Planprogram för ÖSTERCENTRUM M M, Visby

Östercentrum, del av Visbys handelscentrum, är beläget öster om Österport och sträcker sig österut fram
till Norra Hansegatan - Solbergagatan. Planområdet
avgränsas i norra av Jägargatan och i söder av Skolportsgatan. Parkeringen söder om Skolportsgatan vid
Solbergabadet ingår i programområdet.
Östercentrum lever dagtid och är stängt på kvällar och
nätter, med undantag av några hamburgerrestauranger med sent öppethållande. Det finns få verksamheter som kan bidra till liv och rörelse kvällstid. Några
bostäder finns inom området.

PLANPROCESSEN
Ett program kan upprättas för ett större område som
underlag för flera framtida detaljplaner. Detta program
är första steget i en detaljplaneprocess, som följer
plan- och bygglagen. Syftet med ett planprogram är
att regionens beslutsunderlag, i ett tidigt skede, ska
breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan regionens ställningstaganden är låsta. Efterföljande detaljplaner ska grundas på programmet
som anger utgångspunkter och mål för detaljplanen.
Programmet är beslutsunderlag för kommande detaljplaner.

Syftet med programmet är att genom förslag till strategi för den övergripande markanvändningen i framtiden möjliggöra en utveckling av Östercentrum från
handelscentrum till stadskärna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-27

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef/infrastruktur

Godkänt av Byggnadsnämnden 2013-12-13 § 279

Foto: Gunnar Britse

Avgränsning och markägoförhållanden
Avgränsningen av området utgörs av ringmuren i väster, Jägargatan i norr, Norra Hansegatan - Solbergatan i öster och Skolportsgatan i söder. Se karta sidan
XX.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Historik
Österväg har varit stadens infartsled sedan vikingatid
och det är samma vy, med Österport i fonden som
möter besökarna idag som under medeltiden. Siktlinjen ner från Kung Magnus väg mot väster har en historisk länk, kanske lika viktig som Gravarna för
Världsarvet.

Region Gotland äger de stora parkeringsytorna i norr
och p-garaget i söder, samt all gatu- och parkmark.

Bebyggelsen i det nuvarande Alyhrskvarteret är intakt
längs Kung Magnus väg och uppfördes på 1850-talet
som Otters Mek Werkstad.
Utmed själva Österväg kom bebyggelsen senare i
samband med järnvägens framdragande mot Tingstäde omkring förra sekelskiftet. Då byggdes också en
anhalt vid nuvarande Taxistationen.
Under 30-talet samlades här flera bensinstationer och
1939 kom Motorcentralen (Volvo) vid hörnet Kung
Magnus väg/Österväg. Där förlades också den första
banken utanför portarna.
1947 öppnades Siltbergs Ford-affär med Ekströms
kläder plus f d Expert och samtidigt Sundströms hörna
med Posten Visby 2. Domusvaruhuset innebar den
egentliga starten på cityförflyttningen från innerstan till
Österväg. Det var dock inte förrän 1962 som Konsum
Gotland etablerade sig på Österväg. Motivet var tillgängligheten med stora parkeringsytor som då kunde
tillgodoses.

Region Gotlands mark

Riksintressen
Området närmast utanför muren ingår i riksintresset
för kulturminnesvård och sträcker sig fram till Kung
Magnus väg.
Motivering:
Unik tidigmedeltida muromgärdad stad, Östersjöhandelns ledande metropol t.o.m. 1200-talets slut. Hansans födelsestad som i planmönster och bebyggelse
ännu väl speglar handel,hantverk och sjöfart samt
stadens förvaltningsfunktioner och sociala förhållanden från medeltid fram till modern tid.(Stadsmiljö,
Fornlämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
Medeltida gatunät och tomtstruktur i det centrala
stadsområdet och ett nät av infartsvägar utanför detta.
Mariakyrkan, kyrkoruiner och medeltida stenhus. Försvarstornet Kruttornetvid platsen för den medeltida
hamnen samt ringmuren med vallgravar och en obebyggd zon där utanför. Lämningar av Visborgs slott.
Stadsbebyggelse i sten och trä från 1600-1800-talen.
Småhusbebyggelse och bevarad planstruktur som
under 1700- och 1800-talen växte fram på Klinten och
utmed de gamla vägsträckningarna runt det medeltida
bebyggelseområdet. Parker och grönstråk. Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som hör samman med funktionen som residens- och domkyrkostad. Medeltida kulturlager.
I området ingår även:
Under staden finns boplatslämningar från stenåldern.
Kalkugnar.

Karta över området A. Serboni 1936

Riksintresse för naturvård omfattar Östergravar och
gränsar mot programområdet i norr.
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”Bebyggelsen, med företrädesvis bostäder och kontor,
kan etappvis växa söderut med inriktning att bilda en
stadsfront längs den östra sidan av Kung Magnus
väg”. Se karta sidan 4.

Världsarvet
Visby innerstad är sedan 1995 upptagen på Unescos
världsarvslista, så här lyder Världsarvskommitténs
motivering:
För dess enastående universella värde som representerar ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida
muromgärdad stad som bevarar med remarkabel
fullständighet en stadsbild och en samling högkvalitativa uråldriga byggnader.
Världsarvets avgränsning sträcker sig fram till Kung
Magnus väg.

Detaljplaner
Inom programområdet gäller 12 detaljplaner.
A1-1934; stadsplan för kv. Bocken och Björnen. Fastställd 1934-03-29.
A1-1959; stadsplan för delar av Skolportsgatan, Kung
Magnus väg och Österväg. Fastställd 1959-08-04.
A9-1962; stadsplan för Älgen 2, 3 och 4. Fastställd
1962-05-17.
09-VIS-56; stadsplan gäller för Dovhjorten 56. Fastställd 1972-12-15.
09-P-175; detaljplan för Dovhjorten, Kaninen m m.
Fastställd 1975-09-03.
09-VIS-174; stadsplan gäller för del av Solberga 1:19,
Trasten 5 och 6 samt Ekorren 1. Fastställd 1975-0903.
09-VIS-410; stadsplan gäller för Tärnan 23, Tärnan
26, Dovhjorten 7, 8, 9 och 11. Fastställd 1983-07-25.
09-VIS-659; detaljplan för Solberga 1:1 och del av
Solberga 1:19. Antagen 1993-05-03.
09-P-23; detaljplan för Trasten 7. Antagen 1997-0618.
09-P-43; detaljplan för Tärnan 24. Antagen 1998-1216.
09-P-50; detaljplan för del av Solberga 1:19. Antagen
1999-05-12.
09-P-80; detaljplan för Tärnan 2. Antagen 2001-03-28.
09-P-171; detaljplan för Dovhjorten 10. Antagen 200806-11.
Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner.

Karta över världsarvets avgränsning

Översiktsplaner
Fördjupad översiktsplan för Visby
I den fördjupade översiktsplanen för Visby, antagen
2009-12-14, anges att Östercentrum med omnejd
skall gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till
en del av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet.
”Östercentrum är en del av Visbys stadskärna. Utvecklingen av Östercentrum bör ske med utgångspunkt från detta förhållande. Östercentrums koppling
med innerstaden och Österport ska stärkas. Handeln
koncentreras till stråken: Österväg/Östertorg, Hästgatan, Adelsgatan mellan St Hansplan och Stora Torget.
Parkeringen och bebyggelsen söder om Jägargatan
bör utformas så att det upplevs som en framsida och
inte en baksida i centrumbildningen. Förslagsvis skulle en affärsgata kunna utvecklas mot parkeringsplatsen. Eventuellt kan ett parkeringsdäck integreras”.

Gällande detaljplaner
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Sociotopkartering
En sociotopkartering för Östercentrum,daterad 201112-16, har tagits fram. Det är en kartläggning av
trygghet och tillgänglighet i det offentliga rummet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

likt till det bättre när mycket av det befintliga bilhavet
försvinner. Ett hot kan dock vara att de viktiga siktlinjerna mot Ringmuren, som bl.a. beskrivs av Markelius
i 1934 års plan kan komma att täppas igen eller försämras. En utredning visar hur den föreslagna
byggrätten vid Österport samt det tänkta parkeringsdäcket i områdets norra del påverkar siktlinjerna. I
programmet har byggrätten i Österväg tagits bort. Det
är svårt att i nuläget veta hur planförslaget kommer att
inverka på kulturvärdena som de utrycks i riksintresset
samt världsarvsmotiveringen. I nästa skede av planläggningen är det lämpligt att titta närmare på detta.
Skulle påverkan på kulturvärdena vara påtagligt ska
detta också samrådas med länsstyrelsen respektive
riksantikvarieämbetet.

Fem faktorer har påverkan på upplevelsen av trygghet.
 Överblick (siktlinjer, kontroll)
 Orienterbarhet (gränser, ljus växtlighet, materialval)
 Ögon (fönster, entréer)
 Andra människor (främja möten, blandning i stället
för funktionsuppdelning)
 Skötsel (tillfredsställande, omhändertaget)
Murgrönan upplevs som ett otryggt område som
många ändå måste passera på väg till busstationen.
Det blir en barriär nattetid. För hela österområdet är
det tydligt att det saknas värden under kvälls- och
nattetid. Området töms på framförallt vuxna efter butikernas stängning och blir sedan en transportsträcka
med få ögon eller möten med andra människor. Andra
kommuner har arbetat med tydliga dag- och nattstråk.
Ett viktigt nattstråk bör då vara mellan busstationen
och Österport. Det går också att arbeta med alternativa vägar, som resultatet visar väljer vissa att gå längs
Kung Magnus väg. Vid kommande projektering av
parken bör möjligheten att även ha ett nattstråk längs
med gatan utredas.

En kulturmiljöutredning har gjorts som visar vilka kulturvärden området besitter. I samband med detaljplaneläggning bör varje byggnadskvarter inventeras, så
att kulturvärdena kan beskrivas och lyftas fram i ett
tidigt skede. Detta för att möjliggöra en lämplig
skyddsnivå.
Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning, sammanställning
av historik, har gjorts för Dovhjorten 6, 8 och 9 av
Pentacon på uppdrag av SPI Miljösaneringsfond. Inga
saneringsåtgärder bedömdes vara nödvändiga. Inom
fastigheterna har förekommit försäljning av bensin.
Försäljningen upphörde i mitten av 1970-talet.

Kultur
Landskapsbilden kommer påtagligt förändras, sanno-

Utdrag ur fördjupad
översiktsplan för
Visbyområdet 2025
Antagen 2009-12-14
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närmiljö och stärker därmed tryggheten och skapar
stadsliv dygnet runt.
Natur
Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, träd, planteringar etc. skulle lyfta området på flera vis och det är
därför av stor vikt att grönstrukturfrågorna följer med
hela vägen genom detaljplaneprocessen ner till kommande bygglov.

En variation i byggnader, volymer och höjder ska eftersträvas. Mot Norra Hansegatan kan bebyggelsen
vara högre och vid mötet med Innerstaden och ringmuren ska stor hänsyn tas till världsarvsstaden.

En liten del av Östergravar ingår i programområdet,
där Östergravar mynnar mot Skolportsgatan. Norr om
planområdet utbreder sig Östergravar och söderut
Murgrönan. Tanken är att förstärka grönstråket Östergravar-Murgrönan och tillskapa mer grönyta längs
gång- och cykelvägen.

Nya bostäder medför också att det blir mer grönt i
området. Bostäder i detta centrala läge passar bra för
bland annat seniorboende med närhet till allehanda
service.

Ett förtydligande av kopplingen från Östergravar mot
Murgrönan redovisas i den fördjupade översiktsplanen
för Visby. Vid detaljplaneläggning av kvarteret Björnen
ska stråket säkerställas.

Bottenvåningar
Bottenvåningarna ska utformas så att de blir en del av
ett välkomnande stadsliv. Det innebär att alla bottenvåningar bör ha inbjudande entréer vid stråk och platser, många spännande skyltfönster, effektfull belysning som sprider ljus på gata, plats eller fasad och
tydlig skyltning. Om bottenvåningarna i större utsträckning har innehåll som bidrar till liv och rörelse
skapar det också en bättre trygghetskänsla på gator
och platser.

Geotekniska förhållanden
Stora delar av programområdet är bebyggd. Några
problem med grundläggning har inte framkommit. Vid
ny bebyggelse i området ska översiktlig geoteknisk
och miljöteknisk utredning göras i samband med detaljplaneläggning.
Fornlämningar
Ringmuren utgör fast fornlämning med skyddsområde
fram till Kung Magnus väg.

Vid ombyggnad och nybyggnad bör det i första hand
vara handel/verksamhet i bottenvåningarna med entréer och skyltfönster mot de allmänna platserna.
Kung Magnus väg och Schéelegatan skulle bli betydligt attraktivare med fler ”ögon” både från verksamheter och boende och på så sätt bli en tryggare plats
kvällstid.

Vid markingrepp i området krävs arkeologisk förundersökning.

FÖRSLAG
Stadsbyggnadsvision
Östercentrum har en mångfald av handel, verksamheter, hotell, kultur och boende som främjar kreativitet
och gör området till en viktig mötesplats. Vid ankomst
till Östercentrum ska man välkomnas som besökare
och inte som idag mötas av baksidor från norr och
söder.

Mötesplatser
Mötesplatser uppstår där människor samlas. En
spännande byggnad för turistinformation, kultur m m
skulle kunna uppföras inom området utanför Österport. I sociotopkarteringen efterfrågades mötesplatser
där man inte behövde konsumera för att vistas. En
fontän eller vattenspegel kan bli en trevlig mötesplats.

Fem kriterier ligger till grund för planförslaget.






Stråk/passager
På gågatan och tvärförbidelserna genom kv. Tärnan
från norr och de två passagerna i kv Dovhjorten är de
gående prioriterade. Alla tvärpassager är i stort behov
av upprustning om de ska kännas säkra och trygga
kvällstid. Belysning är t.ex. en viktig del.

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.

Bostäder
För att få fler personer att bo och tillföra centrumlivet
aktivitet, trygghet och rörelse behövs bostäder. I området kan nya bostäder tillkomma på flera olika sätt,
genom nybyggnad eller om- och påbyggnad på befintliga hus. Fler boende ökar attraktiviteten i området,
minskar bilberoendet, ger mer kundunderlag, fler
människor rör sig i området och tar ansvar för sin
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Fotot till vänster visar
befintlig passage
mellan Dovhjorten 8
och 9. Bilden ovan är
exempel på belyst
passage.

Stråken ska vara utformade så att de är tillgängliga
även för människor med funktionsnedsättningar.
Vid ombyggnader ska nya stråk/passager finnas med i
planeringen. Till exempel genom kvarteret Björnen
från Kung Magnus väg och kvarteret Tärnans östra
del som då binder ihop parkeingsplatserna med Österväg.
Gågatan Österväg
Österväg är en fungerande gågata mellan Kung Magnus väg och Shéelegatan. Det finns uteserveringar,
cykelparkeringar, planteringar m.m. Det är viktigt att
hela gatan från Österport till Norra HansegatanSolbergaleden binds ihop till ett sammanhängande
stråk. Det ska vara mer inbjudande att vistas där även
kvällar och helger.

Österväg från porten. Biltrafik, cyklister och
gående på samma yta.

Flera sittplatser där man bara kan slå sig ner bör också tillskapas längs gågatan. På området väster om
Kung Magnus väg kan plantering av ett större träd bli
en mötes-/viloplats likt det som finns utanför gallerian.

Ytor för cykeluppställning finns idag men fler behövs.
Placering av nya cykelparkeringar måste studeras
noga för att inte locka till att cyklar parkeras på ställen
som hindrar framkomligheten för gående.
Parkering
Vid ankomst till Östercentrum med bil är det viktigt att
enkelt hitta en ledig parkeringsplats. Det är nödvändigt för omsättningen att parkeringsplatserna är reglerade. Vetskapen att det finns lediga parkeringsplatser
är viktigt när den potentiella kunden väljer var den ska
handla.

Bild Trädmötesplats

Det finns ca 1000 parkeringsplatser inom programområdet. Det bedöms råda jämvikt idag. Då räknas inte
de intensiva veckorna under sommaren. Med ytterligare bebyggelse i form av bostäder, handel, kontor m.
m. krävs fler parkeringsplatser även om ett samnyttjande bör kunna ske. Närheten till service gör att en
bilpool kan vara ett alternativ till att äga en egen bil då
den kanske inte behövs dagligen. Om en utveckling
av Östercentrum enligt förslaget ska kunna bli verklighet krävs det att parkeringshus eller parkeringsdäck
byggs. En sådan lösning är nödvändig för att kunna
tillskapa fler parkeringsplatser. Det innebär också att
de stora asfaltytorna kan minskas.

Valnötsträdet med sittplatser på Österväg

Flera aktivitetsytor/torgbildningar som kan användas
för olika aktiviteter pekas ut i planförslaget. Bland
annat väster om Kung Magnus väg och i Östervägs
östra del.

En utbyggnad av parkeringsplatser enligt förslaget
visar att cirka 400 parkeringsplatser skulle kunna
tillskapas. Det måste studeras närmare vid detaljplaneläggning. Det kan åstadkommas genom att parkeringshus i tre våningar byggs på parkeringsplatsen på
Polhemslunden. Det skulle ge ca 130 platser förutom
de 80 som finns idag. Del av Solberga 1:19, stora
parkeringsytan i norr, föreslås bebyggas med bostäder på ca 50% av ytan. På övriga ytan anläggs ett
parkeringsdäck. Där finns 436 platser. Med ett däck
bedöms ca 570 platser inrymmas vilket innebär ett
plus på ca 130 platser. Om Åhlensgaraget får ytterligare en våning kan där erhållas ett 100-tal platser.
Byggs handel och bostäder på del av däcket i mark-

Det finns sex uppmärkta platser för torghandel utanför
apoteket. Dessa har ingen el och hyrs ut för försäljning av blommor, jordgubbar m.m. Evenemang av
tillfällig karaktär behöver också plats. Ett speakers
corner har efterfrågats och kan bidra till folklivet.
Gatan är bred, i östra delen ca 20 meter vid Schéelegatan, vilket gör att området kan kännas ödsligt särskild under den kalla årstiden. En större aktivitetsyta/litet torg kan bidra till att mer verksamheter kan få
plats här.
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Det är viktigt att förstärka kopplingen Innerstaden –
Östercentrum. Området upplevs splittrat idag. Biltrafik,
cyklar, gående och varuleveranser blandas på samma
yta mellan porten och Kung Magnus väg. I nord-sydlig
riktning korsar en gång- och cykelväg Österväg.

ytan uppskattas att ca 100 av de 172 platserna försvinner. Byggs bostäder på våning 2 och 3 kan hela
befintligt övre däck bibehållas. Ett parkeringshus i tre
våningar på parkeringsytan vid badhuset, kv Ekorren,
innebär ett tillskott på ett 75-tal platser. Parkeringsytan vid taxi föreslås minskas. En mindre parkeringsplats föreslås i den norra delen.
Gång- och cykel
Det ska vara lätt att ta sig till och från Östercentrum
för alla trafikslag men fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken prioriteras högre än biltrafikanter.
Gång- och cykelvägar är utbyggda och angör Östercentrum från norr, öster och söder. Inom området
behöver gång- och cykelstråken förstärkas och tydliggöras främst vid Österport.
Gång-, cykel- och kollektivtrafik har en positiv inverkan på stadslivet

Vy från Österport österut. Ytan flyter ut och har ingen
klar avgränsning.

Inom området finns bostäder och allehanda verksamheter inom handel och kontor.
Närheten till ringmuren innebär att området ligger
inom riksintresse för kulturmiljövård och inom världsarvets avgränsning.
Österväg från porten till Kung Magnus väg ska länkas
ihop med gågatan österut.

Orienteringskarta
Österväg
Skiss framtagen 1991

Området väster om Kung Magnus väg
Kvarteren Bocken, Björnen, Solberga 1:1 m.m.

Gång- och cykelbanan i nord-sydlig riktning ska förstärkas och tydliggöras både för gående och cyklister.
På så sätt binds Östergravar ihop med Murgrönan.
Där gc-vägen korsar Österväg sker det idag på de
gåendes villkor. Även i framtiden är de gående prioriterade.
Ny bebyggelse för bostäder och handel i kv Björnen
bör förutom mot Kung Magnus väg även vända en
framsida mot innerstaden. På så sätt blir också gcvägen ett tryggare stråk kvällstid. Kiosken ligger delvis
på mark som ägs av Region Gotland och har arrendeavtal. Kioskbyggnaden bör tas bort i samband med
att kv Björnen utvecklas med ny bebyggelse, där en
kioskverksamhet kan ingå. För att möjliggöra en utveckling av kvarteret bör en fastighetsreglering ske.
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För bebyggelse och fastighetsreglering krävs ny detaljplan.

Dovhjorten 10

Norr om Österväg finns en liten byggrätt i gällande
detaljplan i hörnet Österväg-Kung Magnus väg. Detaljplanen bör ses över för att om möjligt tillskapa en
större byggrätt. En byggnad för turism, kultur eventuellt även bostäder medför ett positivt inslag i området.
Taxiverksamheten kan inrymmas i bottenvåningen.
Området domineras av stora asfaltytor. Det gröna bör
förstärkas. Lekplatsen ”hästarnas dal” ingår inte i
planområdet men kan synliggöras mer. En linbana ner
till lekplatsen kan vara ett positivt inslag. En samlingsplats med sittplatser och fler barnaktiviteter skulle
kunna anläggas ovanför klintkanten.
Parkeringsytan minskas men möjlighet för lämna/hämta, handikapplatser och taxi ska finnas. Busshållplatsen finns kvar inom området.

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. Skuggstudier ska göras i
samband med detaljplaneläggning.

Omdaning av området måste utredas i ny detaljplan.

Lekplatsen ”Hästarnas dal” från klintkanten.

Dovhjorten 11, parkeringsdäcket, kan utökas med
ytterligare ett däck. På del av däcket kan bostäder och
handel byggas. På så sätt blir Skolportsgatan en mer
levande gata och får ”ögon” kvällstid. Gatan upplevs
idag som en bakgata med Åhlenshusets slutna fasad
och tillfarterna till parkeringsdäcket. En galleria skulle
kunna uppföras på däckets västra del och ansluta mot
Åhlenshuset, Dovhjorten 6. En ny entré till Åhlenshuset från Skolportsgatan-Kung Magnus väg öppnar upp
mot söder.

Kvarteret Dovhjorten

Skolportsgatan mot öster

Ett nytt hus har byggts på fastigheten Dovhjorten 10.
Det innehåller lokaler med verksamheter i bottenplanet och bostäder i tre våningar. Parkeringsplatser
finns i garage under huset. Det nya huset är ett positivt tillskott i Östercentrum.

Åhlenshuset från söder

Kvarteret Tärnan
8

Tärnan 25

FOTA!

Del av Solberga 1:19
I kvarteret finns allehanda handel, kontor och verksamheter. Kvarteret vänder en baksida mot norr och
entrén till Östercentrum. Att bygga bort ”baksidan” mot
norr kräver samarbete mellan flera fastighetsägare.
Inom kvarteret finns potential att utveckla med påbyggnader och nybyggnader.

Bensinstationen Tärnan 26

Den del av fastigheten Solberga 1:19 som ligger inom
programområdet utgörs av en stor parkeringsyta (ca
500 platser). Parkeringsytan kan minskas genom att
bygga parkeringsdäck eller garage. Det innebär att
mark frigörs för bebyggelse och att stora och tidvis
ödsliga parkeringsytor minskas. Vid planering av parkeringsdäck bör det utredas om en återvinningsstation
kan integreras.

Inom Tärnan 23 finns stora utvecklingsmöjligheter.
Mot Schéelegatan kan en ny byggnad uppföras med
handel/kontor i bottenvåningen och bostäder i 2-3
våningar.
Coopfastigheten, Tärnan 24, är under omvandling då
Coop flyttar sitt varuhus till kv Stenhuggaren vid Visbyleden. Huset kan byggas på med bostäder. T.ex. i
form av radhus med trädgårdar.

Parkeringen mot Norra Hansegatan (Polhemslunden)
kan bebyggas med ett parkeringshus i tre plan. Eventuellt också bostäder ovanpå. Utblickarna mot muren
från Östra Hansegatan behålls i Jägargatans och
Ihregatans förlängning. Påbyggnad av parkeringen
öppnar möjlighet att utveckla sikten in mot muren, till
exempel genom ett promenadstråk. Ny detaljplan
krävs.

Fastigheten Tärnan 25 är bebyggd runt 1980. Huset
är uppdelat i olika volymer och uppfattas som flera
byggnader. Huset utgör ett bra exempel på hur en
byggnad kan anpassas i volym och höjd. Högsta delen är 15.0 meter till taknock.
Tärnan 26 har ett mycket centralt läge och skulle kunna exploateras med bostäder, kontor och i bottenvåningen handel. Fastigheten är idag bebyggd med en
bensinstation. Vid en stängning av biltrafik på Kung
Magnus väg kvarstår möjligheten att angöra bensinstationen från norr.
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Kvarteret Trasten
Kvarteret Älgen

I nuläget föreslås ingen ändrad markanvändning. Ett
café bidrar positivt till gågatans östra del och en utveckling av cafeéts uteservering mot nordost ut i Österväg vore positivt.

Här finns intresse att bebygga f.d. bensinstationstomten, Trasten 5. Hamburgerkedjan Max har tomträtt på
fastigheten Trasten 7. Byggande i kv Trasten bidrar till
avskärmning av trafikbuller från Norra Hansegatan.
Hamburgerrestaurangen Max skulle kunna ingå i den
nya byggnaden på Trasten 5. På så sätt bildas ett
sammanhängande kvarter vilket skulle bidra till en
homogen stadsbild. Ny detaljplan krävs.

Trafik
Området avgränsas av gator på tre håll. I norr Jägargatan, i söder Skolportsgatan och i öster Norra Hansegatan - Solbergagatan. Kung Magnus väg korsar
planområdets västra del.

Del av kvarteret Ekorren
(parkeringen framför badhuset).

Korsningen Sundströms hörna (trafikljuskorsningen)
där Norra Hansegatan, Solbergagatan och Österväg
möts är en av Visbys mest trafikerade.
En trafikräkning genomfödes på Kung Magnus väg
under en vecka i februari 2013. Den visar att cirka
4600 bilar/dygn passerar. För att göra Österväg från
Österport till Sundströms hörna till en sammanhängande gågata är det nödvändigt att biltrafiken på Kung
Magnus väg stängs. Genomfartstrafik tvingas då ut till
Sundströms hörna. En sådan åtgärd påverkar inte
bara Östercentrum utan ger konsekvenser i andra
delar av Visby och måste utredas i ett större perspektiv genom en trafikutredning som tittar på hela Visby.
Flera utredningar har gjorts som syftar till att underlätta trafikflödet. Korsningen har byggts om och Skolportsgatan har försetts med trafikljus. Ett jämnare
trafikflöde kan åstadkommas med så kallad ”grön
våg”. Det innebär färre start/stopp vilket resulterar i
mindre buller och luftföroreningar. Införandet av en
”grön våg” från Peder Hardings väg fram till nya trafikljus vid korsningen Norra Hansegatan/Jägargatan
skulle lösa en del av problemet. Nya bostäder i området aktualiserar arbetet med ”grön våg”.

På parkeringsytan mot Solbergagatan kan fler parkeringsplatser möjliggöras genom att ett parkeringshus
byggs. Närheten till Solbergabadets kulturhistoriskt
värdefulla byggnad gör att särskild omsorg om byggnadens utformning måste göras. Möjligheten att bygga parkeringshus prövas i ny detaljplan.

För att Östercentrum ska kunna utvecklas positivt
måste det vara trevligt som gående att röra sig i området. Med biltrafiken kvar genom området omöjliggörs tanken med att binda ihop gågatan från Österport
till Sundströms hörna. Mest prioriterat för bilburna är
tillgängligheten till och från parkeringshus eller parkeringsplatser. För att undvika trafik mellan de olika parkeringsplatserna finns system som leder trafiken till
lediga platser direkt vid ankomsten till området och
bilisten behöver inte leta, vilket minskar söktrafiken.

Vid byggande
nära
badhuset
krävs
anpassning

10

gravar och Murgrönan gör att entrén till riksintresset
blir grönare.

Den trafik som inte har målpunkt Östercentrum och
som kör Kung Magnus väg måste i ett tidigt skede
välja en annan väg. I det längre perspektivet väljer
man i större utsträckning Visbyleden, vilket också är
den bästa lösningen när målpunkten inte är Östercentrum.

Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av
föreslagna åtgärder.
Sociala värden
Den fysiska miljöns utformning och utveckling måste
bland annat planeras från ett socialt perspekiv. Social
sammanhållning, jämställdhet, jämlika villkor, mångfald och trygghet m.m. påverkar hur boende och besökare använder Östercentrums offentliga vardagsrum. Genom att utveckla Östercentrum till en mötesplats där alla typer av möten, från fikastunden till att
delta i en manifestation så bidrar det ytterligare till
Visbys identitet och förstärker platsens kreativitet.

Kollektivtrafiken angör idag Östercentrum via Kung
Magnus väg. Ingen förändring föreslås i nuläget. I
framtiden kan busshållplatsens placering ändras om
det blir aktuellt att flytta busstationen.
Störningar
De riktlinjer som gäller för trafikbuller invid fasad är 55
dBA. Inomhus är riktvärdet 30 dBA ekvivalent ljudnivå.
Riktvärdena följs upp i detaljplanen.

Med fler bostäder i området ökar tryggheten under
kvällar och nätter. Området är centralt beläget i Visby
med närhet till allehanda service såsom, skola, kommersiell service, kollektivtrafik, kultur, grönområden m
m. Kollektivtrafiken passerar på Kung Magnus väg
med hållplats nära Österväg. Gång- och cykelvägarna
ska kopplas samman på de ställen där de mynnar i en
otydlighet. Kung Magnus väg stängs för biltrafik vilket
innebär en tryggare trafikmiljö. Med bostäder nära
service minskar också trafikrörelserna genom att de
boende har gångavstånd till allehanda service.

Trafikmängden på Solbergagatan-Norra Hansegatan
kan innebära trafikbullerproblem för bostäder. Nivåerna gör att vid byggande av bostäder längs Norra Hansegatan kan krävas planlösningar med tillgång till ”tyst
sida”. Ny bebyggelse mot Norra Hansegatan innebär
att husen utgör ett effektivt bullerskydd för innanförliggande bebyggelse.
Vatten och avlopp
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Ny bebyggelse kopplas till regionens ledningsnät.

I sociotopkarteringen framhölls vikten av att det måste
finnas mötesplatser i östercentrumområdet där man
inte måste konsumera. Planprogrammet anger flera
nya mötesplatser. Bland annat att ”Hästarnas dal” ska
synliggöras och utvecklas uppe på klinten och att det
föreslås aktivitetsytor i östra delen av gågatan.

Dagvatten
Dagvattennätet är utbyggt i området. Mängden dagvatten kommer inte att öka då de hårdgjorda ytorna
inte blir fler. De kan eventuellt minska om man senare
i detaljplanearbetet planerar för grönytor, gröna tak
och lokalt omhändertagande av dagvatten.

Bostäder i detta centrala läge attraherar olika boendegrupper bland annat barnfamiljer, studenter, äldre
m.fl.

Återvinning
Vid detaljplaneläggning inom området ska möjligheten
att anordna återvinningsstation utredas. Omsorg om
utformningen är viktig för en sådan anläggning i detta
läge.

Stora grönområden längs muren finns på nära håll för
rekreation och avkoppling. De inbjuder också till promenader ner till havet. Närhet till attraktiva grönområden som inbjuder till avkoppling, rekreation och fysisk
aktivitet ger förutsättningar för god hälsa. I vidare planering är det extra angeläget att möjliggöra vistelser i
grönområden för grupper som är mer utsatta för hälsorisker: barn, äldre, grupper med funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund och socioekonomiskt
svaga grupper.

KONSEKVENSER
Eventuell påtaglig skada på riksintressen
Programförslaget innebär att stadsbilden påverkas.
Ny bebyggelse föreslås kunna byggas upp till fem
våningar. De högre höjderna orienteras till den östra
delen av programområdet. Närmare muren hålls höjderna lägre för att inte påverka riksintresset. Höjder
och utformning kommer att studeras och utredas i
efterföljande detaljplaner.

Byggande av bostäder, kontor, verksamheter m m
innebär viss trafikökning till området. Men trafiken
kommer att styras till målpunkterna i ett tidigare skede
och angör i programområdets utkanter. Att stänga
Kung Magnus väg för biltrafik innebär dels en stor
vinst för gågatan och kopplingen till innerstaden och
dels en bättre miljö för besökande till Östercentrum,
vilket bedöms uppväga de negativa effekterna.

Inom riksintresset för kulturmiljövården föreslås några
mindre byggnadsåtgärder. Dessa ska ta hänsyn till
närheten till muren. Föreslagna åtgärder bedöms positiva för området genom att stora öde ytor minskas
och mer rumslighet skapas.
Riksintresset för naturvården gränsar till planområdet i
norra delen. En minskning av asfaltytan mot Östergravar och förstärkning av grönstråket mellan Öster11

Ställningstagande till behovet av miljöbedömning

Barnperspektivet (RF § 39/2010 och RS 264/2011)
För att barn och unga verkligen ska få tillgång till och
kunna använda Östercentrum som mötesplats i vardagen behöver de känna sig trygga. Genom att inventera hur barn och unga uppfattar Östercentrum får
beslutsfattare tillgång till deras erfarenheter och prioriteringar. Barnen får härmed göra sin röst hörd och
känna sig delaktiga i utvecklingen av en miljö som
också de är användare av och all fysisk miljö berör
också barn. Under framtagandet av förslaget till planprogram har dialog förts med elever från Solbergaskolan och Elfrida Andrégymnasiet.

Planen bedöms inte kräva miljöbedömning,
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Behovsbedömningen är införlivad som en del i planhandlingen. Samråd om denna bedömning genomförs
med länsstyrelsen, enligt förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
När planer upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11
– 18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan
antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6
kap 11 § miljöbalken (PBL 6 kap 34 §).

Barnen har behov av att ta sig till olika mål. De är
också i större utsträckning hänvisade till kollektivtrafik
eller cykel. Kollektivtrafikens hållplatser är viktiga platser som barn och unga måste uppsöka och dessa kan
kännas otrygga på kvällen. Hållplatserna bör ligga i
stråk där människor rör sig. Barn är mer känsliga för
buller och luftföroreningar bl a för att deras kroppar
ännu inte är färdigutvecklade. De använder också
hela sin närmiljö till lek eller att vara tillsammans med
andra. Det är därför strategiskt riktigt att anpassa trafiksystemet till barnen, som till exempel, att stänga av
vissa vägar för biltrafik. Fördelarna med det är att alla,
gammal som ung, tillgodogör sig en trygg och säker
trafikmiljö med renare luft och mindre buller.

Planprogrammet, ett underlag för kommande detaljplaner, är en övergripande planering med låg detaljeringsgrad varför det är svårt att i dagsläget kunna
urskilja detaljerade konsekvenser för miljön. Det är
dock viktigt att planprogrammet redan nu fångar upp
en helhetsbild överskridande kommande detaljplanegränser. Vissa frågor, som till exempel trafikfrågor,
sträcker sig över hela planprogramsområdet, varför de
måste utredas redan i detta skede. Dessa övergripande frågor kan var och en oftast lösas genom separata
utredningar. I vissa fall kan flera frågor samverka vilket komplicerar bedömningen och kräver en samlad
utredning, en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning.

Närheten till grönytor inom planprogrammet är positivt
utifrån planerna kring fler bostäder i området. Tillgång
till lekplatser och andra grönytor ökar den fysiska aktiviteten hos både yngre och äldre barn. (Barns miljöer för

Komplicerande frågeställningar kan även senare
komma att dyka upp under detaljplaneläggningar.
Dessa frågor samlas och bedöms i behovsbedömning
för detaljplanen. Bedömningen kan då bli att en enskild detaljplaneläggning kan behöva en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning även om
föregående planprogram inte krävt detta.

fysisk aktivitet, Statens Folkhälsoinstitut 2009)

Jämställdhetspespektivet (KS § 257/2009)
I sociotopkarteringen lyfts Östercentrumområdet som
ett område där många känner sig otrygga kvälls- och
nattetid. Det är framförallt vissa stråk genom området.
Stråken som upplevs otrygga skiljer sig delvis mellan
män och kvinnor.

Inom ramen för planprogrammet är den enskilt viktigaste miljöfrågan luftkvalité. Övriga frågor om miljöförhållanden, som bör vara aktuella för bedömningen
om de innebär betydande miljöpåverkan, är främst
kulturmiljön med påverkan på stads- och landskapsbilden, förorenad mark samt trafikbullersituationen
kopplad till en ökad biltrafik.

Det ges utrymme för bostäder i programområdet. Vilket bör ge ett större flöde av människor i och genom
området alla timmar på dygnet vilket främjar möten.
Det möjliggör också en blandning av funktioner i området.
Det som skulle kunna öka upplevelsen av trygghet
och tillgänglighet ytterligare i efterföljande detaljplaneoch bygglovsskede är att aktivt arbeta med att förbättra orienterbarheten dvs. med gränser, ljus, växtlighet
och materialval.

Luftföroreningar
Luftföroreningar är den miljöfråga som i planprogrammet kräver störst uppmärksamhet.
I dagsläget finns redan frågor om luftkvalitén i området (stycket nedan om miljökvalitetsnormer). Mätningar av aktuell luftkvalité pågår av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kollektivtrafik, gång och cykel ges mer utrymme i
planprogrammet vilket är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Utomhusluftens kvalité måste vara lämplig som daglig
vistelsemiljö för människor och för bostäder. Planeringen är därför avhängig till att trafiken i området
fungerar utan att luftkvalitén blir för dålig för att medge
de förslag som beskrivs i planprogrammet. Ökade
trafikflöden i området får ytterligare föroreningar som
konsekvens.

Den stadsbyggnadsvision som ligger till grund för
planprogrammet har en tydlig koppling till sociotopkarteringen och ger ett bra underlag i den fortsatta detaljplaneläggningen.
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Frågan behöver utredas innan kommande detaljplaner
då luftföroreningar berör hela planområdet och även
området utanför. En sådan utredning blir teoretisk och
baserad på antaganden som hur framtidens avgasrening ser ut, hur många bilar drivs med förbränningsmotor i framtiden, hur mycket besökare kommer området att ha etc. Även om det är frågor svåra att ge
konkreta svar på så ger en utredning en sannolik bild
och ett underlag till hur kommande detaljplaner skall
förhålla sig till trafikens påverkan på luftkvalité med
tvungna avvägningar mellan begränsning av trafik
kontra begränsningar av bostadsbebyggelse.

delat mellan kommun (luft, buller) och länsstyrelse
(vatten).
Miljökvalitetsnormerna för vatten gäller både grundvatten, inlandsytvatten samt kustvatten. För planområdets del är det relevant att diskutera vilka konsekvenser planförslaget kan få när det gäller möjligheterna att nå miljökvalitetsnormen för grundvattnet.
Ytvatten saknas i området och påverkan på kustvatten
sker enbart indirekt via dagvatten samt spillvatten från
anslutna fastigheter.
Planområdet tillhör grundvattenområdet Mellersta
Gotland – Visby (SE639767-165410). Miljökvalitetsnormen för områdets kvantitativa status var 2009
”god”, vilket också är kvalitetskravet för målåret 2015.
Planförslaget bedöms inte få någon inverkan på det
kvantitativa kvalitetskravet.

Trafikbuller
Ett ökat flöde av biltrafik i området innebär mer buller.
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller tillgodoses vid
utformning av området i kommande detaljplaner och
bygglov. Trafikbuller går generellt att bygga bort med
hjälp av en genomtänkt utformning och placering av
byggnader samt åtgärder i trafiken. Trafik och buller
beskrivs i planprogrammet.

Grundvattenområdets kemiska status var 2009 ”otillfredsställande”. Enligt länsstyrelsens prognos kommer
normen ”god” inte att nås 2015. Området har därför
en tidsfrist till 2021 när det gäller ämnea/ämnesgrupperna arsenik, polyaromatiska kolväten (PAH),
bly och blyföreningar samt bekämpningsmedel.

Förorenad mark
Inom området finns och har funnits miljöfarliga verksamheter som kan ha gett upphov förorenade områden. Där markanvändningen ändras till bostäder ska
detta utredas närmare i kommande detaljplaneprocess. Det är negativt att det kan finns föroreningar i
marken men positivt om de tas bort i samband med
en ombyggnation.

Föreliggande planförslag bedöms inte ha någon negativ inverkan på möjligheterna att nå kvalitetskravet för
grundvattenområdets kemiska status. Ny bebyggelse
på fastigheten Trasten 5. Marken som tidigare inrymt
en bensinmack är sanerad men vid nybyggnad måste
det bedömas om gjord sanering är tillräcklig eller om
kompletteringar behöver göras. Parkeringshus som
ersätter parkeringsplatser i ytläge på tomtmark är
positivt, eftersom föroreningar från parkeringsytorna
inte lika lätt följer med nederbörd till dagvattnet. Framtida p-hus kan förses med adekvat reningsutrustning
(oljeavskiljare) på utgående avlopp.

Landskapsbild
Landskapsbilden kommer påtagligt att förändras, sannolikt till det bättre i och med att mycket av de befintliga parkeringshaven försvinner. Det är dock av stor
vikt att planförslaget anpassas till riksintresset Visby
Innerstad så att detta inte skadas. Planprogrammet
beskriver kända värden och vikten av att siktlinjer och
hanteringen av kulturvärden i kommande detaljplaner.

För luft finns miljökvalitetsnormer för kväveoxider,
svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen,
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel samt
bens(a)pyren. Normen är ofta utformad så att ett
gränsvärde får överstigas ett bestämt antal dagar per
år. Den senaste helårsmätningen i Visby genomfördes
av Region Gotland 2010 med en mätstation nära
korsningen Solbergatan/Österväg, dvs. i direkt anslutning till planområdet.

Övriga frågeställningar som behandlas i planprogrammet och inte skall glömmas bort i kommande
detaljplaner är möjligheten för att främja alternativa
färdmedel, främst cykel, mängden hårdgjorda ytor och
dagvattenhantering samt tillskapande av gröna ytor
såsom gröna tak, parkmiljöer, planteringar etc.
Påverkans totaleffekt
Den föreslagna utvecklingen av Östercentrum medför
konsekvenser för människor och miljö, såväl negativa
som positiva. Planprogrammets övergripande detaljeringsgrad samt de nu kända förhållandena om området innebär dock, enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens, Region Gotlands bedömning, inte risk för
påverkan på miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas inom framtagandet av planprogrammet.

Generellt ligger Visby i nivå med övriga svenska tätorter när det gäller svaveldioxid och kväveoxider, lägre
när det gäller exempelvis bensen men högre när det
gäller partiklar. Av de 27 kommuner som ingår i IVL:s
s.k. urbanmätnät för den svenska luftkvaliteten var det
bara Visbys gaturum som överskred såväl miljökvalitetsnormen som den övre utvärderingströskeln för
PM10. Resultatet är oroande, och för närvarande pågår en förnyad mätning av partikelhalten i Visby för att
få mer data och utesluta mätfel.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel
som utgår från 5:e kap. MB. Kvalitetsnormerna finns
för vatten, utomhusluft och buller och ansvaret för
tillsyn och förslag till åtgärdsprogram/åtgärdsplaner är

Eftersom halterna av partiklar är som högst under
våren ligger det nära till hands att anta att det finns ett
samband med det halkbekämpningsmaterial som
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dammar kraftigt under våren. Om fördjupade analyser
kan slå fast detta samband, är planförslagets konsekvenser när det gäller parkeringslösningar positiva,
eftersom det minskar de öppna ytorna som behöver
halkbekämpas vintertid. Detta kan i sin tur ha en positiv – om än ytterst marginell – effekt på områdets luftkvalitet när det gäller partiklar under våren.

medverka till att miljömålet uppnås, än nollalternativet.
Med ny modern bebyggelse med krav på energihushållning och uppvärmningsalternativ som fjärrvärme
bidrar bebyggelsen enligt planprogrammet sannolikt
sammantaget till att positivt minska klimatpåverkan
från området.
Grundvatten av god kvalitet. ”Grundvattnet ska ge en
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”

Många av de föroreningar med gränsvärden som ingår i miljökvalitetsnormen hänger samman med vägtrafik och då speciellt utsläpp från förbränningsmotorer. Rent allmänt innebär det givetvis att alla förslag
som syftar till att minska den totala mängden fordonstrafik, få ett jämnare trafikflöde liksom att minska tomgångskörning i centrala Visby är gynnsamma för områdets utomhusluftkvalitet. Eftersom området innehåller den mest trafikerade korsningen i hela Visby kan
även små förbättringar ge resultat.

Grundvattentillgången i Visby utanför vattenskyddsområdet är inte särskilt sårbar men förutsättningarna
att ordna moderna, miljöanpassade, dagvattenlösningar är begränsade på grund av att man är tvingad
att använda befintliga system. Mängden dagvatten
kommer inte att öka men kan eventuellt minska om
man senare i detaljplanearbetet planerar för grönytor,
gröna tak och lokalt omhändertagande av dagvatten.
Planen bedöms varken bli negativ eller positiv för
miljömålet.

Miljökvalitetsnormer för buller har redan berörts under
trafikavsnittet, sid 10.
Miljömålen
Vilka miljömål är relevanta och är plan/nollalternativ
positiv eller negativ för att uppnå de uppsatta miljömålen? På vilket sätt är de positiva/negativa? Miljömålen
används vid bedömningen av konsekvenser i detta
planprogram.

Frisk luft, "Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."
Planprogrammet kommer att innebära en ökad fordonstrafik till och från området men även en ökad
tillgänglighet för alternativa färdmedel som buss, cyklister och gångtrafikanter. Hur fordonstrafiken kommer
att utvecklas är svårt att sia om, sannolikt kommer fler
fordon drivas av alternativa bränslen med mindre klimatpåverkan samt av elektricitet i framtiden. Region
Gotlands miljöenhet genomför sedan några år tillbaka
mätningar av luftkvalité i Visby. Halterna av partiklar
har visat sig överstiga de riktvärden som finns. Tillsammans med andra planer i Visby bedöms planförslaget med viss ökad trafik kumulativt kunna påverka
miljömålet negativt. Därför är det viktigt med övergripande åtgärder för att sänka halten av skadliga partiklar inom hela Visby.

God bebyggd miljö. ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
Planförslagets bebyggelse- och gestaltningsriktlinjer
ger förutsättningar för en god bebyggd miljö. I planprogrammet finns övergripande bebyggelseriktlinjer
som bedöms vara positivt för att uppnå miljömålet.
Bebyggelsens utformning och placering bidrar till att
minimera problem med buller för att skapa en god
bebyggd miljö. Att använda i anspråkstagna ytor, omvandla parkeringar och kontor till bostäder samt planera för en förtätning av staden är en viktig del i att
arbeta mot en god bebyggd miljö.

Ett rikt växt- och djurliv. ”Den biologiska mångfalden
ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktion och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Begränsad klimatpåverkan. ”Halten av växthusgaser i
atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. År 2050 bör utsläppen i Sverige sammantaget
vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år, för att därefter minska ytterligare.”

Inom eller i anslutning till planprogrammet finns inga
direkta kända förekomster av rödlistade eller naturtyper som Gotland har särskilt ansvar att bevara. Planprogrammet tar fasta på redan i anspråkstagna ytor
istället för att ta nya samtidigt som de befintliga grönstrukturer som finns säkerställs. Det öppnas även upp
för möjligheter och idéer för mer grönytor, nya trädplanteringar och gröna tak m.m. Bedömningen är att
planförslaget inte motverkar miljömålet och kan genom en bra planläggning framöver i detaljplaneprocesser och bygglov verka positivt för miljömålet.

All ökning av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen motverkar miljömålen. Det är dock mycket svårt att
bedöma i vilken utsträckning ett genomförande av
planen motverkar eller medverkar till att miljömålet
kan uppnås. Generellt kan en plan som anger att en
mer samlad bebyggelse ska eftersträvas, anses bättre
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Trafikutredning som belyser konsekvenserna av en
stängning av biltrafik på Kung Magnus väg ska göras i
ett större sammanhang i samband med aktualiseringen av den fördjupade översiktsplanen för Visby.

De övriga miljömålen; Bara naturlig försurning, Giftfri
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Skyddande
ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans och Levande
kust och skärgård, En storslagen fjällmiljö, Ett rikt
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande skogar samt Ingen övergödning har beaktats men har
bedömts ha liten eller ingen relevans.

Medverkande tjänstemän från
Ledningskontoret
Samhällsbyggnadsenhet
Folkhälsa och välfärdsenhet

Särskilda utredningar
Volym-, utformnings- och solstudier kommer att tas
fram i samband med detaljplaneläggning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet detaljplan
Enhet mark- och stadsmiljö
Enhet miljö- och hälsoskydd
Enhet vatten och avfall
Enhet bygglov och livsmiljö

Mätningar av luftkvaliteten pågår. När resultatet föreligger kommer de att ligga till grund för den fortsatta
planeringen och för eventuella åtgärder.

INSPIRATIONSBILDER

Exempel på trevlig galleria.

Påbyggnad med bostäder. Påbyggnaderna är indragna från
fasadliv vilket gör att hushöjden inte upplevs så hög från gatunivå.

Parkeringsgarage med glasväggar mot en galleria.
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Gatubild med handel i bottenvåningarna och
bostäder ovanpå.

16

avdelningen för kulturmiljövård

ÖSTERCENTRUM
Kulturmiljö i planprogram

KONSEKVENSBESKRIVNING 2013

2

visby 2013-11-13
dnr: 2013-499

Jörgen Renström
Bebyggelseantikvarie
Certifierad sakkunnig
avseende kulturvärden
– behörighetsnivå K.

3

Inledning ................................................................................................................. 4
Bakgrundsbeskrivning ............................................................................................ 5
Förväntad exploaterings påverkan på riksintresset ................................................. 6
Förväntad exploaterings påverkan på världsarvet ................................................... 7
Förväntad exploaterings påverkan på fornlämningsmiljön ..................................... 7
Förväntad exploaterings påverkan på stadsbilden................................................... 8
Förväntad exploaterings påverkan på siktlinjer ...................................................... 9
Planprogrammets påverkan på befintliga siktlinjer in motstadsmuren ................. 13
Befintliga alléer i planområdet .............................................................................. 14
Sammanfattning .................................................................................................... 15
Att beakta vid fortsatt planarbete .......................................................................... 17

4

Inledning
Som ett led i framtagandet av planprogrammet över Östercentrum gör Gotlands
museum på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning på Region
Gotland en beskrivning av förutsättningar för och påverkan på kulturmiljövärden
som planprogrammet i dess samrådsform innebär. Som en utgångspunkt finns
Länsstyrelsens önskemål om förtydliganden på vissa punkter vilket framgår av
samrådsskrivelse inlämnad till Byggnadsnämnden 2013-08-29 med diarienummer
402-2228-13.
Planprogrammet syftar till att utveckla det aktuella området som handelscentrum
samt att vitalisera och bredda användningen genom att bygga bostäder. Drastiskt
beskrivet innebär förslaget att förvandla ett handelsområde med tvåvåningsbyggnader
till ett stadscentrum där byggnaderna förutsätts kunna vara betydligt högre. Detta
kommer givetvis att förändra karaktären på området kraftfullt i den riktning som
redan är på gång genom bygget av det första bostadshuset i kvarteret Dovhjorten där
Visby brandstation tidigare legat.
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Bakgrundsbeskrivning
Östercentrum karaktäriseras av den gågata som vuxit fram mellan kvarteren
Dovhjorten och Tärnan. Det har blivit alltmer av ”shoppingcentrum” i staden där
gatumiljön fortgående utvecklats med uteserveringar, torghandel och sittplatser
samtidigt som varuutbudet varit brett och omfattande. På fredag eftermiddagar och
lördagar är gågatan en plats där Visbyborna träffas och shoppar samt ett ”torg” där
många aktiviteter pågår.
Östercentrum har sin framsida längs Österväg och omges av bakgårdsmiljöer och
parkeringsplatser samt en relativt högt trafikerad vägkorsning vid ”Sundströms
hörna” i öster.
I slutet av 1900-talet avvecklades flera servicefunktioner som post, apotek och
systembolag i innerstaden vilket upplevdes som ett hot mot stabiliteten i
innerstadshandeln. Östercentrum uppfattades då fortfarande som Visbys
kommersiella centrum vars utveckling delvis var ett hot mot, och skedde på
bekostnad av innerstaden. Samtidigt började ”extern” handeln etableras i
Skarphällsområdet. Under 2000-talet har handeln i Skarphällsområdet expanderat
kraftigt och Östercentrums affärsidkare, som idag har ett nära samarbete med
innerstadens handlare, tvingas vara aktiva för att behålla områdets attraktivitet som
stadens viktiga handelscentrum.

6

Förväntad exploaterings påverkan på riksintresset
Ur 1987 års registerblad inför beslut att Visby skulle ingå som riksintresse för
kulturminnesvården framgår att det motiv som styrt har varit ”Vetenskapliga och
pedagogiska värden hos en unik stadsmiljö där man kan följa platsens utveckling från
stenålder till nutid.”
Här finns också beskrivet förutsättningarna för att de utpekade kulturvärden skall
vara möjliga att behålla. När det gäller riksintresseområdet utanför ringmuren, som
lite ospecificerat sägs omfatta grönområdena närmast ringmuren noteras:
” All byggnation utanför innerstaden måste anpassas till den medeltida staden och
ringmuren. Grönområdena i anslutning till muren skall behållas och helst utökas.”
Texten syftar till att åtgärder som utförs inte skall inkräkta på det område som då
utgjorde grönområde utanför muren samt att byggnader och anläggningar utanför det
utpekade riksintresseområdet skall anpassas till ”staden och ringmuren”.
Vad som inbegrips i begreppet ”anpassning” är inte definierat men Gotlands
Museums tolkning är att nytillskott av bebyggelse inte skall konkurrera visuellt, i
första hand, med stadsmuren.

Bild 1. Nya byggnader på Galgberget har flyttat S.t Görans ruin från dess sjukdomsbetingade
enslighet till en visuell del av den expanderande ytterstaden.
S:t Göran utgör inte en del av riksintresse för kulturminnesvården men får, i detta sammanhang,
illustrera vad som bör beaktas under begreppet anpassning i riksintresseområdet.
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Förväntad exploaterings påverkan på världsarvet
Världsarvsutnämning av Visby 1995 medför ingen lagstiftning utöver den befintliga
vad gäller ingrepp i stadsmiljön. UNESCO ansåg att befintligt lagskydd var
tillräckliga för att skydda Visbys kulturhistoriska värden. Däremot markerar Svenska
staten genom sin ansökan och UNESCO genom utnämningen det stora ansvaret
Region Gotland och staten har gentemot de kulturvärden Visby representerar.
Planprogrammets förväntade påverkan på världsarvet kan därför beskrivas med
samma resonemang som vid påverkan av ”riksintresset Visby” liksom vid
förvanskningsförbud och varsamhetsregler när det gäller PBL.
Den världsarvsstatus Visby berikats med bör utgöra anledning för mer noggranna
studier av exploaterings konsekvenser som underlag för väl avvägda beslut

Förväntad exploaterings påverkan på fornlämningsmiljön
Ringmuren i sin funktion som fornlämning kan huvudsakligen sägas bli påverkad av
förändringar i dess närhet på samma sätt som ringmuren i sin funktion som
riksintresse. Som fornlämning måste dock tas med i beräkningen att det i mark kan
finnas rester efter yttre murar och andra fynd kopplade till verksamhet och händelser
under förhistorisk och historisk tid. I de idag bebyggda eller hårdgjorda markytorna
finns dock enligt Gotlands Museums arkeologer liten sannolikhet att påträffa
fornfynd. Det kan dock påpekas att det i Österports förlängning mot öster har
funnits en anläggning med murar och vallgravar av vilka det fortfarande kan finnas
fundament och andra fornlämningar kopplade till dessa anläggningar.

Bild 2. Beskuren del av karta från 1697där skyddsmurar ut från Österport redovisas.
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Förväntad exploaterings påverkan på stadsbilden
Stadsbilden i planområdet präglats av bebyggelse uppförd under andra hälften av
1900-talet, under den tid då generalplanen från 1965 var verksam och området var
utpekat för handel. Kring Österport och i kvarteret Björnen finns några äldre
byggnader som i de flesta fallen är kraftigt förändrade.
Den dominenade byggnadskategorin är 1960- och 1970-talets storskaliga varuhus
med ett relativt enhetligt arkitektoniskt uttryck. Arkitektoniskt avvikande är
byggnaden på Trasten 6 där den förre stadsarkitekten Arne Philip ritat ett bankhus
med en kraftfullare, men tidsenlig, arkitektur.

Bild 3: Kulören indikerar när befintliga byggnader ursprungligen är uppförda:
1800-tal

1900-1960

1960-tal

1970-tal

1980-2000

2000-
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Planprogrammet ger utrymme för ökad byggnadshöjd med bibehållen fasadhöjd mot
Österväg. Indragningen av de förhöjda påbyggnaderna bör göras så stor att de
visuellt ”lösgörs” från det nuvarande fasadlivet.
Byggnadshöjderna i planprogrammet som helhet innebär, bedömd ur ett
kulturhistoriskt perspektiv, inte negativ inverkan men bör studeras i detaljplaner med
perspektivet att undvika störning av viktiga siktlinjer ut från staden och in mot
staden.

Bild 4. Östercentrum har en stark prägel av 1960- och 1970-talets varuhusarkitektur som genom
den relativt komprimerade byggnadstiden ger en konsekvent och pregnant tidsbild. Till vänster det
första stora varuhuset i området med sitt karaktäristiska gula fasadtegel och till höger det på 1970talet uppförda varuhuset med sin tids karaktäristiska fasadtegel.

Bild 5. På fastigheten Trasten 6 ligger en
byggnad ritad av den förre stadsarkitekten
Arne Philip år 1970.

Bild 6. Solbergabadet är den mest
arkitektoniskt sofistikerade byggnaden som kan
komma att beröras av planförslaget.

10

Förväntad exploaterings påverkan på siktlinjer
I slutet av 1800-talet fanns stadsplaner där varje gata i öst-västlig riktning hade
ringmuren som fond i väster. Nationalromantiskt inspirerade stadsplaner på 1910talet behöll delar av tidigare siktlinjer men tanken på rätlinjigheten i planerna
försvann. Även den äldre, spontant framvuxna, bebyggelsen utgjorde ett hinder mot
radikala stadsplaneringsgrepp eftersom lagsstiftningen var för svag för att reglera
befintlig bebyggelse. När mer realistiskt genomförbara planer arbetades fram under
1930-talet hade möjligheten till de fria vyerna in mot stadsmuren delvis redan
omöjliggjorts.
Siktlinjer som bevarats utifrån 1910 års stadsplan

Bild 7. Pilarna visar de siktlinjer som var planerade i 1910 års plan och som finns kvar idag.
De två smala pilarna på var sida om Coop-parkeringen ( Solberga 1:19) markerar de siktlinjer
mot ringmuren som fanns på var sida om en saluhall som aldrig realiserades. I verkligheten har
sikten över parkeringen ut mot ringmuren blivit bättre än vad 1910 års plan anger men
harmonierar med vad som planerades i 1934 – och 1965 års stadplaner.
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Bild 8-9. Utsnitt av planområdet ur respektive 1912 (ovan) och 1936 års stadskarta.
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Siktlinjer som försvunnit i förhållande till 1910 års stadsplan

Bild 10. Kartan visar siktlinjer, som ligger i närområdet till Östercentrum som försvunnit i
förhållande till hur 1910 års stadsplan var utformad. Pilarna visar den sträcka av gamla
siktlinjer som man inte uppfattar idag. Från pilarnas spetsar är det däremot ännu möjligt att se
stadsmuren.
Området vid Gutavallen hr uteslutits i denna beskrivning då det inte direkt berör planormådet
men här hindrades sikten in mot muren genom bygget av de omgärdande murarna på 1930-talet.
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Planprogrammets påverkan på befintliga siktlinjer in
motstadsmuren
Flera längre siktlinjer har försvunnit i området under 1900-talet även om den absolut
viktigaste, längs Kung Magnus väg, och västerut till stora delar är bevarad. De
kvarvarande siktlinjerna är viktiga för upplevelse av samhörighet mellan ytterstadens
bebyggelse och innerstaden.
På de två kartorna nedan redovisas den påverkan som det aktuella planprogrammet
innebär för befintliga siktlinjer.
Bild. 11
Pilarna visar positioner
varifrån stadsmuren är
synlig genom planområdet
från väster. Längden på
en pil indikerar hur
mycket av muren som är
synlig och bredden visar
bredden på synfältet.

Bild. 12
Om planprogrammet
realiseras återstår
siktlinjerna längs
Skolportsgatan samt en
förändrad och splittrad
siktlinje på parkeringen
på Solberga 1:19.
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Befintliga alléer i planområdet
Från mitten av 1800-talet gjordes ansträngningar att via trädplanteringar skapa en
mer hälsosam och rik stadsmiljö. I planområdet finns rester kvar av de alléer med
framförallt lindar som sträckte sig via Follingboväg och Endreväg och in mot
Öseterport. Till denna allé anslöt 27 valnötsträd, av vilka ett står kvar utanför
systembolaget, samt ett par kastanjer som liksom valnöten kan betraktas som
Östercentrums ”vårdträd”.
Planteringstraditionen har fortsatt i Visby och i planområdet finns ett antal alléer från
andra hälften av 1900-talet med de karaktäristiska oxlarna som blivit så vanligt i
alléplaneringar i Visby.

Bild 13. Befintliga alléer är markerade i kartan. Violett kulör markerar lind,
gul linje markerar oxel alternativt vitoxel medan den röda (ej sträckade)
markerar varierande trädsorter. Gröna ringar markerar det som i texten ovan
benämns ”vårdträd” .
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Sammanfattning
Den fria sikten över gravarna in mot innerstaden, gör Visby unikt bland europeiska
medeltidsstäder. Öppenheten har delvis genom framsynthet skyddats från negativ
exploatering under 1900-talet.
Siktlinjer genom bebyggelsen in mot stadsmuren har ingått i stadsplaner från slutet
på 1800-talet. Dessa siktlinjer har dock reducerats genom byggandet av Gutavallen
samt några bostadsområde, det senaste vid kvarteret Fiskmåsen som byggdes i början
på 2000-talet.
Kvarvarande siktliner, där stadsmuren kan ses från väster är viktiga för ytterstadens
koppling till innerstaden. I planområdet finns idag möjlighet att se delar av muren
västerifrån utefter Österväg och Skolportsvägen, vid Coop–parkeringen samt från
ytterligare sex platser där muren skymtar bredvid eller över befintliga byggnader.
Planprogrammet påverkar samtliga dessa siktlinjer utom den vid Skolportsgatan.
Påverkan förutom vid Österväg och Coop-parkeringen är dock i realiteten ringa då
det är små ”glimtar” av muren som erbjuds från de noterade positionerna.
Bild 14.
Från Birkagatan försvinner denna vy av ett
murtorn om
planprogrammet
realiseras.
Jämför bilden med
volymen av den röda
pilen längst vid
Birkagatan i höjd med
polishuset på kartan i
bild 12.

Bild 15.
Denna vy med
ringmurens sadeltorn och
S:ta Maria-kyrkans
uppstickande torn blir
intakt genom
planprogrammet.
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Ur ett kulturmiljöperspektiv utkrisalliseras några kritiska platser i planprogrammet.
De viktigaste berör förändrade siktlinjer längs Österväg, Coop-parkeringen. Den
påverkan som kommer att ske i kvarteret Solberga 1:19 vid nuvarande taxistationen,
blir avgörande för gångstråket Östercentrums möjlighet för upplevelse av den
betagande vy Östergravar och muren kan erbjuda.
För siktlinjerna är det viktigt att kommande detaljplaner i dessa ”kritiska punkter”
utformas så att den visuella tillgången till stadsmuren inte tillåts minska. Kanske är
det möjligt att förbättra den visuella kontakten med Östergravar över taxistationen
genom omsorgsfull utformning och placering av ny byggnad kombinerat med
översyn över bakomliggande trädridåer.
För Coop-parkeringen på fastigheten
Solberga 1:19 kan sikten in mot
stadsmuren kanske utvecklas genom ett
promenadstråk i ett upplyft plan längs
Kung Magnus väg.

Bild 16. Röda pilar illustrerar konflikpunkter i
planprogrammet.

Den ur ett arkitektoniskt perspektiv
känsligaste byggnaden som berörs av
planprogrammet är Solbergabadet. Här
är det viktigt att iaktta varsamhet vid
eventuell exploatering av den
framförliggande parkeringen. För
arkitekturen generellt bör gälla stor
varsamhet gentemot befintliga
karaktärer.

Bild 17. Ett parkeringsdäck i fotografiets position skulle ta bort möjligheten att ha
synkontakt med stadsmuren och innerstaden. Kanske kan en exploatering vändas till något
positivt ur siktperspektiv genom att planera utsikter från tillkommande byggnaders övre
nivåer.
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Att beakta i fortsatt planarbete

Storleken på indragning av förhöjningar på befintlig bebyggelse längs
Österväg.
Möjligheten för en förbättrad vy ut mot stadsmuren och Östergravar vid
befintlig taxistation på fastigheteten Solberga 1:19
Studera möjligheten att förbättra den visuella tillgången till Östergravar och
stadsmuren från Coop-parkeringens västra del.
I detaljplanearbete studera hur bästa lösningen för tillbyggnad i kvarteret
Ekorren bör göras med tanke anpassning till Solbergabadets arkitektur.
Bevara och förstärka äldre alléer längs Österväg och Skolportsgatan.
Östervägs allé kan knytas tydligare samman med dess fortsättning på andra
sidan Solbergagatan..

Dnr 2012/98

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Planprogram för ÖSTERCENTRUM M M, Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade 2013-06-18, § 136 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda
med ett planförslag daterat 2013-06-05.
Planförslaget har under tiden 2013-07-09—2013-08-31 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20§,
plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (Sp1 – Sp19) finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
• En kulturmiljöutredning har tagits fram.
• Förslaget att transparenta byggnader kan uppföras på Österväg har tagits bort.
• Redaktionella ändringar har gjorts.
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Skanova
2013-07-16
Sp2

Inom Östercentrum finns det kanalisation, kabelbrunnar med tillhörande
telekablar av riksintresse som inte går att flytta. Ingen byggnad får
uppföras närmare kanalisationen är 5 meter. Orsaken till detta är att
kanalisationsstråket ur driftsynpunkt måste varar tillgängligt för
grävmaskiner, slamsugare, kabeldragningsfordon m.m.
Alla fastigheter runt Österväg är anslutna mot denna kanalisation.
Träd bör inte planteras närmare kanalisation/kablar än 5 meter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vänsterpartiet
2013-08-29
Sp13

Vid detaljplaneläggningen kommer hänsyn att tas till
kanalisationer/kablar.



Det är positivt att ett program görs som möjliggör såväl
förbättring av själva centrum som bostäder.
Det är viktigt att snarast komma igång med att förbättra torget,
själva mötesplatsen. Vi vill att man tänker i banor av olika typer
av mötesplatser för alla åldrar. Gärna också något som
uppmanar till aktivitet t ex fontäner som inbjuder till lek. (Finns
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

på stora gågatan i Lübeck).
Österväg och torget upplevs ofta som väldigt blåsigt. Försök
skapa lä.
För att underlätta för aktiviteter på torget bör det finnas tillgång
till el för arrangemang.
Vi är negativa till ett parkeringshus framför Solbergabadet. Där
ser vi hellre en lägre/mindre byggnad som innehåller
verksamheter/bostäder. Ett parkeringshus förstärker den
ödslighet och känsla av baksida som man kan känna när man
närmar sig öster från A7området.
När området förstärks med bostäder bör bensinstationen flyttas
bort.
Vi är positiva till nya bostäder både genom att man bygger på
befintliga byggnader och genom nybyggen på den stora
parkeringen. Det får inte innebära skattefinansiering av nya
parkeringsplatser eller att nya bostäder blir alltför dyra.
Vi förutsätter att man vid planering av bostäder ser till att det
blir blandade upplåtelseformer, alltså även hyresrätter.
Positivt att man vill utveckla och synliggöra lekplatsen
”Hästarnas dal”, den är alltför osynlig idag, speciellt för tillfälliga
besökare.
Skyltningen för stigen/promenadvägen utefter muren behöver
skyltas bättre från Öster, ”naturskön promenadväg till havet”
exempelvis.
Det pratas om byggnad för ”turism och kultur” nära utanför
Österport. Det vore ett bra tillskott till centrumet med en
offentlig mötesplats inomhus. Kanske kan den också innehålla
den läsesalong som skulle komma till när biblioteket flyttades
från Östercentrum. Men begreppet för turism och kultur väcker
också frågor. Är tanken att flytta turistbyrån eller vad betyder
annars turism i sammanhanget? Lokaler för kultur väcker alltid
frågor om finansiering.
Att ta bort nuvarande småskaliga bebyggelse, som till exempel
Alis kiosk bör vara något som sker när stora delar av planens
tankar i övrigt är genomförda. Det är viktigt med verksamheter
som har kvällsöppet för att miljön ska kännas trygg i ett område
utan bostäder.

Viktiga synpunkter framförs och kommer att finnas med i det fortsatta
arbetet med detaljplanerna.
Många synpunkter stämmer med de intentioner som finns i
planprogrammet. Allt kan dock inte regleras i en detaljplan. Till exempel
kan inte upplåtelseformen av bostäder bestämmas. På regionens mark
kan det styras i ett exploateringsavtal.
Med turism menas bland annat tåget, information om världsarvet m m.
Det är inte tänkt att turistbyrån ska flyttas. Mer som komplement och att
ta emot turister vid entren till innerstaden.

Funkisam Gotland
2013-09-02
Sp15

Vill att det ska vara fritt från vippskyltar och varor på gatumark på hela
Östertorg. Handikapprörelsen har länge framfört detta och det är
fortfarande aktuellt.
Samlad parkering, gärna parkeringsdäck, innebär att det inte blir
parkering på boendegator.
Låt tillgänglighetsrådgivare delta i arbetet vilka är valda av regionen. En
övergripande syn blir då en tillgång i det fortsatta arbetet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Länsstyrelsen
2013-09-04
Sp17

3
Synpunkterna finns med i den fortsatta planeringen.
Vippskyltar och varor på gatumark kan inte regleras i detaljplan.
Yttrandet har lämnats till enhet för Mark och stadsmiljö.

Länsstyrelsen bedömer med aktuellt planförslag att det kan vara
förenligt med de intressen Länsstyrelsen har att bevaka, utifrån att
utredningar görs som Länsstyrelsen frågar efter.
Länsstyrelsen vill framhålla betydelsen att vissa frågor som i förslaget
föreslås behandlas i kommande detaljplanering bör ses i ett större
sammanhang, och vissa frågor utredas redan i detta skede. Det gäller
bland annat kulturmiljö, buller och luftföroreningar.
Kulturmiljö
När det gäller kulturmiljön anser Länsstyrelsen det angeläget att
särskilda utredningar tas fram som bifogas både planprogrammet, men
även i senare detaljplanering. Utredningarna ska klargöra
exploateringens påverkan på stads- och landskapsbilden, siktlinjer,
fornlämningsmiljön, världsarvet och riksintresset Visby innerstad. Som
exempel kan utredningarna belysa de planerade byggnadshöjdernas
påverkan på ringmuren och världsarvet.
Visby innerstad, utgör fast fornlämning RAÄ Visby 107:1, medeltida
stadslager. Även ringmuren är en fast fornlämning, RAÄ Visby 105:1
Inför eventuell exploatering ska en arkeologisk förundersökning
genomföras med hänvisning till Visby innerstad.
Mänskliga rättigheter
Om inte trygghetsvandringar gjorts vill länsstyrelsen lyfta fram den
arbetsmetoden, då sådana vandringar kan förbättra både jämställdhetsoch barnperspektivet.
Trafik samt miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen ser positivt på att biltrafik begränsas i området med
många gåenden och cyklister, men delar synen på att frågan måste
behandlas i en större utredning.
Det framgår dock av planprogrammet att det blir ett ökat flöde av trafik i
området vilket kan ge mer buller och luftföroreningar. Parkeringsdäck
och parkeringshus kan också ge störningar i form av lukt, damning och
buller för både nya och befintliga bostäder.
Hur dagvattnet ska omhändertas och renas vid ökad trafik bör framgå av
planprogrammet.
Föroreningar
På Tärnan 26 finns idag en bensinstation. Länsstyrelsen anser inte att
det är lämpligt att verksamheten finns kvar om det ska byggas ett stort
antal bostäder i dess omedelbara närhet. Störningar kan förekomma
främst lukt och buller. Planprogrammet hänvisar till riktvärden för buller
från Naturvårdsverket. Som länsstyrelsen uppfattat det har inte
Naturvårdsverket utfärdat några riktlinjer för trafikbuller. Länsstyrelsen
anser att värdet för ekvivalentnivå inomhus 30 dB och för maxnivåer
inomhus nattetid 45 dB(A) ska gälla.
Länsstyrelsen bedömer att verksamheter som tidigare bedrivits i
området medför påtaglig risk att mer föroreningar i någon omfattning
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finns i området. Eventuella föroreningar skulle kunna ha inverkan på hur
området kan utnyttjas vid framtida exploatering.
Miljömål
Planprogrammet skulle kunna tydliggöra vilken koppling det finns till de
nationella miljömålen och hur de beaktats.
Regional tillväxt
Programmet bidrar till regional tillväxt, i och med bostadsutveckling och
utveckling av handelsmöjligheter
Samhällsbyggnadsförvaltnningen

Kulturmiljö
En kulturhistorisk konsekvensbeskrivning har tagits fram och bifogas
planprogrammet. Vid detaljplaneläggning kommer fördjupningar att ske
inom de områden som kräver ytterligare utredning. Förslaget att bygga
transparenta byggnader i Österväg har tagits bort för att siktlinjen mot
Österport inte ska påverkas.
Mänskliga rättigheter
Trygghetsvandring har gjorts i samband med sociotopkarteringen.
Trafik samt miljökvalitetsnormer
I planprogrammet föreslås en stängning av biltrafik på Kung Magnus
väg. Det innebär förmodligen att Norra Hansegatan/Solbergagatan
belastas med mer biltrafik. Flera utredningar har gjorts som syftar till att
underlätta trafikflödet. Korsningen har byggts om och Skolportsgatan har
försetts med trafikljus. Ett jämnare trafikflöde skulle innebära mindre
start/stopp vilket resulterar i mindre buller och luftföroreningar.
Förvaltningen anser att införandet av en ”grön våg” från Peder Hardings
väg fram till nya trafikljus vid korsningen Norra Hansegatan/Jägargatan
skulle lösa en del av problemet. I samband med detaljplan för kvarteret
Trasten bör arbetet med ”grön våg” aktualiseras.
Det optimala är att leda genomfartstrafik till Visbyleden. Det kräver en
utredning som omfattar hela Visby och har inte gjorts i detta skede. Att
bilister som inte har Östercentrum som målpunkt väljer en annan väg är
positivt för värlsdarvet, ringmuren och framtida boende på
Östercentrum.
”Trafikanalys Visby” togs fram av Trivektor 2008. I det fortsatta arbetet
med detaljplaner kommer frågan om trafikbuller att utredas och åtgärder
föreslås som innebär att riktvärdena inte överskrids.
Den senaste helårsmätningen av miljökvalitetsnormer i Visby
genomfördes 2010 med en mätstation nära korsningen
Solbergagatan/Österväg. Mätningarna visade att riktvärdena för
miljökvalitetsnormerna överskreds något. Resultatet är oroande och för
närvarande pågår en förnyad mätning av partikelhalten för att få mer
data och utesluta mätfel. Om den nya mätningen visar för höga värden
kommer lämpliga åtgärder att tas fram. Till exempel kan annan asfalt,
leda om trafiken och hastighetsöversyn ha en positiv inverkan på
partikelhalten.
Planprogrammet har ändrats angående trafikbuller.
Mängden dagvatten kommer inte att öka. Planprogrammet innebär att
grönytorna ska utökas till exempel i samband med byggande av
bostäder. Byggande av parkeringshus/-däck innebär bland annat att
oljeavskiljare installeras, vilket är positivt ur miljösynpunkt.
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Hänsyn kommer att tas till bensinstationen på Tärnan 26 så att de
skyddszoner som gäller uppfylls när ny bebyggelse planeras.
Föroreningar
Miljötekniska undersökningar kommer att göras i samband med
detaljplaneläggning.
Miljömål
Planprogrammet har kompletterats.

Världsarvsrådet
2013-09-12
Sp18

I samband med det fortsatta detaljplanearbetet skall en särskild
konsekvensutredning/analys hur de olika förslagen påverkar världsarvet
och (OVU) Outstanding Universal Value göras. Världsarvsrådet uttalar att
planeringen skall ske under förutsättning att hänsyn tas till världsarvet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I de detaljplaner som berör världsarvet kommer hänsyn att tas till det.

Kultur- och
fritidsförvaltningen
2013-08-13
Sp 5

Ingen erinran mot planprogrammet.

Gotlands Museum
2013-08-22
Sp9

Enskilda byggnader inom planområdet bedöms ha kulturhistoriska
värden ur byggnadshistoriskt perspektiv och som delar av en
utvecklingsprocess där Östercentrums expansion varit en förutsättning
för bevarande av stadsmiljön innanför murarna.

Uppskattar att Solbergabadets kulturhistoriskt värdefulla byggnad
omnämns och att planprogrammet tar upp vikten av tillgång till platser
för rekreation och grönytor.

Det har inte gjorts någon genomgång av de enskilda byggnadernas
kulturhistoriska värden. Detta liksom en övergripande fotodokumentation
bör göras innan större ombyggnadsplaner verkställs.
Vid eventulla tillkommande byggnader i kvarteret Solberga måste det
vara fortsatt möjligt med utblickarna mot ringmuren och gravarna i norr.
Vyn i denna riktning är mycket viktig och är lätt ”tillgänglig” för den stora
grupp av människor som flanerar längs Österväg. Utgångspunkten för
tillkommande byggnad måste vara att inte störa denna upplevelse. En
noggrann studie bör föregå en eventuell exploatering där befintlig
bebyggelse och vegetation i gravarna ingår i underlaget. Här kanske går
att öppna upp vyn där den idag är sluten som en kompensation för en
eventuell byggnad.
I planprogrammet bör ingå att de berörda kvarteren ligger inom
världsarvets skyddszon.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vid det fortsatta arbetet med detaljplan för området väster om Kung
Magnus väg kommer fördjupade studier att göras.
Planprogrammet har uppdaterats.

Polisen
2013-08-26
Sp11

I stort ingen erinran gällande förslaget till planprogram.
Det finns förslag att bygga parkeringshus, vilket för ändamålet är bra.
Det bör dock beaktas att Åhlensgaraget under flera år varit en
samlingsplats för ungdomar framförallt kvälls- och nattetid. Detta har
medfört att viss brottslig aktivitet har kunnat utföras där utan att någon
social kontroll av detta har kunnat ske på ett adekvat sätt. Det bör
beaktas då man planerar för en sådan byggnation.
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Problemen kan inte regleras i en detaljplan. Vid ombyggnad eller
byggande av nya parkeringshus/parkeringsdäck kan vissa problem
byggas bort.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Regionstyrelsen Rs §214
2013-09-05
Sp19

Planförslaget tillstyrks, som en övergripande grund inför kommande
detaljplanering av Östercentrumområdet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-09Sp20

Planförslaget tillstyrks.
I samband med detaljplaneläggning är det nödvändigt att bedöma
historiskt material för att kunna avgöra om miljötekniska undersökningar
behövs på platsen. Detta kan bli aktuellt när markarbeten planeras och
det inte gäller byggnader med källare som är byggda direkt på berg ( d
v s där alla jormassor är borta).
Om det ska byggas på Trasten 5 måste det bedömas om gjord sanering
är tillräcklig eller om kompletteringar behöver göras med avseende på
ändrad markanvändning. En bedömning ska även omfatta om
kompletterande sanering behövs efter verksamhet med bilverkstad.
Om asfalt bryts upp ska kontroll ska med avseende på tjärasfalt.
Luftföroreningarna i närområdet är de högsta på Gotland. En utredning
av luftföroreningarna behöver därför göras såsom föreslås i
planprogrammet. Tidigare mätningar har visat på överskridande av
miljökvalitetsnormer för partiklar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte att det är lämpligt att
verksamheten vid OKQ8 bensinstationen finns kvar på Tärnan 26 om det
ska byggas bostäder i dess omedelbara närhet. Störningar kan
förekomma med främst lukt och buller. Om verksamheten ska vara kvar
krävs det en begränsning i byggnation av bostäder och ett relevant
skyddsavstånd.
Parkeringshus/parkeringsdäck kan ge störningar med buller och lukt. Om
dessa ska kombineras med bostäder måste de uformas med sådan
ljudisolering , ventilation m.m. så att intilliggande bostäder inte störs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I samband med detaljplaneläggning kommer miljötekniska utredningar
att göras.

Tekniska nämnden
2013-10-10
Sp21

Placeringen av busshållplatsen bör utredas ytterligare. Att behålla den
vid Kung Magnus väg innebär att gående skall samsas med biltrafik
vilket bedöms oämpligt ur ett säkerhetsperspektiv. En alternativ
placering vid Schéelegatan medför att man får bort busstrafiken från
Kung Magnus väg som därmed kan användas och möbleras som den
gågata den enligt planförslaget är tänkt att vara. Detta medför även att
tyngdpunkten på gågatan Österväg flyttas österut. I och med detta
befolkas den östra delen av området och en rörelse, ett stråk, uppstår
mellan busshållplatsen och Österport/innerstaden vilket torde öka både
trivseln och tryggheten under kvällstid.
Området mellan Österport och Kung Magnus väg har redan karaktären
av en platsbildning och är en väl inarbetad mötesplats för boende och
besökare. Platsen saknar dock ett formellt namn utan kallas rätt och
slätt för ”vid Alis” efter den korvkioska som ligger där. Planprogrammets
avsikt är att lyfta platsen genom fysiska åtgärder. För att ytterligare
stärka identiteten och höja statusen hos platsen bör den ges ett formellt
namn, förslagsvis i samband med detaplaneläggning. För området bör
en beslysningsplan tas fram. Detta skulle inte bara skapa trivsel under
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den mörkare årstiden utan även bidra till en ökad länsla av trygghet.
Planförhållandet för stråket mellan Skolportsgatan till Österväg via gamla
brandstationen i kvarteret Dovhjorten bör ses över i kommande
detaljplanearbete. Som det är idag bryts denna förbindelse för gång- och
cykeltrafikanter där den nyanlagda GC-banan slutar i ett område planlagt
för viss fordonstrafik på fastigheten Dovhjorten 9.
I planförslaget föreslås att endast den västra halvan av parkeringsdäcket
vid Åhléns skall bebyggas. Detta är ett väl snålt utnyttjande av regionens
fastighet. Planprogrammet borde i stället föreslå att hela ytan bebyggs.
Mellan Dovhjorten 10 och 12 (f.d. brandstationen) och Dovhjorten 11
(parkeringsdäcket) lämnas i stället ett stråk med en bredd som en
stadsgata.
I övrigt inget att erinra mot förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det finns fördelar med att placera busshållplatsen vid Schéelegatan. I
planprogrammet föreslås dock busshållplatsen för närvarande finnas
kvar i sitt nuvarande läge. Det är viktigt att kollektivtrafiken finns i
centrala lägen. Programmet hindrar dock inte en flyttning av
busshållplatsen.
Avgränsningen på kartan är inte exakt. Vid kommande
detaljplaneläggning kommer utformning och utbredning av tillkommande
bebyggelse och gång- och cykelvägen att studeras närmare. .

Markägare/boende/föreningar
Tells Optik AB
(Solberga 1:1)
2013-05-27
Sp1

Mycket av handeln har flyttat till internet. Gotland tappar skatteintäkter
och arbetstillfällen. Att i det läget minska tillgängligheten och minimera
bilparkeringar är inte vad centrumhandeln behöver.
Närliggande parkeringsplatser behövs då vi har en starkt åldrande
befolkning, varav många med rörelseproblem. Endast en bråkdel av
dessa har handikappkort, så några handikapplatser är inte till någon
lösning för flertalet. Den yngre befolkningen som har svårt att få sin
stressade tillvaro att gå ihop, vill kunna göra sina ärenden och inköp så
snabbt och enkelt som möjligt.
Framkomligheten med bil till butiket är idag själva motorn till handeln.
Det är bara att se på de externa köpcentra som finns idag, Skarphäll och
Ica-Maxi m fl.
Samtidigt som Kung Magnus väg föreslås stängas för biltrafik läser vi i
tidningen att regionen skall förbättra trafiksituationen för
Skarphällsområdet. Av vilken anledning är det viktigare att bilarna skall
ha lättillgänglighet till det ena handelsområdet men inte till det andra?
Vårt förslag är att behålla trafiken på Kung magnus väg och begränsa
den till 20 km/tim. Genomfartstrafiken kommer då att välja en annan
väg och den som har ärende till Östercentrum ställer säkert upp på den
låga hastigheten för att kunna parkera nära. Behåll parkeringen i mindre
skala (parkeringen vid taxistatioonen), med tidsbegränsning en till två
timmar.
Angöring till vår fastighet sker idag från Österväg. Enligt ett förslag som
var i GT 29/6 2011 föreslås angöring från parkeringen. Till vår fastighet
hör 20-25 bilar som parkerar där dagligen. Sopbilarna kommer 20
gånger i månaden och postbilen kommer dagligen. Med en ny tillfart till
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vår fastighet skulle en hel del trafik försvinna från Österväg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslaget att stänga Kung Magnus väg för biltrafik syftar till att gågatan
Österväg ska fungera som en gågata från Österport och då utgör
biltrafiken på Kung Magnus väg en barriär. Säkerheten för oskyddade
trafikanter ökar om gatan stängs för biltrafik. Det totala antalet
parkeringsplatser på Östercentrum föreslås inte minska. En minskning av
parkeringsplatsen närmast Österport innebär inte att alla platser tas
bort.
Utformningen av området vid taxi och parkeringsplatsen kommer att
studeras i detalj i kommande detaljplan. Då ska också tillfarten till
fastigheten Solberga 1:1 ingå.

Traume AB
Wisab bygg AB
2013-08-08
Sp3

Vill påtala vikten av att våningshöjden för bostäderna i planförslaget som
ligger utmed Jägargatan stämmer överens med de intutioner som
redovisas i vårt förslag och ansökan om markanvisning till regionen
daterat 2012-03-21. Vi vill även ha möjlighet att bygga källare för
framtida förråd och parkeringsplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lämpliga höjder för bebyggelse kommer att studeras i kommande
detaljplan.
Marken ägs av Regionen och kommer att fördelas genom en
markanvisningstävling.

Tärnan 2
Gotlandsbagarn AB
2013-08-08
Sp4

Vår fastighet måste ges samma möjligheter till byggrätt som våra
grannar. Vi vill kunna utveckla vår nuvarande verksamhet och planera
för bostäder alternativt minihotell i ovanförliggande våningsplan (2-5). Vi
vill även anlägga parkeringsplatser i ett källarplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enligt gällande detaljplan finns möjlighet att bebygga fastigheten till
samma höjd som Tärnan 25. Användningen kan vara handel, kontor och
hotell/vandrarhemsverksamhet. För att bygga bostäder krävs
detaljplaneändring.

Länsförsäkringar
Trasten 6
2013-08-16
Sp6

Är positiva till planprogrammet och anser att ett bra arbete gjorts hittills
och ser fram emot fortsatt planering.
Det är viktigt att Regionen initialt är med och investerar för att på så sätt
få med övriga fastighetsägare att investera i området.
När det gäller vår fastighet inom kv Trasten och framtida intresse av att
bebygga Trasten 5 är det av vikt att möjliggöra bebyggelse av högre
hus. I planprogrammet anges 3-5 våningar. Vi ser gärna att ytterligare
våningar möjliggörs, upp till 8 våningar, för att kunna få ekonomi i en
eventuell framtida investering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen:

För att genomföra intentionerna i planprogrammet krävs samarbete
mellan Regionen och fastighetsägarna.
Lämpliga våningshöjder kommer att studeras närmare i volymstudier i
samband med detaljplaneläggning. I planprogrammet har 3-5 våningar
bedömts som en lämplig höjd.

Visby Centrum AB
2013-08-22
Sp7

Schéelegatan
Gatan bör anpassas mer till gångstråk och mötesplats. Det finns behov
av att dra människor hela vägen upp till knutpunkten
Österväg/Scheelegatan. Då skulle det passa bra att göra Scheelegatan
mer öppen för gång- och cykeltrafikanter. Ett förslag kan vara sittplatser,
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På mötet framfördes det viktiga i att värna siktlinjen och att den kan
försvinna om det byggs glashus på Österväg.
Badhus
Ett nytt badhus bör vävas in i planen. Även om det flyttas i framtiden. Vi
hoppas för övrigt att vårt förslag med badhus på Gutavallen skall vinna
gehör. Platsen där badhuset ligger idag skall vara med i planen.
Trafik Solbergaskolan
Arbeta med att skapa en fin fasad mot Åhlensgaraget och den
parkeringen. Trafiken, framförallt på morgonen, är idag farlig utanför
skolan. Se över möjligheten att angöra skolan från baksidan mot
Gutavallen där det idag finns en väg som taxi och diverse leveransfordon
använder.
Arkitektförslag
Idén att utlysa en arkitekttävling för att hitta nya infallsvinklar på
området är bra.
Världsarvsrådet
De bör vara med och tycka till om perspektivet att vi är en
världsarvsstad med vissa förhållningsregler, siktlinjer m m.
OK/Q8
Om man ska börja med en del av området är OK/Q8 en del att börja
med. Det skulle ge mycket energi i det fortsatta arbetet.
Platsen mellan Åhlensparkeringen och Norrbys/Kappahl
Där finns en fin yta med mycket sol som skulle kunna utnyttjas bättre.
Viss torghandel föreslogs på mötet. Det finns säkert fler förslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Visby Centrum AB framför många bra förslag. Scheelegatan är idag
avstängd för genomfartstrafik. Vid ny bebyggelse inom kv Trasten är det
naturligt att även studera gatans utformning. Att få Österväg att leva
hela vägen mellan Österport och Norra Hansegatan/Solbergagatan är en
av de viktigaste frågorna i planprogrammet. Förslaget att uppföra
byggnader på Österväg har tagits bort.
Badhuset ingår inte i planprogrammet.
Problemet med trafiken vid Solbergaskolan är känt. Möjligheten att göra
trafiksituationen säkrare för skolbarnen diskuteras.
I det framtida arbetet med detaljplaner kan arkitekttävling vara en viktig
del.
Yttrande från världarvsrådet redovisas under Sp 18.
Fastigheten Tärnan 26 (OK/Q8) har ett mycket centralt läge i området
och en exploatering av fastigheten skulle kunna ske. En annan
användning av fastigheten kan prövas efter förfrågan från fastighetsägaren om ny detaljplan. Se även yttrande från OK/Q8 Sp10.

Max restauranger AB
Trasten 7
2013-08-22
Sp8

Verksamheten är väl etablerad i området. Vi ser ingen möjlighet att
ändra vår verksamhet och gå mot en instorelösning. Det skulle innebära
att vi tappar försäljning. Vi skulle då tappa vår drive in och alla våra
bilburna kunder. Då kan vi inte fortsätta vår verksamhet och 40
arbetstillfällen skulle försvinna.
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Vi förutsätter att det inte kommer att ställas några nya krav på oss
såsom ljud, ljus, buller eller dylikt.
Vi utgår från att vår visibilitet och trafiklösningar med in och utfarter blir
fortsatt goda.
Ser i övrigt positivt på planprogrammet och deltar gärna aktivt i det
fortsatta arbetet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

En idé i planprogrammet var att restaurangen kunde integreras i en ny
större byggnad längs Scheelegatan. Tanken var inte att möjligheten till
drive in skulle tas bort. Fastigheten har idag ingen möjlighet till
expansion.
Krav på verksamheters ljud, ljus, buller m. m. regleras inte i detaljplan.

OK-Q8 AB
Tärnan 25
2013-08-20

Genom en stängning av Kung Magnus väg tas möjligheten bort att driva
verksamhet som idag är mötesplatsen i Östercentrum. Det är liv och
rörelse med generösa öppettider där taxichaufförer, poliser, företag,
kommun, privatbilister och ett stort antal cyklister och kvällsflanörer i alla
åldrar stannar till i en upplyst bemannad miljö för t.ex. en fika,
kvällstidning, kompletteringshandling, toalettbesök, biltvätt eller
tankning.
OKQ8 avser att fortsatt vara en anläggning för närservice med hög
tillgänglighet och anpassat utbud och därmed vara en viktig komponent i
lägen nära boende och nära kuntpunkter för allmänna kommunikationer.
OKQ8´s uppfattning är att Visbys befolkning liksom tillfälliga besökare
kommer att röra sig även utanför gång/cykelstråken. För dessa
transporter är det vår uppfattning att bilen kommer spela stor roll under
överskådlig tid. Bilen kommer inte i samma utsträckning som idag att
drivas med fossila bränslen utan el och biodrivmedel får en allt större
betydelse. OKQ8 tar aktiv del i omställningen till ett samhälle mindre
beroende av fossila bränslen.
Det anges i planprogrammet att människor som bosätter sig i
stadskärnor, med goda allmänna kommunikationer, i framtiden väljer att
äga färre bilar än idag eller helt avstå från att äga bil. De kommer då i
stället att hyra en bil som är anpassad för det aktuella behovet. Bilhyran
kan ske direkt från en biluthyrare eller vid en så kallad bilpool. Det blir
då ännu viktigare att den service som OKQ8 erbjuder finns i nära
anslutning till kommunikationsknutpunkter och/eller boende. Idealt skall
man kunna gå, cykla eller med buss ta sig till servicestationen för att
hämta sin hyrbil. OKQ8 vid Kung Magnus väg har redan idag en stor
verksamhet med hyrbilar och hyrsläp.
OKQ8 välkomnar en utveckling av Östercentrum. Vi ser även i framtiden
en viktig funktion för vår serviceanläggning på Kung Magnus väg. Därför
motsätter vi oss den planerade stängningen av Kung Magnus väg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

OKQ8 fyller en funktion på Östercentrum. Det är positivt att man deltar i
omställningen från fossila bränslen till mer miljövänliga. En sevicestation
kommer även i framtiden att behövas på Östercentrum. Men en
anpassning till framtida behov kanske gör att omfattning och placering
kan ses över i en framtida detaljplaneprocessen.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visby bör utvecklingen ske
med utgångspunkt att Östercentrum är en del av Visbys stadskärna.
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Trafiken på Kung Magnus väg omöjliggör att gågatan Österväg från
Österport till Norra Hansegata/Solbergagatan kan bli verklighet. OKQ8
kan även i fortsättningen angöras från norr.

Mats Alyhr
Kv Björnen
2013-09-14
Sp12

Betyder markeringen genom kvarteret att stor del av fastigheten ska
rivas så det blir en gång mellan Björnen 1 och 2? Eller betyder
markeringen det jag tidigare föreslagit att det kan bli någon form av
galleriagång genom fastigheten?
En stor del av gården vi arrenderar ser ut att bli park, och att vårt
garage och kiosk ska rivas. Vi har under en längre tid önskat köpa loss
den mark som vi arrenderar för att kunna göra något bra av den. Jag
önskar fortfarande köpa loss marken och i samförstånd med Regionen
iordningställa den på ett sätt som alla blir nöjda med.
Önskar möjlighet att bygga fyra våningar även inom kvarteret Björnen.
Att göra Kung Magnus väg till bilfri gata är ytterst tveksamt. Sannolikt
kommer det i sådana fall bli ännu mer ”baksida” än vad det är i
dagsläget.

Lars Alyhr
Kv Björnen
2013-08-29
Sp12

Representerar ägarna av fastigheten Björnen 2. Vi motsätter oss
förslaget att kiosken bör tas bort. Förslaget skulle innebära reglerande
av stora kostnader. Byggnaden ligger med ca 1/3 på av regionen
arrenderad mark. Resten tillhör fastighetsägaren.
Kiosken har en verksamhet som ger försörjning åt dess ägare och har
därför ett värde som affärsrörelse, vilket man måste ta hänsyn till. Även
byggnaden har ett värde för fastighetsägaren som hyresobjekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Markeringen innebär att vid ombyggnad ska möjligheten att tillskapa
passage/galleria utredas.
En reglering av marken ska utredas i detaljplan. Förslaget att riva vissa
byggnader ska ses i ett större sammanhang. För att få en attraktiv gård
som vänder sig mot Österport bör helheten studeras genom detaljplan.
Kioskverksamheten är positiv för Östercentrum men kan inrymmas i
annan byggnad.

Café Öster (Märthas Café)
Älgen 4
2013-08-30
Sp14

Vår fastighet måste ges samma möjlighet till byggrätt i såväl markplan
som höjdled. Vi vill kunna planera för bostäder alernativt minihotell i
ovanliggande våningsplan samt kunna utveckla vår nuvarande
verksamhet i markplanet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fastighetens storlek kan vara begränsande för en expansion. En
utveckling av caféverksamheten är positivt för Östercentrum och föreslås
i planprogrammet. En förändring av fastigheten måste utredas i en
detaljplan.

Visbyark
2013-09-02
Sp16

Östercentrum är idag ett levande centrum och knutpunkt. Det är här vi
stämmer träff och samlas; medborgare av alla kategorier – alla ryms vi
på östercentrum. Det som inte fungerar är Östercentrums skamfilade
rykte, att platsen upplevs som otrygg när affärerna är stängda och det
otydliga mötet med motorfordon, fotgängare och cyklister i korsningen
med Kung Magnus väg och längs med hela gångstråket på Österväg.
Det är härifrån vi oftast beger oss in i innerstaden, genom Österport.
Sambandet världsarvsstad och modern stad är här som starkast.
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Vi behöver kartlägga det som fungerar och det som behöver förstärkas.
Slutresultatet är inte nödvändigtvis många nya och kostsamma
byggnader. Det kan vara relativt enkla åtgärder som behövs.
Det är viktigt att lära känna Östers kvaliteter och brister i en
medborgardialog. Samarbete och dialog ger förutsättningar för ett
planprogram som är väl förankrat hos medborgare, politiker och region
Gotland.
Koncentrera aktiviteterna så att gångstråken blir intressanta och
upplevelserika. Visa omsorg om sidostråken. Ge dem en god gestaltning
och förvalta markytan väl.
Möjligheter vi ser:
 Flytta busstationen hit. Den kan till exempel ligga på Åhlens eller
Coops parkering i kvarteret Polhemslunden. En busstation kan
utformas som ett torg med hållplatser runt omkring. Torget kan
fortfarande rymma parkering. Busstationen ligger i vårt världsarv
på ett park- och grönområde. Vägarna till och från busstationen
anses otrygga i sociotopkarteringen som gjorts. Sök bidrag för
att stärka världsarvet som kan bekosta delar av flytten.
 Placera en biblioteksavdelning här.
 Lokalisera ett regionkontor till Öster.
 Öppna fritt wifi på Östercentrum. Det är våra ungas
ungdomsgård.
 Bygg mötesplatser gestaltade för barnen och ungdomarna.
 Gestalta stadsrummet och gågatan med eftertanke så att alla
ryms, gående, cyklister, rullstolar med flera.
 Gestalta mötet mellan innerstaden, vallgraven och den moderna
stadskärnan.
 Värna siktlinjerna mellan öster och mot muren. Bygg inte för
dem.
 Stärk sambandet mellan Öster, Solbergaskolan som har 760
elever och Solbergabadet.
 Bygg fler bostäder bland annat genom att bygga på befintliga
byggnader i tredimmentionell fastighetsbildning.
 Kartlägg hur mång parkeringsplatser vi gotlänningar använder
under medborgarsäsong. Tillskapa så många vi behöver under
denna säsong. Vi måste fundera över var vi lokaliserar
parkeringsplatserna under turistsäsong och hur vi använder den
ytan när den inte används för parkering. Kan Gutavallen
användas för säsongsparkering?
 En plats för ett kulturhus- kulturen behövs för att berika
Östercentrum som stadskärna.
Vi tror att framtiden är byggd på dialog och på att se större
sammanhang. Ett planprogram grundat på en utvidgad medborgardialog
kommer att nå längre.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen håller med om att det är viktigt med medborgardialog och
att se större sammanhang. Förslaget till planprogram har föregåtts av en
sociotopkartering, trygghetsvandring, samarbete med en klass på
Solbergaskolan och en gymnasieklass. Skolorna har arbetat med hur de
ser på Östercentrum och hur de vill att det ska vara i framtiden.
Dessutom har pensionärsrådet kommit med synpunkter. Samrådsmötet
var öppet för allmänheten och annonserades i tidningarna och på
webben.
För Visby finns en fördjupad översiktsplan och planprogrammet följer
dess intentioner.
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De möjligheter som framförs i yttrandet stämmer till stor del med de
intentioner som finns i planprogrammet.
Området utanför Österport är mycket viktigt när det gäller gestaltningen.
Det ska särskilt studeras i kommande detaljplan. En detaljplan ska inte
omfatta större område än som kommer att genomföras inom
detaljplanens genomförandetiden. Att planlägga större områden kan i
framtiden vara ett hinder. Syftet med planprogrammet är att det ska
utgöra ramen för den framtida utvecklingen.

Synpunkt lämnad över
telefon

Tycker det ska finnas en klocka på Öster. Det ska vara en stapel i
kalksten likt galgarna på galgberget. Runt stapeln planteras röda rosor
och omkring rosorna en rund bänk. Rosornas och ruinernas ö. Själva
klockan ska vara åt fyra vädersträck i engelsk stil. Inte någon digital
klocka. Den ska placeras mitt på Österväg så man kan se vad klockan är
från Österport och från Märtas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Synpunkterna är överlämnade till avdelningen för mark- och stadsmiljö.

Samrådsmöte Östercentrum 20 augusti 2013,
22 deltagare varav 15 män och 7 kvinnor
Sven Landahl
Häromdagen kunde man läsa i tidningen: Nöjda byggare får sin önskan uppfylld. Men det är viktigt att
tänka på att Östercentrum är stadens vardagsrum och att vi planerar för alla, från den lilla människan
till nöjda byggare.
Tillgängligt för alla utan att det behöver vara kommersiellt, det är styrkan i ett centrum.
Ser svårigheter i att göra baksidor till framsidor.
Stråket (Österväg) bör vara en tyngdpunkt då får man ej bygga igen stråket med transparenta
byggnader.
Intressant att exploatera coop-byggnaden hårdare
Visby innerstad är viktigt. För att få en stadskänsla behöver vi exploatera hårdare på Öster för att få
symbios mellan innerstad – östercentrum. Nytt kommunhus!
Jenny Lundahl
Lyft blicken, det har alltid varit en viktig mötesplats. Ta vara på den viktiga knutpunkt det är.
Flytta busshållsplatsen till Norra Hansegatan, positivt att stänga Kung Magnus väg.
Biblioteksfilial på Östercentrum.
”Staden för hela Gotland”
Parkeringar drar till sig bilar, effektivisera ytorna så att de inte tar för stor plats.
Jobba med Österväg! Bygg byggnader runt för att skapa ett stadsrum.
Titta mer på infrastrukturen i staden. Hitta mer diagonala stråk genom Östercentrum.
Boende innerstaden
Måste finnas ett stråk för cyklister
Fastighetsägare
Finns ett tryck för fler lokaler från verksamheter, många vill utöka.
Sven L
Hur gör man det kommersiella läget längre? Det är viktigt att detaljplan och gestaltning blir tajtare.
Det är problematiskt med parkeringshus vid Norra Hansegatan.
Fastighetsägare
Bensinmacken, ska den vara kvar?
Åhlensparkeringen – det måste göras någonting, utlys en tävling!
Boende på Cederströmsgatan
Mycket trafik sommartid, kö för att komma ut på jägaregatan. Hur kommer planprogrammet att
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påverka det?
Dåligt med övergångsställen, borde vara mer kopplat till gallerians ingång.
Lars Grönberg
Österväg är den vikingatida vägen till Österport, viktigt att tänka på det i framtida planering. Det är
också viktigt att tänka på landskapsbilden med andra siktvyer etc.
Höjd är viktigt, 4 våningar är tillräckligt.
Lyft fram Scheelegatan som ett stråk.
Håkan Olsson
Kanske går det att få Scheelegatan bilfri genom att angöra med transport från annat håll.
På öster jagar man solminuter, lyft fram sollägen! Det är vikigt att tänka på att inte skugga med för
höga hus. Sollägen är oerhört viktiga. Undvik att skapa ett ishav!
Ett fint solläge är på baksidan av bokhandeln och banken mot parkeringen, där är det sol långt fram
på eftermiddagen.
Suzanne Edström
Bra att lokaler som varit kontor har upplåtits till affärer. Viktigt med upplevelser där man vill att folk
ska gå med exempelvis skyltfönster.
Grönstråket vid muren är jätteviktigt!
Det finns fler exempel på vad elever från gymnasiet tyckte skulle hända på öster.
Lars G
Innerstaden och Öster är en helhet, Gotlands stadskärna.
Varför ha en byggrätt vid Österport? Det blir oerhört viktigt med gestaltning i stadslandskapet. Där
passar det med en arkitekttävling.
Jenny Lundahl
Barnen vill vara här men de vill LEKA. Ungdomarna vill vara här på ett ställe utan att det kostar
pengar. De är på Öster när vi inte är där och shoppar. Många andra vill vara här. Jobba vidare med
medborgardialogen tillsammans med arkitekter ex med charettes. VISUALISERA
Visbybo
Östercentrum är en väldigt diversifierad plats, det är en plats för alla och just det är ganska fint tycker
jag. Kom ifrån att Östercentrum bara är ett ställe att ställa sin bil på.
Håkan Olsson
Måste man ha all parkering på Öster? Parkeringsytorna står tomma förutom sommartid och dagarna
innan jul.
Det är också viktigt att tänka på angöringen för Solbergaskolan, lös den knuten.
Visby den 27 november 2013

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef/infrastruktur

Monica Tingström
fysisk planerare
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