

During the second half of the 14th century, Visby began to lose its
leading position due to a series of disasters. The bubonic plaque
killed a large portion of the population and then the town became
the centre of several battles until, in 1525, it was stormed and
partially burnt by an army from Lübeck. Visby began to grow again
in the 18th century. Many warehouses were refurbished as housing
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period.

Due to land rise and changes in the level of the Baltic Sea, only the
area of the medieval harbour is significantly different from the
medieval townscape. This area is preserved as an open space in
order to suggestively maintain its original appearance.

Integrity
The outside limits of the medieval wall that encloses the Hanseatic
town of Visby forms the boundary of the World Heritage property.
However, important attributes as medieval church ruins and
archeological sites situated directly outside the wall should also be
understood as part of this site. Consequently, the boundaries and
potential buffer zone of this property are not clearly defined, and
need to be overseen and established.

Inevitably, due to the long time that has passed since the first
construction of Visby’s medieval buildings, their appearance has
often changed considerably. However, only in a few instances have
these buildings been totally reconstructed. Even in such instances,
the roof lines of the medieval townscape have been maintained. At
the same time, there are almost no instances where attempts have
been made to excessively archaize the restoration of early
buildings. The immediate vicinity of this walled medieval city have
been sensitively protected during the greater part of the 20th
century as a result of the “garden city” approach to planning control.
The effects of this are reflected in considerable areas of open space
and strict control over building heights.

A significant proportion of the attributes of this World Heritage
property are still in good condition. They are not threatened to any
high degree. However, there is some pressure for expansion and
building development which would alter the cultural layers of whole
blocks of Visby. Caution has been advised against the ongoing
small changes, which can have a cumulative negative effect of the
town’s heritage character. Recently, cracks in buildings have been
noticed, and the reasons for this are currently being investigated.

Of course, development has had some impact on the town, mainly
due to the relocation of the offices of the Gotland County
Administrative Board and Gotland Municipality, which has
transformed Visby’s busy and office-like town core into more of a
residential area. Gotland and Visby are an attractive holiday
destination for the urban region of Stockholm, and economically
strong private owners are both an asset and threat to the
preservation of this environment.

Authenticity
The original form of Visby, displayed in its urban fabric and overall
townscape, is its most important quality. The irregular street pattern
of roads running from the cliff to the harbour, have some origins in
the Viking era settlement. From its heyday as a Hanseatic trading
centre, the limestone warehouses have maintained their orientation
on three main streets parallel to the shoreline. Additional authentic
medieval building elements include shape and size, rectangular
plan, height (five to seven storeys), and materials (limestone
construction with decorative brick and tile roofs). New construction
must conform to traditional form, details, and building materials.

Protection and management requirements
Property ownership falls to a variety of institutions and government
departments including the Municipality of Gotland, which is
responsible for the Ring Wall, the Historical Museum, and Gotlands
Fornsal. Since 1805, church ruins have been the responsibility of
the Swedish Government and have had formal protected status.
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The medieval cathedral of St. Mary is owned by the parish.

to this policy. The World Heritage property plays a strategic role in
this plan.

Formal government restoration efforts for the ramparts and church
ruins date from the 1860s and 1870s. Properties within the historic
walls have been protected since 1912, when a development plan
was implemented to protect both houses and street networks. Many
of the attributes of this property are protected by the National
Heritage Act. This legislation requires that all proposed changes to
a protected building or ancient monument must first be evaluated
before permission for the proposed changes is granted by the
State. Buildings protected under this act (a total of 257) date from
the 17th and 18th centuries, as well as from the Middle Ages. As a
complement to this protection, the County Administrative Board has
approved a policy concerning the World Heritage property in which
it is stated that the values of this property must be taken into
consideration in all decision-making.
In February 2010, the municipal council approved a statutory
detailed conservation plan for the whole World Heritage property.
This plan includes regulations concerning preservation. It also
includes a statutory building guidance, primarily for property
owners, but includes also municipal public areas.
The management of the medieval wall is presently being
reconsidered. Negotiations are now underway between the
Swedish National Heritage Board, which is the authority which this
far has managed the wall, and the owner, Gotland Municipality. This
is a potential threat, as the long-term financing of its management is
not secure, and it is not presently regulated in the management
plan. Successful future management of the medieval wall requires
both adequate and long-term funding as well as an adopted plan for
its management.
In the newly-adopted comprehensive plan for Gotland – Vision
Gotland 2025 – one of the stated objectives is the preservation of
the island's cultural heritage. All development must pay due regard
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