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Åsa Seger

Tekniska nämnden

Förtydligande om avtal för Medeltidsveckan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner avtalet.

Sammanfattning

Klagan har inkommit till tekniska nämnden mot att ingå avtal med Medeltidsveckan
AB om att utöka deras nuvarande avtal till att omfatta v 27 årligen.
Teknikförvaltningen gör den samlade bedömningen att en utökning av befintligt avtal
inte strider mot 3 kap. 27 § konkurrenslagen.
Teknikförvaltningen konstaterar att Medeltidsveckan ABs tjänsteerbjudande skiljer
sig från klagandes i och med att de
- erbjuder boende från 16 års ålder
- erbjuder boende till samma eller billigare pris med jämförbar standard
- har en större kostnad för markupplåtelsen uträknat per vecka.
Teknikförvaltningen bedömer att inte ingå avtal med Medeltidsveckan utifrån
klagandes skrift kan vara i strid med 4 Kap konkurrenslagstiftningen.
Ärendebeskrivning

Klagan har inkommit till Tekniska nämnden den 21 november 2017 från Visby
strandby (Norderstrand citycamping AB), Slite Strandby (Slite Strandby AB),
Knepippbyn Resort (Fritidsanläggningar Kneippbyn AB) och Snäck Camping
(Matmuren på Snäck AB) mot att utöka avtalet för Medeltidsveckan AB. Klagande
anför att eftersom Medeltidsveckan AB enligt deras mening erhåller stöd från Region
Gotland, Region Gotland har varit stiftare till Stiftelsen Medeltidsveckan, som äger
Medeltidsveckan AB och att Region Gotland enligt deras mening har ett stort
inflytande över Medeltidsveckan ABs styrelsesammansättning så skulle det vara
oförenligt med 3 kap Konkurrenslagen att utöka avtalet med Medeltidsveckan AB
om upplåtelse av Region Gotlands mark på Galgberget för camping v 27 årligen, de
är tveksamma till om det nuvarande avtalet är förenligt med 3 kap Konkurrenslagen.
Stiftelsen Medeltidsveckan (834001-3658) stiftades 1991. Stiftare var Gotlands
kommun, Gotlands Turistförening, Medeltidsgillet, Gotlands Fornvänner, Gotlands
Hembygdsförbund och Gotlands Bildningsförbund.
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Stiftelsens ordförande, Mats Jansson, svar på hur mycket inflytande Region Gotland
har ”Enligt stiftelsens stadgar utser varje stiftare en ledamot med ersättare till stiftelsens styrelse.
Representanten representerar inte Region Gotland i styrelsearbetet utan är bara utsedda av
respektive huvudman. Vidare ska stiftelsen vid årsmötet utse en neutral ordförande som inte
representerar någon.”
Medeltidsveckan, Almedalsveckan, Bergmanveckan och Gotland Grand National är
av Regionstyrelsen utpekade prioriterade evenemang varvid Region Gotland stödjer
dessa ekonomiskt. De anses som profilbärare och varumärkesbärare av Gotland.
Förslaget om att utöka avtalet kom från Medeltidsveckan AB till Almedalsveckans
projektgrupp. Den har bland annat ett uppdrag att ordna fram fler boenden, både på
grund av att boendeanläggningarna är fulla och att de upplevs som dyra. Region
Gotland får ofta kritik för att det saknas billigt boende, att Almedalsveckan är bara
för företag och organisationer med stora plånböcker.
Klagande har alla i sina anläggningar 18-års åldersgräns vilket gör att yngre inte tillåts
bo där utan målsmans sällskap. Medeltidsveckan AB har 16-års åldersgräns med
målsmans skriftliga tillstånd på sin camping.
Kultur- och fritidsförvaltningen upplåter skolsalar för boende, här måste dock det
vara en förening som hyr logi med ansvarig som är 18-år eller äldre.
Klagande har i två av anläggningarna erbjudande om tält inkluderat säng vilket kan
motsvara Medeltidsveckan ABs lösning, klagande och Medeltidsveckan AB erbjuder
tältplats.
Klagande har en prissättning på två av anläggningarna där de höjer priserna v 27 trots
att de anger att de inte har fullt, de två andra har enhetligt pris under hela
sommarsäsongen. Medeltidsveckan AB uppger att de planerar ha ett pris som utifrån
priser på klagandes hemsidor kommer att vara lägre både på tältplats och tält med
inredning enligt Medeltidsveckan ABs koncept.
I serviceutbudet har klagande i sina anläggningar högre standard och service än vad
Medeltidsveckan AB kan erbjuda i sitt koncept.
I Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-29 kom frågan vad skillnaden i
upplåtelsekostnad är för de olika företagen. Två av klagande äger marken själva
varför Region Gotland inte har någon intäkt för mark från dem. Ett av företagen har
en tomträtt på 38 008 kvm med en tomträttsavgäld på 250 000 kr, där finns ett
sidoavtal där avgiften är nedsatt med villkor till 100 000 kr fram till 2027. Ett av
företagen har ett avtal på mark, 229 615 kvm, och lokaler 229 615 kvm med en fast
avgift på 375 000 kr samt en rörlig avgift beroende på omsättning. I avtalet med
Medeltidsveckan AB så är ytan ca 21 000 kvm med avgiften 15 000 kr för en vecka
med KPI uppräkning från och med 2018.
En jämförelse mellan företagens kostnader redovisas i tabellen nedan.
Företag
1
2
MTV
Tomt
38 008 229 615
21 000
Kostnad
100 000 kr 375 000 kr 15 000 kr
Veckor
52
52
1
kr/kvm/vecka
0,05 kr
0,03 kr 0,71 kr
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Bedömning

Enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen är det tillämpningen av ett viss förfarande som
kan vara otillåtet. Upplåtelsen är inte konkurrensbegränsande utan tvärtom.
I brevet från klagande om det är förenligt med 3 kap Konkurrenslagen så anförs tre
delar för att underlätta bedömningen delas bedömningen upp i tre delar;
1) Stiftelsen Medeltidsveckan startades av Region Gotland
2) Region Gotland har ett stort inflytande i styrelsesammansättningen för
Medeltidsveckan AB
3) Medeltidsveckan AB erhåller driftsbidrag från Region Gotland
Bedömningar
1) Teknikförvaltingen bedömer stiftandet inte är i strid med 3 kap
Konkurrenslagen § 27.
2) Teknikförvaltingen bedömer att Region Gotland har en av åtta röster och har
därmed ett jämbördigt inflytande i stiftelsen med de andra stiftarna och att
detta inte är i strid med 3 kap Konkurrenslagen § 27.
3) Klagande anför att Medeltidsveckan erhåller bidrag och att det till del skulle
vara att ”de (Medeltidsveckan AB) inte är att ses som ett aktiebolag som spelar med
samma regler som vi”. Region Gotland har ett samarbetsavtal med
Medeltidsveckan på Gotland som syftar till gemensam varumärkesutveckling
och konkreta åtgärder för att stärka båda parters kommunikation och positiva
uppfattning gentemot både invånare på Gotland samt tillresta besökare. Den
enda ersättning som finns från Region Gotland till Medeltidsveckan AB är
inom ramen för samarbetsavtalet. Avtalet löper 2017-2019 med en
avtrappande ersättning.
Många företag på Gotland har utkomst av festivalen och den är en stor
reseanledning till Gotland både för deltagare och åskådare. Medeltidsveckan
AB har uppgivit i samtalen med Almedalsprojektet att de letar efter fler
inkomstmöjligheter och att de ser en möjlighet att kunna erbjuda samma
tjänster under både v 27 och 32. Genom att kunna få en inkomst både v 27
och v 32 med motsvarande utgifter de haft tidigare så skulle de kunna minska
sitt bidragsberoende på sikt.
Medeltidsveckan har också ställt frågan om hur de skulle kunna bedriva
någon annan verksamhet som de gör idag, t.ex. uthyrning av bord och stolar,
då de på samma sätt skulle konkurrera med andra bolag. Hur skall den
verksamheten ses mot 3 kap konkurrenslagen, vad får ett företag som får
bidrag av Region Gotland göra om det inte kan få konkurrera med andra
företag.
Teknikförvaltningen bedömer att Medeltidsveckan erbjuder en annan tjänst
än klagande då de erbjuder ungdomar från 16 år att bo på sin camping. Detta
är en positivt för Almedalsprojektet som önskar boende för yngre så att de
kan deltaga på Almedalsveckan, positivt ur barn- och demokratiskt
perspektiv.
Teknikförvaltningen bedömer att Medeltidsveckan erbjuder ett boende till ett
jämförbart eller lägre pris. Detta är en positivt för Almedalsprojektet som
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önskar billigare boende så att fler kan deltaga på Almedalsveckan, positivt ur
ett demokratiskt perspektiv.
Teknikförvaltningen bedömer att kostnaden för markupplåtelsen är en
nackdel för Medeltidsveckan jämfört med kostnaden hos klagande.
Teknikförvaltningen gör bedömningen att Region Gotland kan välja att
stödja Medeltidsveckan enligt 2 kap 8 § kommunallagen eftersom festivalen
främjar sysselsättning och inkomster till gotländska företag i många näringar.
Teknikförvaltningen bedömer att inte ingå avtal med Medeltidsveckan utifrån
klagandes skrift kan vara i strid med 4 Kap konkurrenslagstiftningen eftersom
tre av fyra klagande företag tillhör samma familj. Ett avslag på avtalet skulle
då stärka en koncentration och då hämma utvecklingen av en effektiv
konkurrens.
Beslutsunderlag
Brev camping v 27
TN 2017/3241 daterad 2017-12-04
Konkurrenslag (2008:579)
Kommunallag (1991:900)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Medeltidsveckan AB
Norderstrand citycamping AB
Slite Strandby AB
Fritidsanläggningar Kneippbyn AB
Matmuren på Snäck AB
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TN § 276

Avtal för Medeltidsveckan

TN 2017/3241
TN AU § 201

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden återremitterar ärendet till teknikförvaltningen för vidare
utredning.

Sammanfattning

Medeltidsveckan AB har sedan 2016 ett avtal om att få delar av Galgberget 1:1 och
1:3 upplåtet till camping och medeltida läger under Medeltidsveckan. De har nu
inkommit med den önskan att få utöka sin verksamhet med camping till
Almedalsveckan och få fortsätta med camping och medeltida läger under
Medeltidsveckan.
Bedömning

Bedömningen utgår ifrån perspektivet om att tillföra Almedalsveckan på befintligt
avtal om camping.
Region Gotland, som värd till Almedalsveckan, får kritik för att priserna under
Almedalsveckan för bland annat boende är för höga och att det saknas alternativ nära
Visby. Genom detta förslag från Medeltidsveckan AB bedöms ett alternativ skapas
för boende nära Visby. Boendeformen bedöms erbjuda ett prisvärt alternativ med en
högre komfort än traditionell camping till människor som tidigare inte valt att besöka
Almedalsveckan.
Att Medeltidsveckan AB anordnar camping för sina gäster under Medeltidsveckan
bedöms inte ses som konkurrens från campinganläggningar i och ikring Visby. Att
Medeltidsveckan anordnar camping under Almedalsveckan bedöms kunna ses som
konkurrens från campinganläggningar i och ikring Visby. Konceptet som
Medeltidsveckan AB erbjuder erbjuds inte på Gotland varför konkurrens skulle
uppstå först om konceptet kopierades på Gotland.
Avtalet bedöms inte skapa några kostnader för Region Gotland.
Beslutsunderlag

Befintligt avtal TN 2016 941
Avtalsförslag
Bilaga 1 Beslut om naturreservatet Galgberget
Bilaga 2:1 Kartbilaga markupplåtelse för del av Gotland Visby Galgberget 1:1 och 1:3
Bilaga 2:2 Kartbilaga områden
Bilaga 3:1 MHN 2016 1429
Bilaga 3:2 MHN 2017 1243
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-11-22

Ett antal frågor har inkommit sedan ärendet behandlades på arbetsutskottet.
Ordförande yrkade på att ärendet återremitteras och fann att yrkandet vunnit bifall.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan vidare.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner avtalet.

Skickas till
Medeltidsveckan AB

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

AVTAL OM MARKUPPLÅTELSE
Mellan Region Gotland, nedan kallad Regionen, och Medeltidsveckan på Gotland AB
(org.nr 556727-9608), Strandgatan 14, 621 56 Visby, nedan kallad Bolaget, träffas
följande avtal.

Förutsättning
Galgberget utgör ett kommunalt naturreservat förutom området för den tidigare
speedwaybanan. För området utanför speedwaybanan gäller de för naturreservatet
fastställda naturreservatsföreskrifterna. All markanvändning har att förhålla sig till
dessa föreskrifter. Bolaget förbinder sig att sätta sig in i dessa föreskrifter och ser till
att de är kända av alla berörda representanter för bolaget samt personal som arbetar
vid campingen och medeltidslägret samt att det är känt bland alla användare att
området intill lägret/ campingen är naturreservat, beslut om naturreservat se bilaga 1.

Huvudsyfte
Avtalet mellan parterna upprättas mot bakgrund av att Bolaget har framfört önskemål
om att få använda delar av fastigheterna Gotland Visby Galgberget 1:1 och 1:3 för
camping under Almedalsveckan och s.k. medeltidsläger med tillhörande camping för
dess deltagare under Medeltidsveckan. Detta avtal är en omarbetning av tidigare
avtal parterna emellan med tillägg för Almedalsveckan, i och med detta avtal så
upphör tidigare avtal att gälla (TN 2016 941).
§ 1 Markupplåtelse

Avtalet omfattar upplåtelse av det avgränsade området av
fastigheterna Gotland Visby Galgberget 1:1 och 1:3 som
framgår av den bifogade kartbilagan, se bilaga 2:1.
Bolaget är skyldigt att se till att verksamheten inte bedrivs
utanför det angivna området

§ 2 Ändamål,
användande

Området får användas för camping med hygiendel under
Almedalsveckan, område 2 och 3 enligt kartbilagan, se
bilaga 2:2.
Området får användas för s k medeltidsläger och
camping med hygiendel samt parkering för besökare till
evenemanget Medeltidsveckan område 1 till 4 enligt
kartbilagan, se bilaga 2.
Området får inte användas för annat ändamål i strid med
angivet ändamål. Service till campinggästerna tillåts inom
området.

§ 3 Avtalstid

Avtalstiden är 4 år räknat från tillträdesdagen, som är
2018-01-01. Avtalet förlängs därefter med 1 (ett) år i
taget, såvida skriftlig uppsägning inte sker senast 6 (sex)
månader före avtalstidens utgång.

Bolaget äger rätt att disponera det upplåtna området
under Almedalsveckan och Medeltidsveckan samt en
vecka före och en vecka efter respektive vecka för
iordningställande samt återställande av området.
§ 4 Avgift

Den årliga avgiften för upplåtelsen är 30 000 kr (exkl.
moms). Den ska betalas i förskott, senast 1 januari varje
nytt avtalsår, efter debitering från regionen. För 2018 ska
avgiften efter debitering från Regionen betalas senast
den 30 april. Avgiften justeras årligen med
Konsumentprisindex, baserat på förändringen oktober till
oktober från föregående år, fr o m 2019-01-01.

§ 5 Skick och syn

Området upplåts i det skick det befinns på
tillträdesdagen. Syn ska hållas för att bestämma
områdets skick vid till- och frånträdet vilken ska utgöra
grund för eventuella åtgärder.

§ 6 Iordningställande
och skötsel

Med anledning av områdets höga naturvärden med
skyddsvärd växtlighet får inga åtgärder vidtas innan
Regionen besiktigat området. Om Bolaget önskar vidta
åtgärder inom området ska, med anledning av områdets
naturvärden, överenskommelse därom träffas innan
några åtgärder får vidtas. Om så önskas måste Bolaget
skriftligen lämna in förslag till Regionen och dess
stadsträdgårdsmästare, med remiss till kommunekolog.
Inga andra åtgärder än de som träffas överenskommelser
om får vidtas.
Alla av Bolaget föreslagna åtgärder ska godkännas av
Regionen. Innan några åtgärder får påbörjas ska
Regionen genomföra besiktning av området. Inga nya
massor får tillföras området utan Regionens
godkännande för att undvika påverkan på den
skyddsvärda växtligheten och områdets höga
naturvärden.
Bolaget skall väl vårda det upplåtna området under
verksamhetens genomförande. Avfall från verksamheten
inom det upplåtna området ska omhändertas dagligen av
Bolaget och det är skyldig att se till att Regionens
omgivande mark inte påverkas av verksamheten genom
nedskräpning m.m. Syn ska hållas årligen efter
återställandet av området efter respektive vecka. Bolaget
kallar stadsträdgårdsmästaren till syn.
Bolaget ansvarar för att anordna el- och vatten- och
avloppsanslutningar, utrymme för hygien och avfall för
verksamheten samt parkering inom upplåtet område.
Tillfälliga abonnemang eller liknande ska tecknas av

Bolaget. El- och vatten-anslutningarna till området må
vara kvar efter Almedalsveckan men tas bort efter
Medeltidsveckan liksom mobila hygienenheter som tas
bort efter varje vecka. Befintlig tvåkammarbrun får
användas enligt avtal med Miljö och
Hälsoskyddsnämnden, Bolaget ansvarar för att giltigt
avtal finnes, se bilaga 3:1 och 3:2.
Körhastigheten ska anpassas inom området så att
körskador inte uppstår. Ingen parkering får ske utanför
det upplåtna området.
§ 7 Arbetsmiljö

Bolaget ansvarar för vad som kan motsvaras vid
arbetsmiljöansvar vid en ordinär arbetsplats för bolagets
representanter när iordningställande och återställande
sker av området samt när verksamheten bedrivs men
även för personal eller entreprenörer i den mån de deltar
vid motsvarande arbetsinsatser eller utför, av bolaget,
beställda arbeten o dyl.

§ 8 Försäkring

Bolaget ansvarar för att teckna nödvändiga försäkringar
för bolagets representanter, personal och andra som
deltar när åtgärder/arbete utförs liksom för den utrustning
m m som kan tänkas komma att användas vid utförandet
av detta arbete.

§ 9 Tillstånd och
avgifter

Bolaget ansvarar för att ansöka och inhämta de
nödvändiga tillstånd som eventuellt kan behövas, vad det
än må vara, för att kunna utföra önskvärda åtgärder och
för verksamhetens bedrivande. Speciellt viktigt är att
miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd och
brandmyndighet godkänner att verksamheten får bedrivas
på platsen.
Bolaget svarar för avfalls-, el- och VA-kostnader, inkl.
fasta avgifter, och svarar för renhållningsavgifter och
avgifter för mobila hygienenheter samt myndighets
tillstånd och andra liknande avgifter som hänför sig till
bolagets verksamhet inom upplåtet område.
Bolaget svarar för Regionens ökade kostnader för
Regionens skötsel av den blivande toaletten vid galgen
under veckorna.

§ 10 Övriga åtgärder

Åtgärder som försäkringsbolag och/eller myndighet kan
komma att fordra i samband med verksamhetens
bedrivande och/eller utförandet av önskvärda åtgärder
bekostas av Bolaget.

§ 11 Fristående
förbättringar

Bolaget avstår alla anspråk på regionen för nedlagda
kostnader vid avtalets upphörande vad gäller
elanslutning, VA-anslutning o dyl. markberedning eller
vad det än må vara. Detta gäller oavsett vilken part som
säger upp avtalet. Rätt till ersättning för fristående
förbättring varom föreskrives i jordabalken föreligger
endast om särskild skriftlig överenskommelse om detta
har träffats

§ 12 Andrahandsupplåtelse

Utan regionens skriftliga medgivande får Bolaget inte
upplåta det upplåtna området till någon del eller överlåta
avtalet eller del av det eller sätta annan i sitt ställe.

§ 13 Avstående av
besittningsskydd

Bolaget avstår, i och med undertecknandet av detta avtal,
ev. besittningsskydd tillika även rätten till ev.
avflyttningsersättning vid avtalets upphörande oavsett
vilken part som har sagt upp avtalet.

§ 14 Inskrivningsförbud

Detta avtal får inte skrivas in i det officiella fastighetsregistret.

§ 15 Avtalets upphörande

När avtalet upphör, oavsett vilken part som har sagt upp
det, ska Bolaget återställa området samt ta bort ev.
anordningar o dyl. om inte annan överenskommelse
träffas mellan parterna. Ingen ersättning för gjorda
insatser o dyl. utgår till Bolaget.

§ 16 Störning

Bolaget har i samband med verksamhetens bedrivande
att ta hänsyn till boende i områdets närhet och till
besökande inom naturreservatet.

§ 17 Hävning

I det fall någon part inte utför vad den är skyldig
att göra enligt detta avtal och inte omgående
vidtar rättelse efter framställan om sådan har
den andra parten rätt att säga upp detta avtal
för omedelbart upphörande.

§ 18 Tvist

Tvist på grund av denna överenskommelse
skall avgöras i svensk domstol.

§ 19 Kontaktperson

Bolaget ska informera Region Gotland och dess
stadsträdgårdsmästare vem som företräder Bolaget och
förbinder sig att informera vem som blir ny kontaktperson
vid byte av denna/-e.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna
tagit var sitt.
Visby den / 2017
För Medeltidsveckan på Gotland AB
---------------------------------------- ---------------------------------------Björn Sundberg

Visby den / 2017
För Region Gotland
---------------------------------------- ---------------------------------------Jenny Iversjö

Kartbilaga till markupplåtelse för del av Gotland Visby Galgberget 1:1 och 1:3
Markupplåtelsen avser området som ligger inom det område
som är avgränsat med den orangea markeringen. Lägerplats, camping, utrymme för hygien och renhållning samt ev.
parkering ska rymmas inom det markerade området.

Område 1: ”medeltida” camping
Område 2: vanlig camping
Område 3: reception, toaletter, disk, tvätt
Område 4: parkering
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Tvåkammarbrunn
och WC-tank

Vattenanslutning enligt
Rikard Widén, Region Gotland

AVTAL OM MARKUPPLÅTELSE
Mellan Region Gotland, nedan kallad Regionen, och Medeltidsveckan
på Gotland AB (org.nr 556727-9608), Strandgatan 14, 621 56 Visby,
nedan kallad Bolaget, träffas följande avtal.
Förutsättning
Galgberget utgör ett kommunalt naturreservat förutom området för den
tidigare speedwaybanan. För området utanför speedwaybanan gäller
de för naturreservatet fastställda naturreservatsföreskrifterna. All markanvändning har att förhålla sig till dessa föreskrifter. Bolaget förbinder
sig att sätta sig in i dessa föreskrifter och ser till att de är kända av alla
berörda representanter för bolaget samt personal som arbetar vid
medeltidslägret och campingen samt att det är känt bland alla
användare att området intill lägret/ campingen är naturreservat.
Huvudsyfte
Avtalet mellan parterna upprättas mot bakgrund av att Bolaget har
framfört önskemål om att få använda delar av fastigheterna Gotland
Visby Galgberget 1:1 och 1:3 för s.k. medeltidsläger, under medeltidsveckan, med tillhörande camping för dess deltagare.
§ 1 Markupplåtelse Avtalet omfattar upplåtelse av det avgränsade området av fastigheterna Gotland Visby Galgberget
1:1 och 1:3 som framgår av den bifogade kartbilagan. Föreningen är skyldig att se till att verksamheten inte bedrivs utanför det angivna området
§ 2 Ändamål,
användande

Området får användas för s k medeltidsläger och
camping med hygiendel samt parkering för besökare till evenemanget Medeltidsveckan. Området får
inte användas för annat ändamål i strid med angivet
ändamål. Service till campinggästerna tillåts inom
området.

§ 3 Avtalstid

Avtalstiden är 3 år räknat från tillträdesdagen,
som är 2016-01-01. Avtalet förlängs därefter
med 1 (ett) år i taget, såvida skriftlig uppsägning inte sker senast 6 (sex) månader före
avtalstidens utgång.
Bolaget äger rätt att disponera det upplåtna
området under medeltidsveckan samt en vecka
före och en vecka efter medeltidsveckan för iordningställande samt återställande av området.
Regionen äger rätt att disponera området övriga
delar av året för publika verksamheter mot att
området är återställt inför Medeltidsveckans förberedelser av området inför medeltidsveckan.

§ 4 Avgift

Den årliga avgiften för upplåtelsen är 15 000 kr
(exkl. moms). Den ska betalas i förskott, senast
1 januari varje nytt avtalsår, efter debitering från
regionen. För 2016 ska avgiften efter debitering
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från Regionen betalas senast den 30 april. Avgiften höjs årligen med 2 % fr o m 2017-01-01.
§ 5 Skick och syn

Området upplåts i det skick det befinns på tillträdesdagen. Syn ska hållas för att bestämma
områdets skick vid till- och frånträdet vilken ska
utgöra grund för eventuella åtgärder.

§ 6 Iordningställan- Med anledning av områdets höga naturvärden
de och skötsel med skyddsvärd växtlighet får inga åtgärder vidtas
innan Regionen besiktigat området. Om Bolaget
önskar vidta åtgärder inom området ska, med anledning av områdets naturvärden, överenskommelse därom träffas innan några åtgärder får vidtas.
Om så önskas måste Bolaget skriftligen lämna in
förslag till Regionen och dess stadsträdgårdsmästare. Inga andra åtgärder än de som träffas
överenskommelser om får vidtas.
Alla av Bolaget föreslagna åtgärder ska godkännas av Regionen. Innan några åtgärder får påbörjas ska Regionen genomföra besiktning av området. Inga nya massor får tillföras området utan
Regionens godkännande för att undvika påverkan
på den skyddsvärda växtligheten och områdets
höga naturvärden.
Bolaget skall väl vårda det upplåtna området.
Avfall från verksamheten inom det upplåtna området ska omhändertas dagligen av Bolaget och
det är skyldig att se till att Regionens omgivande
mark inte påverkas av verksamheten genom nedskräpning m.m. Syn ska hållas årligen efter återställandet av området efter medeltidsveckan.
Bolaget kallar stadsträdgårdsmästaren till syn.
Bolaget ansvarar för att anordna el- och vattenanslutningar o dyl samt utrymme för hygien och avfall för verksamheten samt parkering inom upplåtet
område. Körhastigheten ska anpassas inom området så att körskador inte uppstår. Tillfälliga abonnemang e likn. ska tecknas av Bolaget. Ingen parkering får ske utanför det upplåtna området. El- och
vattenanslutningarna till området tas bort efter varje
medeltidsvecka liksom mobila hygienenheter.
Befintlig tvåkammarbrun får inte användas.
§ 7 Arbetsmiljö

Bolaget ansvarar för vad som kan motsvaras vid
arbetsmiljöansvar vid en ordinär arbetsplats för
bolagets representanter när iordningställande
och återställande sker av området samt när verksamheten bedrivs under medeltidsveckan men
även för personal eller entreprenörer i den mån
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de deltar vid motsvarande arbetsinsatser eller
utför, av Medeltidsveckan, beställda arbeten o
dyl.
§ 8 Försäkring

Bolaget ansvarar för att teckna nödvändiga försäkringar för bolagets representanter, personal
och andra som deltar när åtgärder/arbete utförs
liksom för den utrustning m m som kan tänkas
komma att användas vid utförandet av detta
arbete.

§ 9 Tillstånd och
avgifter

Bolaget ansvarar för att ansöka och inhämta
de nödvändiga tillstånd som eventuellt kan behövas, vad det än må vara, för att kunna utföra
önskvärda åtgärder och för verksamhetens bedrivande. Speciellt viktigt är att miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd och brandmyndighet godkänner att verksamheten får bedrivas
på platsen.
Bolaget svarar för el- och VA-kostnader, inkl. fasta
avgifter, och svarar för renhållningsavgifter och
avgifter för mobila hygienenheter samt myndighetstillstånd och andra liknande avgifter som
hänför sig till Bolagets verksamhet inom upplåtet
område.

§ 10 Övriga åtgärder Åtgärder som försäkringsbolag och/eller myndighet kan komma att fordra i samband med verksamhetens bedrivande och/eller utförandet av
önskvärda åtgärder bekostas av Bolaget.
§ 11 Fristående
förbättringar

Bolaget avstår alla anspråk på regionen för
nedlagda kostnader vid avtalets upphörande vad
gäller elanslutning, VA-anslutning o dyl. markberedning eller vad det än må vara. Detta gäller oavsett vilken part som säger upp avtalet. Rätt till
ersättning för fristående förbättring varom föreskrives i jordabalken föreligger endast om särskild
skriftlig överenskommelse om detta har träffats

§ 12 Andrahandsupplåtelse

Utan regionens skriftliga medgivande får
Bolaget inte upplåta det upplåtna området till
någon del eller överlåta avtalet eller del av det
eller sätta annan i sitt ställe.

§ 13 Avstående av
Bolaget avstår, i och med undertecknandet av
besittningsskydd detta avtal, ev. besittningsskydd tillika även
rätten till ev. avflyttningsersättning vid avtalets
upphörande oavsett vilken part som har sagt
upp avtalet.
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§ 14 Inskrivningsförbud

Detta avtal får inte skrivas in i det officiella fastighetsregistret.

§ 15 Avtalets upphörande

När avtalet upphör, oavsett vilken part som har sagt
upp det, ska Bolaget återställa området samt ta bort
ev. anordningar o dyl om inte annan överenskommelse träffas mellan parterna. Ingen ersättning
för gjorda insatser o dyl. utgår till Bolaget.

§ 16 Störning

Bolaget har i samband med verksamhetens
bedrivande att ta hänsyn till boende i områdets
närhet och till besökande inom naturreservatet.

§ 17 Hävning

I det fall någon part inte utför vad den är skyldig
att göra enligt detta avtal och inte omgående
vidtar rättelse efter framställan om sådan har
den andra parten rätt att säga upp detta avtal
för omedelbart upphörande.

§ 18 Tvist

Tvist på grund av denna överenskommelse
skall avgöras i svensk domstol.

§ 19 Kontaktperson

Bolaget ska informera Region Gotland och dess
stadsträdgårdsmästare vem som företräder
Bolaget och förbinder sig att informera vem som
blir ny kontaktperson vid byte av denna/-e.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna
tagit var sitt.
Visby den

/

2016

För Medeltidsveckan på Gotland AB

----------------------------------------

----------------------------------------

(namnförtydligande)

(namnförtydligande)

Visby den

/

2016

För Region Gotland

---------------------------------------Ann-Sofi Lindskog

----------------------------------------

Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 8 december 2017

TNau/TN December 2017

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
December 2017
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.

Rev
Ä

Ä

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Stjärnrikets
ledingsrenovering

Entreprenad

TKF/Projavd

Nov
2017

TNau

Feb 2018

VA ledning Västergarn
Klintehamn

Entreprenad

TKF/Projavd

Feb
2018

TNau

April 2018

Reservkraft Visby lasarett

Entreprenad

TKF/Projavd

TN

Mars 2018

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Jan
2018
Dec
2017

TN

Mars 2018

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Dec
2017

TN

Mars 2018

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Juni
2017

Ramavtal konsulter

Ramavtal

TKF

Vinter
2017/

TNau

Jan 2018

TNau el TN

Jan 2018

Projektering gata/mark
Ramavtal projektledare
bygg

FFU ut

2018
Ramavtal

TKF

Vinter
2017/
2018

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Mars
2018

Infodring av Spillvatten-

Entreprenad

TKF

Dec
2017

ledningar.
Vinterväghållning

TKF

Maj 2018
TNau

Feb 2018

TNau

Nov 2017

X

A7 etapp 3

Entreprenad

TKF

Jan
2018

TN

Mars 2018

X

Södra Linan etapp 3

Entreprenad

TKF

Dec
2017

TN

Feb 2018
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X

Södra Linan etapp 4

Entreprenad

TKF

Feb
2018

TN

April 2018

X

Södra Linan etapp 5

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

X

Södra Linan etapp 6

Entreprenad

TKF

Juni
2018

TN

Aug 2018

(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)
Ungefärlig (inom
kvartal)
Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3278
30 november 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Intern kontrollrapport 2017
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner intern kontroll rapporten.

Sammanfattning

Den interna kontrollen har granskats under oktober 2017 och resultatet redovisas för
nämnden i en rapport. Redovisningen kommer även att ingå i nämndens
årsredovisning. Syftet med att granska den interna kontrollen är att säkra att rutiner
fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Rutinerna har följts upp enligt angivna
kontrollmål. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att det finns
flera felaktigheter och brister i rutinerna. Aktiviteter har redan vidtagits för att
komma till rätta med bristerna. Den interna kontrollen fungerar bra.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att den interna kontrollen fungerar på ett
ändamålsenligt sätt.
Ett antal brister har upptäckts och en åtgärdsplan har upprättats.
Beslutsunderlag

Intern kontroll rapport 2017-11-27
Tjänsteskrivelse 2017-11-30
Åtgärdsplan 2017-11-30

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Sammanfattning
Den interna kontrollen har granskats under oktober och november 2017 och resultatet redovisas för
nämnden i denna rapport. Redovisningen kommer även att ingå i nämndens årsredovisning. Syftet
med att granska den interna kontrollen är att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Följande rutiner har följts upp enligt angivna kontrollmål.

Rutin

Kontrollmål

Kontrollmetod

Anläggningsregister

Att anläggningstillgångar existerar

Stickprovskontroll av 25 Av granskade anläggst anläggningsobjekt
ningsobjekt var 23 existerande.

Lön

Att underlag till reseräkningar
är kompletta

Stickprovskontroll 25 st

Arrenden

Att arrendeavtal finns dokumenterade och aktuella samt
korrekt beräknade

Alla avtal under 2016
och 2017. 29 st.

22 avtal är helt korrekta.
Totalt 7 st. avtal har
konstaterats med avvikelse.

Hyra av maskin

Att överenskommelser med
kund är aktuella och korrekt
beräknade

Stickprovskontroll

Ingen av överenskommelserna var korrekt beräknade.

Att leverantörsfakturan är korrekt beräknad och avser verksamheten

Stickprovskontroll

Att kundfakturor är korrekt beräknade och kompletta

Stickprovskontroll 50
kundfakturor, VA-verksamheten anläggningsavg, gräv i gata mfl.

Leverantörsbetalningar

Kundfakturering

reseräkningar

25 överenskommelser

50 leverantörsfakturor

Resultat

Endast två reseräkningar
var kompletta med underlag.

Totalt 49 av 50 leverantörsfakturor var rätt beräknade och avsåg verksamheten.
Av 50 kundfakturor är
endast 19 kundfakturor
korrekt beräknade.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att det finns flera felaktigheter och brister i
rutinerna. Den interna kontrollen fungerar bra.

Bakgrund
Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
I kommunallagen 6 kap § 7 anges nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Den interna kontrollen
ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Nämnden ska se till att övergripande policys och
riktlinjer iakttas och utformar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar.
Enligt regionens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Planen för uppföljningen av den interna kontrollen ska beslutas årligen
av respektive nämnd.
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Resultat av granskningen
Resultatet av granskningen av den interna kontrollen redovisas för respektive rutin nedan.

Anläggningsregister
Uppföljning har skett av att anläggningstillgångar existerar. Totalt 25 st objekt har granskats vad gäller
anläggningstillgångar. Val av objekt har skett slumpmässigt utifrån bokslutslista 2016 för anläggningstillgångar.

Antal granskade objekt

Objektet finns

25

23

Objektet finns inte

2

Kommentarer
Granskningen visade att en anläggning var såld, men har bokfört värde om 0 kr. Denna anläggning ska
flyttas till anläggningsreskontrans historik.
Vidare fanns en anläggning som är riven, men med bokfört värde om 29 967 kr. Denna anläggning
borde ha utrangerats vid rivningstillfället. Utrangering kommer att göras i bokslutet 2017.

Löner
Uppföljning har skett av att underlag till reseräkningar är kompletta. Totalt 25 reseräkningar har granskats utifrån slumpmässiga val. Resultatet redovisas i nedanstående tabell:
Antal granskade reseräkningar

25

Antal kompletta

23

Antal ofullständiga

2

Kommentarer
Kontroll har skett av att underlag och kvitton finns till de valda reseräkningarna. Kvitton och underlag
fanns endast till två av reseräkningarna, vilket inte är tillfredsställande. Enligt regionens rutiner ska
kvitton och underlag bifogas reseräkningen och därefter sändas till RSF löneservice.
Åtgärder erfordras för att säkra gällande rutiner för reseräkningar. Ansvaret för att reseräkningen är
komplett ligger på den chef som attesterar händelsen.

Arrenden
Uppföljning har skett av att arrendeavtal finns dokumenterade och aktuella samt korrekt beräknade.
Granskningen avser mark som regionen arrenderar. Samtliga 29 avtal för utbetalningar gjorda under
2016 och 2017 har granskats.
Resultatet av granskningen redovisas i nedanstående tabell.
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Granskade
Arrenden

Dokumenterade
Ja
Nej

Aktuell
Ja

Avser

Kommentarer

Samtliga 22 utbetalningarna är korrekta.

Nej

Totalt 22 st

x

x

Kenneth Andersson
Kenneth Andersson
Fredrik Kalström
Fastighetsbolaget Södertorg
AB

x

x

Anläggningsarrenden och platshyror
Anläggningsarrende

x

x

Anläggningsarrende

x

x

Anläggningsarrende

x

x

Anläggningsarrende

Fastighetsbolaget Södertorg
AB

x

x

Anläggningsarrende

Gotlandshem

x

x

Anläggningsarrende

BUF, Fenomenalen

x

x

Platshyra

Betalades 17 veckor för sent.
Vernr. 2500993
Betalades 8 veckor för sent.
Vernr. 2500707
Betalade 236 kr för mycket.. Skulle varit totalt 2 495 kr. Vernr. 2502070
Enligt indexuppräkning med KPI ska utbetalningen vara 4 kr mer. Betalningen uppgår till
7 000 kr men skulle varit 7 004 kr. Regionen
får faktura från Södertorg AB.
Vernr. 6000323
Enligt indexuppräkning med KPI ska utbetalningen vara 101 kr mer. Skulle varit 7 101 kr.
Vi får faktura från Södertorg AB. Vernr.
6070612
Enligt indexuppräkning med KPI ska utbetalningen vara 2 kr mer. Skulle varit 206 kr. Vi
får separat faktura från Gotlandshem. Vernr.
6560416
Det finns inte något underskrivet avtal utan
endast en överenskommelse via mail om att
Mark & Stadsmiljö betalar 10% av intäkterna. Vernr. 4014752

Kommentarer
Granskningen visar att det finns avvikelser på 7 av 29 arrendeutbetalningar. I de fall leverantören fakturerat regionen för arrendet har inte korrekt indexuppräkningen skett enligt KPI.

Hyra av maskin
Kontroll har skett av att överenskommelser med kund är aktuella och korrekt beräknade avseende hyra
av maskin. I nedanstående tabell redovisas resultatet av kontrollerna.
Antal granskade överenskommelser

225201 Hjullastare Ljungby
225210 Redskapsbärare Belos

225232 Hjullastare Volvo
225281 Gräsklippare Ransomes
225337 Gräsröjare Husqvarna
225357 Redskapsbärare Egholm
225431 Gräsröjare Husqvarna
225441 Gräsröjare Husqvarna
225446 Vibroplatta Wacker
225650 Sandspridare optimal
225731 Gräsröjare Husqvarna
225771 Gräsröjare Husqvarna
225783 Släntklippare Trilobiten
225862 Snöblad Drivex

Aktuell
Ja
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Korrekt beräknad
Ja
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Antal granskade överenskommelser

Ja

225939 Häcksax Tanaka
226003 VW Pickup DCN 044
226062 VW Pickup RNL 210
226130 Lastväxlarbil Volvo HOG 452
226328 Släpvagn Mule
226343 Lastväxlarvagn Hogstadglider DMF 732
226358 Släpvagn Fogelsta NFH 912
226637 Kawasaki Mule BET 439
226653 Elfordon Nomaco ETU 029
226883 Container LT
2220057 Personbil Skoda JTD 668

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Ja

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Resultatet av granskningen visar att ingen av överenskommelserna var korrekt beräknade.

Kommentarer
Urvalet har skett så att var fjärde av totalt 98 aktuella avtal har kontrollerats. Av det kontrollerade urvalet är alla avtal aktuella. Kalkylering av hyra är inte beräknad på samma sätt för objekten och det
saknas gemensamma principer för hur beräkningen skall ske. Exempel på brister är att det ingår kapitalkostnader trots att objektet är avskrivet, felberäknad interränta, schabloner används vid förändring
av hyror utan att det dokumenterats. Vår bedömning är att det inte går att tillämpa en så godtycklig hyressättning. På alla avtal som kontrollerats så stämmer kostnaden som debiterats i ekonomisystemet
med kalkylberäkningen på avtalet.

Leverantörsfakturor
Uppföljning har skett av att leverantörsfakturor är korrekt beräknade och avser verksamheten. Totalt
50 slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor har kontrollerats i granskningen.
Resultatet av granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal granskade fakturor

50

Rätt belopp

49

Rätt moms

50

Rätt verksamhet
Ja
Nej

50

Kommentarer
Granskningen avser slumpmässigt urval av 50 leverantörsfakturor under maj månad 2017. Totalt 49
leverantörsfakturor var korrekt beräknade. Den ingående momsen var rätt beräknad i samtliga fall men
bokförd på felaktigt momskonto i 7 fall.
Ett felaktigt belopp har konstaterats vilket förklaras av att leverantören fakturerat 2670 kr för lite.
.
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Kundfakturering
Kontroll har skett av att kundfakturor är korrekt beräknade och kompletta. Totalt 50st slumpmässigt
utvalda kundfakturor har granskats avseende januari - augusti 2017. Kontroller har skett av kundfakturor inom VA-verksamheten anläggningsavgifter, gräv i gata och nyttoparkering. I nedanstående tabell
redovisas resultatet av granskningen.

Antal granskade kundfakturor

50

Rätt beräknade
Ja
Nej

19

31

Kompletta
Ja

Nej

50

Kommentarer
Granskningen visar att samtliga kundfakturor för VA-verksamhetens anläggningsavgifter är rätt beräknade. Vad gäller momsredovisningen på dessa fakturor redovisas inklusive moms på fakturor ställda
till privatpersoner, och exklusive moms på fakturor ställda till företag. På samtliga fakturor särredovisas momsen enligt gällande regler.
Granskningen visar att kundfakturor gällande gräv i gata (12 st), och nyttoparkeringsavgifter (19 st), är
samtliga felaktigt beräknade då gällande taxa inte har använts. Brister finns i rutinerna och åtgärder
har vidtagits för att säkra en korrekt hantering av kundfakturorna.

Teknikförvaltningen

2017-11-30

Åtgärdsplan för intern kontroll
Resultatet av granskningen av den interna kontrollen visar att det finns brister i de granskade rutinerna.
Följande åtgärder kommer att vidtas för att säkra en tillfredsställande kontroll.

Anläggningsregister
Granskningen av 25 anläggningsobjekt visade att en anläggning var såld och en var riven.
Åtgärd – samtliga anläggningsobjekt kommer att gås igenom under januari – februari för att säkra ett
korrekt anläggningsregister.

Löner
Uppföljning har skett av att underlag till reseräkningar är kompletta. Totalt 25 reseräkningar har
granskats utifrån slumpmässiga val. Kontroll har skett av att underlag och kvitton finns till de valda
reseräkningarna. Kvitton och underlag fanns endast till två av reseräkningarna, vilket inte är
tillfredsställande. Enligt regionens rutiner ska kvitton och underlag bifogas reseräkningen och därefter
sändas till RSF löneservice.
Åtgärd – Samtal kommer att ske med de chefer som attesterat de ofullständiga reseräkningarna för att
säkra en korrekt löneredovisning. Nu finns det möjlighet att använda scanningfunktion för kvitton
vilket bör användas oftare.

Arrenden
Uppföljning har skett av att arrendeavtal finns dokumenterade och aktuella samt korrekt beräknade.
Granskningen avser mark som regionen arrenderar. Samtliga 29 avtal för utbetalningar gjorda under
2016 och 2017 har granskats och 7 st. avvikelser har konstaterats.
Åtgärd – Samtal kommer att ske med de chefer som attesterat de avvikande utbetalningarna för att
säkra en korrekt redovisning.

Hyra av maskin
Kontroll har skett av att överenskommelser med kund är aktuella och korrekt beräknade avseende hyra
av maskin. Resultatet av granskningen visar att ingen av överenskommelserna var korrekt beräknade.
Urvalet har skett så att var fjärde av totalt 98 aktuella avtal har kontrollerats. Av det kontrollerade
urvalet är alla avtal aktuella.
Åtgärd – Ett arbete med att gå igenom samtliga överenskommelser för hyra av maskiner ska påbörjas
för att säkra korrekta rutiner.

Leverantörsfakturor
Uppföljning har skett av att leverantörsfakturor är korrekt beräknade och avser verksamheten. Totalt
50 slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor har kontrollerats i granskningen. Resultatet av
granskningen visar att rutinerna är tillförlitliga.

Kundfakturering
Kontroll har skett av att kundfakturor är korrekt beräknade och kompletta. Totalt 50 st slumpmässigt
utvalda kundfakturor har granskats avseende januari - augusti 2017. Endast 19 av 50 kundfakturor var
korrekta.

Åtgärder – Möten kommer att ske med ansvariga chefer för att säkra rutinerna. Arbetet med att rätta
till bristerna har redan påbörjats.

Åtgärdsplanen kommer att följas upp i delårsrapport nr 1 år 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/888
4 december 2017

Dick Svennefelt

Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning 2017
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Redovisning av underskott 2017
Uteblivna lönekompensationer för räddningstjänst i beredskap (RIB) avtal, obekväm
arbetstid (OB) och storhelgsavtal för heltidspersonal. I den lönekompensation som
varje år tillförs ramen till verksamheterna så har inte ovanstående områden lagts in i
den summan som tilldelats räddningstjänstens budget. Tilldelningen till förvaltningen
var 2% därefter gjordes en prioritering där 1,8 % lades ut till enheterna och
resterande 0,2 % gjordes det enskilda satsningar. I RIB avtalet så höjdes
beredskapsersättningen med 16 % och timlönen med 10 %. För höjningen på OBtillägg och storhelgstillägg tillfördes det inga medel alls till verksamheten., I den
omorganisation som beslöts där den utryckande styrkan dubblerats så har inte
motsvarande ersättning från centralt i regionen följt utvecklingen vad det gäller
lagstadgade läkarundersökningar. Räddningstjänsten har också rekryterat ny
kompetens i sin verkstad som har en högre lön, samt att räddningstjänsten har haft
ett antal haverier under året. Haverierna är också en konsekvens av att
räddningstjänsten köper begagnade fordon. Nya befälsbefattningar på den operativa
sidan har också reglerade löner. Detta har gjort att den besparing som var tänkt i den
nya organisationen har uteblivit.
För 2017 så ser det ut enligt följande
Uteblivna lönekompensationer för RIB avtalet

500 000

Ny organisation fördröjd 1 månad

500 000

Cementabranden

160 000

Utredningar SSBF och Besparingar framtid

160 000

Övertid på grund av vakanser

1 065 000
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/888

Verkstad nyanställd högre lön ökade kostnader
reparation

250 000
Summa

2 655 000 mkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2340
20 november 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering anslag för VA-ledning Västergarn-Klintehamn
Förslag till beslut






Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om omdisponering av
anslag med 12 000 000 kr för att genomföra investeringsprojektet ”VAledning Västergarn-Klintehamn” projektnummer 12427.
Omdisponering sker med 5 000 000 kr från projekt nr 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning.
Omdisponering sker med 7 000 000 kr från 2018 års anslag för
reinvesteringar VA-anläggningar.

Sammanfattning

VA-ledningarna på sträckan mellan Västergarn och Klintehamn är byggda på mitten
av 1980-talet och är i mycket dåligt skick. Det uppkommer ofta läckage på
vattenledningen samtidigt som ledningen är av stor vikt för överföringen av vatten
från Visby till södra Gotland, i framtiden när vattenverket i Kvarnåkershamn
kommer i drift så kommer vattenverket även kunna avlasta Visby. VA-ledningarna är
i dagsläget förlagda inom vägområdet för väg 140 vilket medför problem och
fördyringar när åtgärder måste göras på ledningsnätet. Det finns ett behov av att
åtgärda vattenledningarna varför ett tilläggsanslag erfordras.
Bedömning

Investeringsprojektet för anläggning av VA-ledning mellan Västergarn – Klintehamn
har projekterats och kostnadsberäknats till totalt 16 000 000 kr. I nuvarande budget
finns endast 4 000 000 kr upptagna. För att kunna fullgöra VA-projektet behöver
omdisponeringar göras med totalt 12 000 000 kr. Orsaken till investeringsutgiften har
att göra med att ledningsdragningen kommer att dras om helt och hållet samt att
ledningen får en helt annan sträckning, i mer östlig riktning. Tidigare var ledningen
planerad att dras utmed väg 140 under den planerade gång-cykelvägen mellan
Klintehamn och Västergarn. Projektet har konstaterat att en annan ledningsdragning
skulle bli bättre för att undvika ytterligare kostnader och grävarbeten i framtiden.
Dessutom kommer en pumpstation att behöva göras om och en ny ska inkopplas till
den nya ledningen, vilket även det påverkar projektet.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2340

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-10-26

RS § 249

Omdisponering av budgetmedel VA-ledning
Västergarn-Klintehamn

RS 2017/776
AU § 275

Ärendet utgår för ytterligare beredning i tekniska nämnden.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3277
15 november 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexjustering och ändring av prislista slutlig återställning
gräv i gata
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att räkna upp priser för slutlig återställning vid
grävning i gata med konsumentprisindex.
 Uppräkningen av priser enligt index KPI och från och med januari 2018 med
0,5 procent.
 Tekniska nämnden beslutar ändra principerna för fakturering av
asfaltbeläggning till verklig kostnad.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har beslutat om en prislista för slutlig återställning vid
grävarbeten i gator. Konsumentprisindex ska användas vid justeringar av prislistan.
När det gäller fakturering av asfaltbetong på körbana eller gång och cykelbana,
oljegrus på körbana och indränkt makadam IM på körbana så sker det enligt
nuvarande prislista med schablonbelopp kronor per m2. Ändrade principer föreslås
införas innebärande att verklig kostnad ska faktureras kunden. Verklig kostnad
baseras på leverantörens fakturabelopp.
Bedömning

Den senaste uppräkningen av prislistan gjordes under 2017 enligt
konsumentprisindex i maj som så uppgick till 321,74. Perioden som ligger till grund
för uppräkningen är från maj 2017 till oktober 2017. Konsumentprisindex i oktober
2017 är fastställt till 323,38. Prislistan behöver räknas upp med 0,5 procent inför
2018.
Genom att ändra fakturerings principer för asfaltbetong på körbana eller gång och
cykelbana, oljegrus på körbana och indränkt makadam på körbana så kommer
rutinerna att förenklas. Ändrade principer föreslås införas innebärande att verklig
kostnad ska faktureras kunden, istället för schablonbelopp.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-15.
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3296
15 november 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexjustering av taxa för nyttoparkeringstillstånd
Förslag till beslut
 Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan med konsumentprisindex i

enlighet med 3 § ”Nyttoparkeringstillstånd – Taxa för kommunala dispenser och
parkeringstillstånd”.
 Uppräkningen av taxan enligt index KPI och från och med 1 januari 2018 med

1,7 procent.

Sammanfattning

Fullmäktige har i 3 § ” Nyttoparkeringstillstånd – Taxa för kommunala dispenser och
parkeringstillstånd” bemyndigat tekniska nämnden att årligen revidera taxan enligt
konsumentprisindex. Perioden som skall ligga till grund för revideringen är oktober
2013 till oktober 2017.
Bedömning

I enlighet med taxeföreskrifterna föreslås att taxan räknas upp med
konsumentprisindex vilket innebär en höjning med 1,7 procent. En årlig justering av
taxan i enlighet med konsumentprisindex är viktigt att göra för att kunna bibehålla en
oförändrad intäktsnivå. Perioden som ligger till grund för uppräkningen är från
oktober 2016 till oktober 2017. Konsumentprisindex i oktober 2016 var 318,00.
Konsumentprisindex i oktober 2017 uppgår till 323,38.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-15.
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Teknisk direktör
Skickas till
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3275
15 november 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexjustering av taxa för dispenser transporttillstånd
Förslag till beslut
 Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan med konsumentprisindex i enlig-

het med 4 § ”Avgifter för dispenser för transporttillstånd”.
 Uppräkningen av taxan enligt index KPI från och med 1 januari 2018 med 1,7 pro-

cent.

Sammanfattning

Fullmäktige har i 4 § ” Avgifter för dispenser för transporttillstånd” bemyndigat tekniska nämnden att årligen revidera taxan enligt konsumentprisindex. Perioden som
skall ligga till grund för revideringen är oktober 2016 till oktober 2017.
Bedömning

I enlighet med taxeföreskrifterna föreslås att taxan räknas upp med konsumentprisindex vilket innebär en höjning med 1,7 procent. En årlig justering av taxan i enlighet
med konsumentprisindex är viktigt att göra för att kunna bibehålla en oförändrad intäktsnivå. Perioden som ligger till grund för uppräkningen är från oktober 2016 till
oktober 2017. Konsumentprisindex i oktober 2016 uppgick till 318,00. Konsumentprisindex i oktober 2017 är 323,38, vilket innebär en förändring med 1,7 procent.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-15.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Planering- och utvecklingsavdelningen, regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3274
14 november 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexhöjning VA-taxan
Förslag till beslut





Tekniska nämnden beslutar höja anläggningsavgifter för VA-verksamheten
med 1,7 procent from januari 2018, vilket är enligt § 10 ”Taxa för Region
Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning”.
Tekniska nämnden beslutar höja brukningsavgifter för VA-verksamheten
med 1,7 procent from januari 2018, vilket är enligt § 21 ”Taxa för Region
Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning”.

Sammanfattning

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland.
Förvaltningen av va-anläggningen handhas under tekniska nämnden. Avgifter enligt
VA-taxa ska betalas till huvudmannen. Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och
brukningsavgifter.
Anläggnings- och brukningsavgifter i VA-taxan är baserade på indextalet 318,00
(2013-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Konsumentprisindex i oktober 2016 var fastställt till 318,00 då senaste justeringen
gjordes. Konsumentprisindex i oktober 2017 uppgår till 323,38 vilket innebär en
förändring med 1,7 procent.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att anläggnings- och brukningsavgifter ska höjas med
1,7 procent from januari 2018. Höjningen innebär ökade avgiftsintäkter med
c:a 2,3 mnkr för år 2018.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3274

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-14.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3276
15 november 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Indexjustering av taxa för offentlig plats
Förslag till beslut




Tekniska nämnden beslutar att räkna upp taxan med konsumentprisindex i
enlighet med 10 § ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats”.
Uppräkningen av taxan enligt index KPI från och med 1 januari 2018 med
1,7 procent.

Sammanfattning

Fullmäktige har i 10 § ” Taxa för upplåtelse av offentlig plats” bemyndigat tekniska
nämnden att årligen revidera taxan enligt konsumentprisindex. Perioden som skall
ligga till grund för revideringen är oktober 2016 till oktober 2017.
Bedömning

I enlighet med taxeföreskrifterna föreslås att taxan räknas upp med konsumentprisindex vilket innebär en höjning med 1,7 procent. En årlig justering av taxan i enlighet
med konsumentprisindex är viktigt att göra för att kunna bibehålla en oförändrad intäktsnivå. Perioden som ligger till grund för uppräkningen är från oktober 2016 till
oktober 2017. Konsumentprisindex i oktober 2016 uppgick till 318,00. Konsumentprisindex i oktober 2017 uppgår till 232,38 vilket innebär en förändring med
1,7 procent.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-15.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Skickas till
Planering- och utvecklingsavdelningen, regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3330
17 november 2017

Björn Wallentin

Tekniska nämnden

Riktlinjer uteservering
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar och remitterar dem
till Byggnadsnämnden.
Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar att användas i
yttranden till sökande interimistiskt under våren 2018.

Sammanfattning

Riktlinjerna för uteserveringar är en del i arbetet med nya riktlinjer och regler för
utemiljöer som pågår under 2017.
I arbetet har tekniska nämnden, byggnadsnämnden, teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, FUNKISAM och näringslivet deltagit i workshops
och dialogmöten. Arbetet har letts av konsulter från Aktiebolaget
Ångpanneföreningen (ÅF)
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att byggnadsnämnden inte kommer ha några allvarliga
synpunkter på riktlinjerna varför de bör kunna användas interimistiskt för att
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Förord
Gotland är en unik plats med en fantastisk historia. Här
skapar vi idag tillsammans en plats där många intressen
ska samverka och både boende och besökare ska kunna
ta del av vad denna magiska plats kan erbjuda. I vår
gemensamma stadsmiljö är uteserveringar ett verkligt
positivt inslag. De är en viktig del i vårt gemensamma
arbete att göra stads- och utemiljön på Gotland till en
attraktiv miljö för alla.
Ön har ett levande kulturarv, och i Visby innerstad är
omsorgen om vårt gemensamma världsarv vägledande
för hur vi vill utforma och ta hand om vår stadsmiljö.
Stads- och utemiljön får sin karaktär av husfasader,
utformningen av gator, torg och parker och hur det
offentliga rummet möbleras.
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Uteserveringar som tar plats i det offentliga,
gemensamma rummet är en viktig del av innehållet
och utformningen betyder mycket för helhetsintrycket.
Därför är det viktigt att serveringarnas staket, bord
och stolar, parasoller och skyltar samspelar med
omgivningen.
I Riktlinjer för uteserveringar har vi sammanställt råd
och regler som gäller för dig som driver uteservering.
Det har vi gjort för att stads- och utemiljön ska bli så
bra som möjligt, för boende, besökare och näringsliv.
Uteserveringar i det offentliga rummet ska inte inkräkta
på kraven om god framkomlighet för fotgängare,
tillgänglighet för personer med funktionsvariationer,
trafik, transporter och räddningstjänst.
Riktlinjerna är utformade för att vara ett bra stöd till dig
i planering och ansökan om tillstånd. De bygger på de
lagar som styr hur det offentliga rummet ska utformas
och hur vi ska arbeta med vårt gemensamma kulturarv.
Riktlinjerna är utformade så att om du följer de råd och
regler som listas, blir din ansökningsprocess enklare.
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Sammanfattning

Parasoll och markiser ska vara
enfärgade. I Visby innerstad
ska de vara i en dov färgskala.
Efter tillståndsperioden ska de
monteras ner.

Fri höjd under markiser
ska vara minst 2,3 m över
uteserveringen.

Hantering av gasol kräver
tillstånd av
räddningstjänsten.

Möbler ska stå direkt på
markytan. Upphöjt trägolv
godkänns endast
undantagsvis.

Bord och stolar bör vara
tillgängliga för alla och bör
inte ha färger eller material
som bländar.

Möbler, skyltar, markiser
och utsmyckning ska
rymmas inom avgränsad
yta.

Inramningen ska vara
mellan 0,9-1,1 m hög, lätt
att flytta och ha en entré
som är minst 1 m bred.

Fri passage för fordonstrafik
ska vara minst 3,5 m.
Framkomlighet för
transport och
räddningstjänst ska säkras.

Ingen reklam får förekomma
på inramning, parasoll eller
möbler.
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Om riktlinjer för uteservergar
I det offentliga rummet samsas många olika intressen.
Boende, besökare, näringsliv och tillfälliga evenemang
delar platsen. Rummet ska rymma både vardag och
fest, och ge plats åt lek, rekreation och umgänge. Det
offentliga rummet ska fungera dygnet runt, året runt.
Det ska vara intressant att besöka Gotlands allmänna
platser, samtidigt som det ska vara tryggt och säkert och
ge plats åt alla oavsett vilka behov och intressen som
finns.
Region Gotland äger den allmänna platsmarken och
anvisar riktlinjer och regler så att den förvaltas väl i
det allmännas intresse. Uteserveringar är viktiga och
ska ges utrymme i vårt gemensamma offentliga rum.
Samtidigt är det viktigt att även andra intressen visas
hänsyn - bland annat världsarvets kulturhistoriska
värden, boendes välbefinnande, räddningstjänstens
framkomlighet och tillgänglighet för personer med
funktionsvariationer.
Riktlinjer för uteserveringar finns till för att reglera
användningen av de allmänna ytorna vid upplåtelse
till näringsverksamhet. Riktlinjerna ger råd och stöd
och sammanställer de krav som gäller. Riktlinjerna tar
hänsyn till kraven som ställs i Ordningslagen, Planoch Bygglagen, Miljöbalken och Kulturmiljölagen.
Världsarvskonventionen uppfylls genom att
ovanstående lagkrav beaktas. Världsarvskonventionens
riktlinjer framhåller hållbar användning, “Sustainable
use”.

Efterlevnad och konsekvenser
Riktlinjerna för uteserveringar ska följas. Det är en
grund- förutsättning för att få upplåtelse för allmän
platsmark eller för servering på annan mark som Region
Gotland äger.
Polismyndigheten utövar tillsyn av uteserveringarna.
Om villkoren för markupplåtelsen inte följs kan Polisen
återkalla tillståndet. Om mindre avvikelser från villkoren
görs kommer rättelse att krävas. Om problemen kvarstår
kan vite eller böter utgå. Om utrustning eller möbler
som hör till uteserveringen inte tas bort när tillståndet
upphör kan Tekniska nämnden forsla bort dem på
sökandes bekostnad. Om en tillståndshavare bryter mot
riktlinjer kan Tekniska nämnden välja att inte tillstryka
framtida ansökningar.

Läsanvisningar
Varje avsnitt i riktlinjerna inleds med en allmän notering
om vad riktlinjerna syftar till. Under rubriken Råd och
rekommendationer finns beskrivning av vad
uteserveringen bör ta hänsyn till, samt tips kring hur
uteserveringen kan utformas. Ofta finns en stor frihet i
utformning av uteserveringen.
Uppdelningen där allmänna råd och rekommendationer
skiljs från krav har kommit till efter dialog med branschrepresentanter.

Var gäller riktlinjerna och vem ska använda dem?
Riktlinjerna gäller på gator, torg och i parker som är
allmän platsmark och på kvartersmark som ägs av
Region Gotland. Riktlinjerna vänder sig till café- och
restaurangägare som vill ansöka om tillstånd för
uteservering.
Riktlinjerna är också ett underlag för tjänstepersoner på
regionens Teknikförvaltning som använder dem i
bedömningen av ansökningar, samt för tjänstepersoner
på Samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger
bygglovsärenden och alkoholtillståndsärenden.

Stads- och utemiljöprogram för Region Gotland
Råd och riktlinjer för uteserveringar har tagits
fram i dialog med branschrepresentanter och
i samverkan med företrädare för regionens
näringsliv, lokala företagarföreningar, boende,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Funkisam
(funktionsnedsatta i samverkan) och övriga berörda
intressenter.
Riktlinjer för uteserveringar är en del av Region Gotlands
Stads- och utemiljöprogram. Programmet som omfattar
hela Gotland är antaget av Tekniska nämnden med
Byggnadsnämnden som remissinsats.

Krav
Varje avsnitt avslutas med en ruta där krav har
samlats
Kraven ska följas för att tillstånd ska ges
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Uteserveringens mått och
placering
Fri passage kan antingen säkras mot gatan utanför
serveringsytan, eller mellan serveringsytan och fasad.
Varje plats är unik och ska bedömas utifrån dess
förutsättningar. God framkomlighet är av största vikt
vid utformningen av en uteservering. Uteserveringen
skall inte placeras så att den försvårar framkomlighet
för fotgängare cykel- och biltrafik, räddningstjänst eller
andra transporter.

Råd och rekommendationer
Där marken lutar mer än 5 %, kan du ansöka om att
bygga ett upphöjt golv av obehandlat FSC-märkt virke.
Golvet bör oljas eller målas i mörk kulör (svart, mörkgrå
eller mörkgrön). Det är särskilt viktigt att trafiksäkerhet
och framkomlighet för passerande inte försämras vid
uppförande av golv.

Exempelplacering

Svagt lutande markplan med möbler
som kan höjdjusteras

Exempelsektion

Krav
Uteserveringen som ansluts till fasad ska vara lika bred
som restaurangen är inne. Minsta tillåtna bredd på
gångyta är 1,5 meter.
Är cykeltrafik tillåten är minsta tillåtna bredd 2,5 meter.
När tillstånd ges tas hänsyn till att snöröjning ska kunna
ske. Ledstråk får inte täckas för och den som arrenderar
marken är ansvarig för att miljön är säker.
Till upphöjda golv måste ramp finnas. Rampen får ha
en maximal lutning om 8 % och måste vara placerad
inom upplåten yta. Vid upphöjda golv och på ramper
skall kanter tydligt märkas ut, sidor skall märkas ut med
tvärslå strax ovanför mark så att det är möjligt att känna
sig fram.
Uteserveringen är en del av stadsmiljön, och ska bestå
av samma markunderlag som omgivningen. Möbler,
skyltar, blomlådor och utsmyckning ska rymmas inom
avgränsad yta och ska inte sticka ut förbi avgränsningen.
Möbler ska placeras direkt på marken.

Krav
Uteserveringen ska vara lika bred som restaurangen
är inne
Fri passage vid gata med fordonstrafik, 3.5 m
Fri passage vid gångbana, minst 1,5 m
Fri passage vid cykelbana eller gång- och cykelbana:
minst 2,5 m
Fri höjd under markiser och parasoll ska vara
minst 2,3 m
Vid anläggning av upphöjt trägolv ska ramp
anläggas inom upplåten yta
Upphöjt trägolv ska tas bort vid tillståndsperiodens
slut
Ramper får max luta 8%
Hela uteserveringen ska rymmas inom upplåten yta
Golv och rampers kanter skall tydligt märkas ut,
tvärslån skall vara 0,1-0,3 m över mark
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Inramning
Det finns många sätt att rama in uteserveringar och
möjlighet att anpassa avgränsningen efter omgivningen
och verksamheten. De krav som ställs på utformningen
utgår ifrån Alkohollagstiftningen samt lagar om
tillgänglighet för människor med funktionsvariationer
En avgränsning bidrar också till att både gäster och
förbipasserande tydligt kan se vilket område som är
avsett för uteservering.

Råd och rekommendationer
Om endast caféverksamhet bedrivs på uteserveringen
och inget alkoholtillstånd ska sökas, behövs inramning
endast på kortsidorna. Inramningen kan då vara av
enklare karaktär, med staket eller växtkrukor.

Olika typer av staketlösningar.

Krav
En uteserverings sidor ska avgränsas av staket eller
annan lösning som underlättar för personer med
nedsatt synförmåga att känna sig fram. En tvärslå strax
ovanför marken gör det möjligt att känna sig fram och
är viktig även då avgränsningen utformas med rep.
Avgränsningar ska utformas i en mörk kulör (t.ex. svart,
mörkgrå eller mörkgrön nyans) som har en god kontrast
för synsvaga.

Staket principutformning med vindskydd på kortsida.
För den här konstuktionen krävs bygglov.

Eftersom uteserveringen ska kunna upplevas av
förbipasserande, och serveringens gäster ska kunna
se omgivningen, ska inramningen vara luftig i sin
utformning (se exempel bilder). Inramning får vara
högst 1,1 m hög med undantag för vindskydd.
Vindskydd kan godkännas på kortsidorna om de är
genomsiktliga, det krävs bygglov om de är högre än
1,1 m. Högre konstruktioner, t.ex. plank, kräver bygglov
vilket generellt inte godkänns för uteserveringar på
allmän plats.

1m

Servering, staket och vegetation i lådor
som inramning

Krav
Inramningen ska ha en öppning som är minst 1 m bred
Inramningen ska vara lätt att flytta och inte begränsa
sikt för förbipasserande
Reklam får inte förekomma på inramningen
Verksamhetens logotyp får dock finnas, liksom skyltar
med meny och annan information
Avgränsningen ska vara 0,9-1,1 m hög och ha en nedre
tvärslå 0,1-0,3 m över mark
Vid alkoholtillstånd krävs tydlig avgränsning av
serveringsytans alla sidor
Avgränsningar ska utformas i en mörk kulör med god
kontrast
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Möbler och möblering
Uteserveringens möbler kan varieras i det oändliga
och väljas så att de passar verksamhetens syfte och
stil. För att leva upp till tillgänglighetslagar och
fungera väl i stads- och utemiljön finns dock både
rekommendationer och vissa krav att förhålla sig till. Vi
har samlat dem här:

Råd och rekommendationer
Genom att möblera med stabila möbler av god kvalitet
och i hållbara material som metall, smide eller lättare
träkonstruktioner, blir uteserveringen mer inbjudande.
Dämpad eller neutral färgskala ger ett harmoniskt
uttryck, och ger utrymme för att andra detaljer bidrar
med det färgstarka.
Olika typer av möbler.

Både stolar med och utan armstöd bör finnas för att
underlätta för människor med funktionsvariationer.
Likaså bör möbler som är tunga och klumpiga, eller
där stolar och bord sitter ihop, undvikas då de minskar
tillgängligheten för människor med funktionsvariationer.
På samma sätt kan material som bländar, t.ex. ren
aluminium eller vita ytor, skapa problem för synsvaga
och bör även de undvikas. Om trämöbler används bör
de vara av ett certifierat virke.

Krav
Tillgänglig bordsplats

Möbleringen ska göras med hänsyn till framkomlighet
och tillgänglighet. Plastmöbler av lättare typ ska
undvikas då de är vingliga och har låg hållbarhet. På
uteserveringen skall det finnas bord som är tillgängliga
för rullstol.
Ett bord tillgängligt för rullstol kräver att det är minst
0,8 m mellan bordsbenen eller att bordsskivan sticker
ut minst 0,6 m från bordsbenen. Mellan bord ska finnas
ett röreslsestråk så att både gäster och personal kan
röra sig. Gången skall ej blockeras av t ex parasoller eller
värmare.

Krav
Plastmöbler av lättare typ ska undvikas
Bord och stolar skall stå löst på marken och vara
enkla att flytta

Parasoll, solsegel och markiser skyddar mot både sol
och regn och är därför viktiga för uteserveringar. Deras
påverkan på stads- och utemiljön kan dock vara stor,
och därför finns krav för utseende och färgsättning. En
harmonisk och koordinerad färgskala ger utrymme för
Gotlands ofta spektakulära miljöer att framträda.

Bord som är tillgängliga för rullstol skall finnas.
Dessa bord har minst 0,8 m mellan bordsbenen eller
en skiva som sticker ut 0,6 m från bordsbenen
Mellan borden ska en 1 m brett rörelsestråk finnas.
Reklam är ej tillåten på möblerGångar mellan bord
får ej blockeras
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Parasoll och markis
Råd och rekommendationer

10 cm

Med fördel bör modeller som är enkla att fällas upp och
ner väljas beroende på väderlek och öppettider. På vissa
platser kan omgivningen kräva särskild samordning
av färgsättningen på uteserveringarnas parasoll,
solsegel och markiser för att lyfta fram spektakulära och
historiska miljöer.
Kontakta gärna Teknikförvaltningen inför inköp eller
planering av parasoll eller markiser. Då kan du få besked
om vad som kräver bygglov eller annat godkännande,
vilka lösningar som kommer att godkännas, och råd
kring placering och modeller.

Servering med fristående parasoll

10 cm

Servering med solsegel.

Krav
Alla parasoll, solsegel och markiser ska monteras ner
när tillståndet har löpt ut. Om solsegel används skall
alla infästningar plockas bort efter tillståndets slut.
Parasoll, solsegel och markiser ska vara enfärgade. I
Visby innerstad skall det vara dova färger. Matchande
färger till fasaden är önskvärt. Övriga fasta takliknande
konstruktioner kräver bygglov och kommer inte att
godkännas på allmän plats.
Reklam får inte förekomma på parasoll, solsegel och
markiser. Verksamhetens namn eller logotyp är dock
tillåten. Alla parasoll, solsegel och markiser ska ha minst
2,3 m fri höjd över uteserveringen. Väggfasta markiser
ska i höjd och längd följa fasaden. Bygglov krävs om
markis eller parasoll behöver fästas i vägg. Likaså krävs
bygglov för solsegel men inte för vanliga parasoll och
markiser.
Krav
Alla parasoll, markiser och solsegel ska vara

10 cm

enfärgade
Bygglov krävs om markis eller parasoll behöver fästas
i vägg
Likaså krävs bygglov för solsegel men inte för vanliga
parasoll och markiser
I Visby innerstad godkänns endast dova färger på
parasoll, solsegel och markiser. Matchande färger till
fasaden är önskvärt
På andra platser på Gotland tillåts andra färger

Servering med fristående markis.

Varumärkesreklam godkänns inte på parasoll,
markiser eller solsegel
Alla parasoll, solsegel och markiser ska ha minst 2,3
m fri höjd över mark samt avslutas minst 10 cm från
uteserveringens avgränsning
Alla parasoll, solsegel och markiser ska monteras ner
när tillståndsperioden har löpt ut
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Uppvärmning

Bar och serveringsdisk

När det gäller uppvärmning är brandsäkerhet centralt,
i världsarvsområdet Visby innerstad ställs särskilt höga
krav på säkra lösningar.

I vissa fall behöver en uteservering kompletteras med
en bar- eller serveringsdisk. De ska utformas så att
de överensstämmer med den omgivande stads- och
utemiljön i omgivningen.

Råd och rekommendationer
För att underlätta framkomligheten bör värmare
monteras på parasoll eller markis. Kom ihåg att
placera värmare så att parasoll och markiser kan fällas
ihop. Vid montering kan bygglov krävas – kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsansvariga för
besked.

Råd och rekommendationer
Likt stolar, bord och markiser ska även bardisken vara
en lös möbel som kan monteras ner efter säsongens
slut. Eventuellt tak över bardisk bör utgöras av parasoll,
solsegel eller markisväv och information om hur dessa
utformas hittar du under kapitlet: Parasoll och markis.
Kom ihåg att inte placera bardisken så den skymmer
sikten för viktiga sevärdheter eller utsikter.

Krav
Uteserveringar kan värmas med el eller gas,
för hantering av gasol krävs alltid tillstånd av
räddningstjänst. Efter tillståndsperiodens slut ska all
utrustning tas bort eller monteras ner. Värmeenheter får
aldrig monteras på fasader.

Serveringsdisk med olika höjder.

Krav
Likt stolar, bord och markiser ska även bardisken vara
en lös möbel. Barer och serveringsdiskar ska redovisas i
ansökan, med ritningar över placering, utformning och
material. Vid tillståndsperiodens slut ska all utrustning
tas bort eller monteras ner.
Uteservering på vintern.

Sidan mot kunderna på bardisken ska vara max vara
1,20 m hög. En del av bardisken bör ha en lägre höjd,
max 0,9m som är anpassad för rullstolsburna. Högre
konstruktioner kräver bygglov och kommer inte att
godkännas. Bar- och serveringsdiskar får inte skymma
viktiga siktstråk för att kunna ge en överskådlighet för
att hitta utrymningsvägar på uteserveringen.

Krav
Hantering av gasol kräver tillstånd av
räddningstjänsten

Krav

Placering av värmare skall ej försvåra tillgänglighet
och framkomlighet.

Sidorna ska vara högst 1,2 m höga

Inga infästningar av värmeenheter får ske på fasad

Utformning och placering ska redovisas i ansökan

Likt stolar, bord och markiser ska även bardisken vara
en lös möbel som kan monteras ner efter säsongens
slut

Fasta konstruktioner godkänns inte

Varumärkesreklam godkänns inte

Alla barer och diskar ska monteras ner efter
tillståndets slut
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Tillståndsanpassad uteservering

Så ansöker du om tillstånd
Ansökan om tillstånd att använda allmän platsmark görs
till Polismyndigheten. Polisen ger tillstånd att använda
allmän
platsmark för uteservering efter godkännande av Region
Gotlands Teknikförvaltning. I samband med ansökan tar
polisen ut en ansökningsavgift. Teknikförvaltningen tar
ut en avgift för markhyra, enligt en taxa som är antagen
av Regionfullmäktige.
I vissa fall kan bygglov komma att krävas. Bygglov sökes
hos Region Gotlands Samhällsbyggnadsförvaltning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift
för bygglov enligt en taxa som är antagen av
regionfullmäktige.

Uteservering på vintern.

Råd- och rekommendationer
Du som vill bedriva uteservering på allmän platsmark
kan söka för ett år i taget. Till ansökningstillfället kan
du ange olika utformning av uteserveringen för olika
tidsperioder, t.ex. att kunna ansöka om olika ytor under
olika tidsperioder.
Möjligheten att ha en servering under vintern bedöms
från fall till fall, bland annat utifrån hur det funkar med
vinterväghållningen och om uteserveringen aktivt
används.

Innan du skriver ansökan kan Teknikförvaltningen hjälpa
dig att se om platsen är lämplig för uteservering. Ring
Region Gotlands växel (0498-26 90 00) och fråga efter
handläggare för uteserveringar.
Om du är osäker på om det behövs tillstånd kan du
kontakta polismyndigheten på telefon 114 14.
Ansökningsblankett för tillstånd till uteservering heter
”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter”. Den hittar du enklast på www.polisen.se.
Där står också vart du skickar eller var du lämnar ifylld
blankett.

Du kan söka för uteservering för nästkommande år när
som helst under innevarande år, handläggningstiden
är som mest en månad från det att komplett ansökan
inkommit.

Krav
I din ansökan anger du mellan vilka datum du söker
tillstånd för. Observera att det ska innefatta byggnation
och nedmontering av uteservering.
För att tillstånd skall kunna ges är det ett krav att
restaurangen är öppen och att uteserveringen används
aktivt, det är möjligt att ändra ytan utifrån bedömt
behov. Om utrustning inte plockas ner i tid kan tillstånd
nekas nästa år.

Krav
Datum för mellan vilka tillstånd som sökes ska anges,
samt ytan för respektive period
Tillstånd ges för tid som saökande anger
Vid ansökan ska ritning bifogas
Restaurangen skall vara öppen och uteserveringen
ska vara aktiv för att få upplåtelse för uteservering
Om villkoren för tillståndet inte följs kan extra
kostnader bli följden eller i allvarliga fall nekat
tillstånd påföljande tillståndsperiod
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Checklista
Det är mycket du ska tänka på när du ska ansöka om tillstånd för uteservering. Här hittar du en enkel checklista
som hjälp på vägen.

Uteserveringens utformning
Innan ansökan genomförs behöver du försäkra dig om
att din uteservering följer Region Gotlands riktlinjer.
Stäm av så din uteservering följer riktlinjer för:









Mått, placering och storlek
Inramning
Markyta/underlag
Möbler och möblering
Parasoll och markis
Uppvärmning och el
Bar och serveringsdisk
Tillståndsanpassad utformning

Teknikförvaltningen
Kontakta Teknikförvaltningen om du har frågor kring
uteserveringens utformning, markupplåtelse, hur du kan
förankra staket och markiser i marken, trafiksäkerhet,
framkomlighet eller tillgänglighetslagar. Hör gärna av
dig om du vill ha tips och råd kring just din uteservering
i förhållande till stads- och utemiljön.
Teknikförvaltningen
0498-26 90 00
offentligplats@gotland.se

Polisen
Tillstånd för uteservering ska förnyas varje år. Ansökan
om
tillstånd för uteservering ska innehålla
 Ifylld ansökningsblankett: www.polisen.se/

Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/
Ansokan-tillstand-ordningslagen
 Ritning över uteserveringens storlek och
placering (gärna i skala 1:50 eller 1:100) med
omgivande hus och ytor inritade.
Ansökan inlämnas digitalt på www.polisen.se, eller
skickas till:
Polismyndigheten
Region Stockholm
106 75 Stockholm
Polisen står för ordning och säkerhet och kontaktas även
vid frågor gällande detta.

Brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara, till exempel
gasolvärmare, inlämnas till räddningstjänsten.
 Informationen finns på www.gotland.se/

sakraevenemang

Bygglov
Kontakta Region Gotland,
Samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor
som rör bygglov eller om lokal byggnadsordning,
kulturminneslagar eller särskilda regler gällande
världsarvet. Följer du riktlinjerna för uteserveringar
behöver du i regel inte söka bygglov.
Om Polisen i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen finner att
utformningen kräver bygglovsansökan, kommer du som
sökande att informeras om detta. Du får då ytterligare
information kring vilka kompletteringar som krävs.

Alkoholtillstånd
Ansökan om alkoholtillstånd
 Informationen finns på www.gotland.se/

alkoholtillstand

Tillgänglighet
Regler om tillgänglighet
 Informationen finns på www.boverket.se/

tillganglighet

Om livsmedel och buller
För att bedriva uteservering kan du också behöva
komplettera med tillstånd rörande livsmedelshantering
eller störningar från uteserveringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för

frågor om vad som gäller för din verksamhet,
0498-269000
Livsmedel, 0498-263210
Miljö- och hälsoskydd, 0498-269000
Alkoholinspektion, 0498-269000
All information och länkar till ansökningsblanketter
hittar du på www.gotland.se
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PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotland

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3450
20 november 2017

Marianne Norrby

Tekniska nämnden

Ändring av tekniska nämndens delegationsordning med
konsekvensbeskrivning
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att göra följande ändringar till delegationsordningen:
1. Ny punkt: 1.9: Deltagande för förtroendevalda ledamöter i tekniska nämnden
i kurser, konferenser och liknande med arvode. Delegat: Ordförande.
2. 8.1 och 8.2 punkterna stryks.
3. Ny delegat i punkt: 1.1.5 Tekniker avfall ersätts med medarbetare
avfallsenheten, planering- och utvecklingsavdelningen.
4. Ny punkt. 4.2 Polisanmäla brott mot 3 kap §1 och § 2 Ordningslagen.
Delegat: Handläggare mark- och stadsmiljöenheten.
5. Redaktionell ändring: Driftingenjör finns ej längre. Delegaten tas bort.

Sammanfattning

Sedan tekniska nämndens delegationsordning senast uppdaterades 2016-11-21 så har
det framkommit att följande punkter behöver uppdateras:
1. Ny punkt: 1.9 Deltagande i kurser, konferenser och liknande med lön.
Delegat: Ordförande.
2. 8.1 och 8.2 punkterna stryks. Efter RS 2017/112 rörande tomtförsäljning i
kvarteret Malajen fattar regionstyrelsen beslut om alla fastighetsförsäljningar.
3. 1.1.5 Yttrande i bygglov och förhandsbesked, enligt Plan- och bygglagen. I
dagsläget är delegaterna: Handläggare –VA, Tekniker avfall, Trafikingenjör,
Trafikplanerare, Markingenjör, Förvaltare och Hamnchef. Då Tekniker avfall inte
arbetar med dessa yttranden önskar förvaltningen att ersätta delegaten med
medarbetare avfallsenheten, planering- och utvecklingsavdelningen.
4. Ny punkt. 4.2 Polisanmäla brott mot 3 kap §1 och § 2 Ordningslagen
(användning av offentlig plats). Detta som en sista åtgärd efter genomförd
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3450

och dokumenterad dialog i konsekvenstrappan. Delegat: Handläggare markoch stadsmiljöenheten.
5. Redaktionell ändring: Driftingenjör finns ej längre. Delegaten tas bort.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens delegationsordning 2016-11-21.
Tjänsteskrivelse 2017-11-20.
Bilaga konsekvenstrappa.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3450
Datum

Björn Wallentin

Tekniska nämnden

Ändring av tekniska nämndens delegationsordning med
konsekvensbeskrivning
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att konsekvensprocess baserat på dialog vid brott
mot 3 kap §1 och §2 Ordningslagen skall användas.

Sammanfattning

I dialogmöten och workshops med företrädare för näringsliv, krögarföreningen,
Visby centrum och enskilda krögare under 2017 vid framtagandet av nya riktlinjer för
uteserveringar på Gotland framkom synpunkter om upplevd orättvis bedömning i
enskilda fall och i jämförelse med andra företagare.
En dokumenterad konsekvensprocess saknas just nu på Mark och Stadsmiljöenheten
vid hantering av ärenden där privatperson, organisation eller företag inte har sökt
upplåtelse av offentlig plats eller inte följer tillstånd för upplåtelse av offentlig plats.
I dialogmötena tog teknikförvaltningen fram en konsekvensprocess baserad på dialog
som byggde på tidigare hantering och som bifölls av företrädarna krögarföreningen
och Visby centrum.
Konsekvensprocessen föreslås användas vid alla brott mot 3 kap §1 och 2 §
Ordningslagen och att mandat för att polisanmäla brotten förs in i
delegationsordningen. Detta som en sista åtgärd efter genomförd och dokumenterad
dialog.
Ärendebeskrivning

Konsekvensprocessens syfte är att det skall vara en process som präglas av dialog
och överenskommelser men ändå är tydlig med vilka åtgärdssteg som finns och vad
sökande/motpart kan förvänta sig. Det skall vara en snabb och rättssäker process
som skall ge snabba resultat.
Det övergripande målet är att det finns en dokumenterad, förutsägbar och
transparent process i hur Region Gotland hanterar avvikelser från tillstånd och brott
mot kap 3 § 1 och § 2 Ordningslagen på offentlig plats. Processen fokuserar på
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3450

dialog och överenskommelser för att kunna rätta till brister i tillstånden vid upplåtelse
av offentlig plats.
I årliga dialogmöten redovisas volymen kontroller med volymen rättelser och
frekvent förekommande rättelser belyses för kunskapsöverspridning vilket gör att det
också blir en lärande process.
Processens tre steg:
1. Muntlig rättelse, tjänsteman har en dialog med sökande/motpart utifrån
kontrollants besök eller egen tillsyn om vad som bristerna består i.
Sökande/motpart får överenskommen tid att åtgärda, rikttid för enklare
åtgärder är under dagen och större en vecka. Rättelsen dokumenteras av
tjänstemannen och läggs som annotering i W3D3.
2. Skriftlig rättelse. Har krögaren inte åtgärdat bristen vid kontroll efter
överenskommen tid så fortsätter dialogen mellan tjänsteperson och
sökande/motpart. Sökande/motpart får överenskommen tid att åtgärda,
rikttid för enklare åtgärder är under dagen och större en vecka. Rättelsen
dokumenteras och en skriftlig rättelse upprättas i W3D3 och den skickas till
sökande/motpart med kopia till polisen tillståndsenhet.
3. Polisanmälan. Har krögaren inte åtgärdat bristen vid kontroll efter
överenskommen tid så fortsätter dialogen mellan tjänsteperson och
sökande/motpart. Sökande/motpart informeras om att en polisanmälan
kommer att upprättas och möjlighet att tillståndet återkallas.
Om det skulle finnas annan brist vid något besök som inte dokumenterats tidigare så
hanteras det som en egen konsekvensprocess och skall inte ingå i en tidigare process.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att denna konsekvensprocess skapar en trygghet för
sökande i vad sökande kan förvänta sig kommer att ske om det hittas brister mot
tillstånd eller saknas tillstånd enligt Ordningslagen.
Teknikförvaltningen bedömer att denna process även skapar en trygghet i hur
tjänstepersonen skall hantera brister mot tillstånd eller saknas tillstånd enligt
Ordningslagen.
I dagsläget saknas möjligheten för tjänsteperson på Mark och Stadsmiljö att på
delegation polisanmäla brott mot kap 3 § 1 och § 2 Ordningslagen. Konsekvensen av
detta är att tjänstepersonen måste anmäla som privatperson vilket
teknikförvaltningen anser inte ingår i arbetsbeskrivningen. Syftet med ändrad
delegationsordning är möjligheten att polisanmäla skall finnas som en sista utväg.
Konsekvensprocessen är framtagen i dialog med näringslivet varför
teknikförvaltningen bedömer att acceptansen för processen är stor.
Beslutsunderlag

kap 3 § 1 och § 2 Ordningslagen
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3450

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Teknikförvaltningen TKF
Alla förvaltningsövergripande dokument TKF

Delegationsordning

DELEGATIONSORDNING – Tekniska nämnden

Gäller från och med den 1 juni 2015
Antagen av TN 2015-05-27, § 132
TN 2015/978
Reviderad den 25 maj 2016, TN §§ 119 och 120
Reviderad den 21 november 2016, TN § 195
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Teknikförvaltningen TKF

Allmänna bestämmelser

Delegation av beslutanderätt syftar till att:
-

Avlasta nämnden rutinärenden för att skapa utrymme för mer omfattande behandling
av betydelsefulla och principiella ärenden.

-

Möjliggöra en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar, snabbare och enklare
handläggning.

Delegation
Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte helt enkel att fastställa.
Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten – den som
fått rätten att fatta ett visst beslut – tar beslut i nämndens ställe och är den som undertecknar
beslutet samt tillhörande handlingar. Även rätten att avge yttranden behöver delegeras, trots att
yttranden normalt inte kan överklagas. Kännetecknande för denna typ av beslut är bland annat
att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och
bedömningar. Beslut som fattas med stöd av delegation har samma rättsverkan som om det
hade fattats av nämnden. En allmän förutsättning för den som fattar beslut på delegation är
alltid att lagar, riktlinjer, avtal och övriga bestämmelser för verksamheten ska följas.
Nämnden kan dock när som helst återkalla givna delegationer, generellt eller i ett specifikt
ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett speciellt ärende genom att ta över ärendet
från delegaten och besluta. Detta kan gälla ett ur principiell synpunkt viktigt ärende som
nämnden anser att den bör besluta själv i. En delegat kan alltid låta nämnden ta beslut i ett
ärende som delegaten, i och för sig har rätt att besluta om, då delegaten bedömer att beslutet är
av större vikt eller av principiell art.
Delegering innefattar rätt:
- att besluta om rättelse av beslut som delegaten fattat som innehåller en uppenbar
oriktighet, skrivfel eller liknande som anges i förvaltningslagen § 26, eller
- omprövning av beslut som delegaten fattat som är uppenbart oriktigt på grund av
nya omständigheter eller liknande anledning som anges i förvaltningslagen 27 §
Alla ärenden kan inte delegeras enligt kommunallagen 6 kap 34§. I följande slag av ärenden får
beslutanderätten inte delegeras:
-

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden har överklagats
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
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I delegationsordningen anges delegat och ersättare för att i den ordningen fatta beslut i
förekommande ärende. I de fall ordinarie delegationsfunktion inte finns inom berörd
verksamhet träder ersättaren in automatiskt. Om delegat eller ersättare inte har möjlighet eller
inte anser sig kunna fatta beslut enligt delegationsordningen kan överordnad chef fatta beslut i
dessa ärenden.
I denna delegationsförteckning är funktionen förvaltningschef det samma som teknisk direktör.
Vid ordförandens frånvaro är vice ordföranden ersättare.

Återrapportering av delegationsbeslut till nämnd
Samtliga delegationsbeslut som fattats med stöd av delegationsordningen ska anmälas till
nämnden vid kommande sammanträde.
Delegationsbeslut som vidaredelegerats från förvaltningschefen ska återrapporteras till
förvaltningschefen.

Ren verkställighet
I verksamheterna görs mycket annat som inte är beslut i lagens mening, utan som är ren
verkställighet. Rent verkställande beslut avser endast sådana där valmöjligheter mellan olika
alternativ är ytterst begränsade och är mer av rutinmässig karaktär som fattas regelmässigt.
Verkställighet i det dagliga artbetet kan normalt hänföras till tidigare fattade beslut och antagna
riktlinjer.
Rätten för den anställde att vidta sådana åtgärder framgår inte av delegationen utan av
arbetsbeskrivningar och liknande. I många fall handlar ren verkställighet om ställningstaganden
som rör den inre verksamheten, till exempel de flesta personaladministrativa beslut och beslut i
den löpande driften.

Dokumentnamn Delegationsordning - Tekniska nämnden  Dokumentnummer STY5725
Framtagen av Lena Köhn  Godkänd av Patric Ramberg
Upprättat/Godkänt datum 2016-12-21  Version 5

Delegationsordning 5 (16)

Teknikförvaltningen TKF

Förkortningar

I denna delegationsordning används följande förkortningar.
TN
TN Au
OSL
TF
KL
TrF
LFF
VMF
VGL
Rs
Pbb
SFS

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott
Offentlighets- och sekretesslagen
Tryckfrihetsförordningen
Kommunallag
Trafikförordningen (1998:1276)
Lagen om flyttning av fordon i vissa fall
(1982:129)
Vägmärkesförordningen
Väglagen (1971:948)
Regionstyrelsen
Prisbasbelopp
Svensk Författningssamling
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Teknikförvaltningen TKF

Delegationsförteckning
Ärende/Lagrum
1)

Kommentar

Administrativa ärenden

1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan
avvaktas, 6 kap 36 § KL
1.2 Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling samt
uppställning av förbehåll i samband
med utlämnande av allmän handling, 2
kap 14 § TF och 6 kap 2-3 §§ OSL
1.3 Yttrande med anledning av remiss som
bedöms vara av mindre vikt
1.4 Yttrande enligt Plan- och bygglagen,
avseende standardförfarande (enkelt
planförfarande)
1.5 Yttrande i bygglov och förhandsbesked,
enligt Plan- och bygglagen

1.6 Rätt att skriva under delgivningskvitto
som är ställt till tekniska nämnden.
1.7 Avge yttrande till högre instans med
anledning av överklagande av
delegationsbeslut
1.8 Generell rättegångsfullmakt
2)

Delegat

TN Ordförande
Ersättare:
Vice Ordförande

Förvaltningschef

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Handläggare -VA
Tekniker avfall
Trafikingenjör
Trafikplanerare
Markingenjör
Förvaltare
Hamnchef
Ersättare:
Enhetschef
Nämndsekreterare
Ersättare:
Avdelningschef
Förvaltningschef
Regionjurist

Upphandling

2.1 Beslut om upphandling mer än 68 pbb
upp till 1 124 pbb
2.2 Beslut om upphandling högst 68 pbb
(dock ej konsult)
2.3 Beslut om upphandling av konsultgrupp
mer än 12 pbb upp till högst 45 pbb
Beslut om upphandling av enskild
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TN au
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
TN au

Kommentar 2.1 –
2.4:
- Undertecknande av
avtal regleras i TN:s
reglemente § 16.
- Krav på finansiellt
igångsättnings-
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Teknikförvaltningen TKF

Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar
tillstånd av RS finns
på belopp över 3
miljoner kr

konsult mer än 8 pbb upp till högst 23
pbb
2.4 Beslut om upphandling av konsultgrupp Avdelningschef
Ersättare:
högst 12 pbb
Förvaltningschef
Beslut om upphandling av enskild
konsult högst 8 pbb

-Ett prisbasbelopp
(pbb) är 2015 44 500
kronor.

-Vid återrapportering
till nämnd gäller
nedre beloppsgräns
15 pbb förutom vid
konsultupphandling,
då gäller 2 pbb.

2.5 Beslut om beställning av ändrings- eller
tilläggsarbeten i upphandling som
beslutats av TN eller TN au till ett
belopp om högst 12 pbb inom budget
för projektet
2.6 Beslut om hävning av avtal vid
avtalsbrott
2.7 Beslut om tecknande av ramavtal

Ansvarig projektledare

2.8 Beslut om förlängning av ramavtal
enligt option

Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

2.9 Beslut om förlängning av övriga
upphandlingar enligt option

3)

Ersättare:
Avdelningschef

TN au
TN au

Gatu- och trafikärenden

3.1 Beslut om utfärdande av trafikföreskrifter/lokala trafikföreskrifter, av
icke principiell karaktär, enligt 10 kap 1
– 3 §§ TrF
3.2 Beslut om utfärdande av tillfälliga lokala
trafikföreskrifter, enligt 10 kap 14 § TrF
3.3 Beslut om undantag för vissa
bestämmelser i trafikförordningen och
lokala trafikföreskrifter (dispenser) 13
kap 3-4 §§ TrF
3.4 Beslut om nivå för parkeringsavgift
inom den taxa som beslutats av
Regionfullmäktige
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Trafikplanerare
Driftingenjör

Trafikplanerare
Driftingenjör
Trafikplanerare
Driftingenjör

Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef

Regelverk för
avrop, se bilaga 1

Arbetsutskott,
respektive nämnd
ska informeras
före beslut om
förlängning
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Teknikförvaltningen TKF

Ärende/Lagrum

3.5 Yttrande angående
trafikföreskrifter/lokala
trafikföreskrifter, enligt TrF.
3.6 Besluta i ärenden enligt Lagen om
flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och
Förordning om flyttning av fordon i
vissa fall.
3.7 Beslut om intag och borttagning av
enskilda vägar för regionalt underhåll
enligt regler av antagna av fullmäktige.
3.8 Beslut om vägmärken som inte kräver
lokal trafikföreskrift, vägmarkeringar
och andra trafikanordningar, 1 kap 6 §
VMF.
3.9 Beslut i ärenden rörande
lokaliseringsmärken, enligt VMF.

Delegat

Trafikplanerare
Driftingenjör
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Driftingenjör
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Driftingenjör
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Driftingenjör
Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Driftingenjör

3.10 Beslut om trafikanordningsplan vid
vägarbete, enligt VGL.

Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Driftingenjör

3.11 Beslut om grävtillstånd på allmän plats,
enligt VGL.

Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Driftingenjör
Ersättare:
Enhetschef

4)

Offentlig, allmän plats

4.1 Yttranden till polismyndigheten
angående upplåtelse av offentlig plats,
med rätt att även föreskriva särskilda
villkor, 3 kap 2 § Ordningslagen, samt
Beslut om upplåtelse av allmän plats för
särskilt ändamål upp till ett år
5)

Handläggare
Ersättare:
Enhetschef

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

5.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst, med
rätt att även föreskriva särskilda villkor,
enligt 7 och 9 §§ Lag om färdtjänst.
5.2 Beslut om ledsagare i samband med
färdtjänst, enligt 8 § Lag om färdtjänst
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Färdtjänsthandläggare

Ersättare:
Enhetschef
Färdtjänsthandläggare

Kommentar

Delegationsordning 9 (16)

Teknikförvaltningen TKF

Ärende/Lagrum

5.3 Beslut att återkalla tillstånd till färdtjänst
om förutsättningarna för tillståndet inte
längre finns, enligt 12 § Lag om
färdtjänst
5.4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst,
med rätt att även föreskriva särskilda
villkor, enligt 5 och 7 §§ Lag om
riksfärdtjänst.
5.5 Beslut om ledsagare i samband med
riksfärdtjänst, enligt 6 § Lag om
färdtjänst
5.6 Beslut om avvisning av för sent
inkommit överklagande för färdtjänst,
24 § Förvaltningslagen.
5.7 Beslut att överklaga och ansöka om
prövningstillstånd hos kammarrätten,
22 § Förvaltningslagen
5.8 Beslut om resegaranti, enligt
Färdtjänstbestämmelser och
Sjukresebestämmelser för Region
Gotland
5.9 Beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad, maximalt i 5 år, enligt 13
kap 8 § TrF och Transportstyrelsens
föreskrifter
5.10 Beslut om resegaranti, enligt Region
Gotlands regler för resegaranti i
kollektivtrafik
5.11 Sjukresa med privatbil hela vägen till
sjukvårdsinrättning ersätts i de fall
kollektivtrafik inte kan ske i rimlig
anslutning till hemmet.
6)

Delegat

Ersättare:
Enhetschef
Färdtjänsthandläggare
Ersättare:
Enhetschef
Färdtjänsthandläggare

Ersättare:
Enhetschef
Färdtjänsthandläggare

Ersättare:
Enhetschef
Färdtjänsthandläggare
Ersättare:
Enhetschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Färdtjänsthandläggare
Ersättare:
Enhetschef
Färdtjänsthandläggare

Ersättare:
Enhetschef
Trafikplanerare
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare

Ersättare:
Enhetschef

Vatten, avlopp och avfallshantering

6.1 Beslut om undantag, enligt 31 - 33 §§
Avfallsföreskrifter Renhållningsordning
Region Gotland.
6.2 Beslut om anvisning av hämtningsplats
för hushållsavfall, enligt 15 - 16 §§
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Handläggare avfall
Ersättare:
Enhetschef
Handläggare avfall
Ersättare:
Enhetschef

Kommentar

Teknikförvaltningen TKF

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

Avfallsföreskrifter Renhållningsordning
Region Gotland.
6.3 Beslut om avstängning av
vattentillförsel till abonnent, enligt 43 §
Lag om allmänna vattentjänster.
6.4 Beslut om delbetalning av
anläggningsavgift för vatten och avlopp,
enligt 36 § Lag om allmänna
vattentjänster.
6.5 Avtal med VA-abonnenter utanför
fastställt va - verksamhetsområde för
maximalt 10 abonnenter.
7)

Delegat

Kommentar

Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

Uthyrning, utarrendering, upplåtelse,
tomträtt, förhyrning och servitut. Ej
strategiska objekt*

7.1 Beslut om markuthyrning och
utarrendering inklusive byggnader
(högst fem år)
7.2 Beslut om upplåtelse av mark (högst
fem år)
7.3 Beslut om uthyrning lokaler (högst fem
år), externa och interna hyresgäster
7.4 Beslut om uthyrning av bostäder

7.5 Efter beslut i TN om förhyrning av
lokaler ha rätt att teckna och säga upp
avtal
7.6 Beslut om förhyrning av lokaler (högst
fem år), rätt att teckna och säga upp avtal
7.7 I hyrestvist föra talan inför domstolar
och andra myndigheter i Sverige
7.8 Godkännande av fastighetsdeklarationer
och besvär över taxeringsvärden.
7.9 Beslut om att belasta regionens fastighet
med servitut, ej strategiska objekt.
7.10 Beslut om upphävande av rätt att
belasta regionens fastighet med servitut,
ej strategiska objekt.
7.11 Beslut om att belasta Region Gotlands
fastighet med annan upplåtelse i form
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Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef
Hyreshandläggare,
FFA
Ersättare
Enhetschef
TN ordförande
Förvaltningschef
Enhetschef
Ersättare
Avdelningschef
Avdelningschef

I samråd med
regionjurist

Avdelningschef
Ersättare
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Enhetschef

Avser både
tjänande och
härskande
fastigheter

10
(16)

Teknikförvaltningen TKF

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

av kommunikationsledning i mark.

Delegat

Ersättare:
Avdelningschef

8) Markförsäljning och
fastighetsreglering. Ej strategiska
objekt*

8.1 Beslut om försäljning av mark som
upplåts som tomträtt för småhus, enligt
riktlinjer från fullmäktige
8.2 Beslut om försäljning av tomtmark för
småhus, enligt riktlinjer från
regionfullmäktige
8.3 Utsträckning, nedsättning, dödning,
relaxation av inteckningar, utbyte och
uttag av pantbrev samt därmed
jämförliga åtgärder
9)

Enhetschef
Ersättare:
Avdelningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef
Avdelningschef
Ersättare:
Förvaltningschef

Miljömål, miljöärenden

9.1 Underteckna ansökan och företräda
regionen vid miljömål, -ärenden,
-tillstånd som prövas av miljödomstol
9.2 Underteckna ansökan och företräda
regionen vid miljömål, -ärenden,
-tillstånd som prövas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt länsstyrelsen

TN-ordförande
Förvaltningschef
Avdelningschef

10) Organisatoriskt miljöansvar

10.1 Ansvarig för verksamheten enligt
miljöbalken, enligt SFS 1998:901, § 4,
Fördelning av det organisatoriska
ansvaret
10.2 Ansvarig för föreskrifter som meddelas
med stöd av miljöbalken, enligt SFS
1998:901, § 4, Fördelning av det
organisatoriska ansvaret
10.3 Ansvarig för domar och beslut rörande
verksamhetens bedrivande och kontroll
med, enligt SFS 1998:901, § 4,
Fördelning av det organisatoriska
ansvaret

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

11) Räddningstjänst

Räddningschef
11.1 Beslut om eldningsförbud, enligt
förordning om skydd mot olyckor
* Strategiska objekt hanteras av RS, se TN:s reglemente 1§ punkt 5, 6 och 15
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Kommentar
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Teknikförvaltningen TKF

Ärende/Lagrum

Delegationsordning

Delegat

Kommentar

12) Personaldelegation

Organisationsförändringar inom
förvaltningen
12.1 Större principiella organisatoriska
förändringar
12.2 Förändringar som rör flera
avdelningar
12.3 Förändringar inom avdelningen
Inrätta/dra in/förändra befattningar
inom budgetram
12.4 Avdelningschef/direkt underställda
befattningar
12.5 Övriga befattningar

Tekniska nämnden
Förvaltningschef
Avdelningschef i
samråd med
förvaltningschef
Förvaltningschef
Avdelningschef i
samråd med
förvaltningschef
Rs,
förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

Beslut om tillsvidareanställning inom
ramen för fastställd budget
12.6 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare
12.7 Enhetschef/övriga direkt underställda
medarbetare
12.8 Övriga medarbetare
Provanställning
12.9 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare
12.10 Enhetschef/övriga direkt
underställda medarbetare
12.11 Övriga medarbetare
Beslut om lönesättning vid nyanställning. Skall ske i samråd med förvaltningens personalfunktion.

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Vidaredelegerat
till avdelningschef

Förvaltningschef

Vidaredelegerat
till enhetschef

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef
Rs,
förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

12.12 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare

Förvaltningschef

12.13 Enhetschef/övriga direkt
underställda medarbetare
12.14 Övriga medarbetare

Förvaltningschef

Ärende/Lagrum

Delegat
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Förvaltningschef

Vidaredelegerat
till avdelningschef
Vidaredelegerat
till enhetschef
Kommentar

12
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Teknikförvaltningen TKF

Beslut om löneförändring för enskild
under löpande avtalsperiod.
12.15 Samtliga medarbetare
Beslut om lönetillägg
12.16 Samtliga medarbetare
Avsked eller uppsägning pga
personliga förhållanden
12.17 Samtliga medarbetare
Ingå kollektivavtal angående turlista
enligt LAS
12.18 Hela Teknikförvaltningen
Uppsägning pga arbetsbrist
12.19 Samtliga medarbetare
Disciplinpåföljd
12.20 Samtliga medarbetare
Avstängning med eller utan lön
12.21 Samtliga medarbetare
Beslut att tillåta eller förbjuda bisyssla
12.22 Samtliga medarbetare
Yttrande över kvarstående i tjänst efter
uppnådd pensionsålder
12.23 Samtliga medarbetare

Delegationsordning

Rs
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef
Rs
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Med rätt att
vidaredelegera.

Förvaltningschef
Rs
Förvaltningschef
Rs
Förvaltningschef

Beslut om särskild pension
12.24 Samtliga medarbetare

Personaldirektören
Ledningskontoret
beslutar enligt
delegation från Rs
Rs

Förvaltningschef

Personaldirektören
Ledningskontoret
beslutar vid
avvikelse från
regionens
riktlinjer

Beslut om avgångsvederlag
12.25 Samtliga medarbetare

Förvaltningschef
Rs,
förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

Beslut om ledighet och förmån vid
facklig utbildning
12.26 Avdelningschef/direkt underställda
medarbetare
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Förvaltningschef
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Teknikförvaltningen TKF

Delegationsordning

Ärende/Lagrum

Delegat

Kommentar

12.27 Enhetschef/övriga direkt
underställda medarbetare
12.28 Övriga medarbetare

Förvaltningschef

Vidaredelegerat
till avdelningschef
Vidaredelegerat
till enhetschef

Arbetsmiljö
12.29 Svara för arbetsmiljöuppgifter i
enlighet med lag och förordning om
arbetsmiljö, allmänna föreskrifter,
kommunens arbetsmiljöpolicy och
riktlinjer inom arbetsmiljöområdet.

Bilagor
1) Sammanställning riktlinjer och regelverk.
2) Delegation från RS
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Förvaltningschef

Respektive
chef/arbetsledare

Särskild
förteckning

14
(16)

Teknikförvaltningen TKF

Delegationsordning

Bilaga 1:
Sammanställning av TN antagna riktlinjer och regelverk
Nr

1

2

Ärende

Beslut riktlinjer

Reducering av
brukningsavgiften för vatten
och avlopp med anledning av
läckage och liknande enligt
regler från TN
Regler för ersättning för
onyttig VA-anläggning

Beslut TN § 265/2006 ”Regler för
avgiftsnedsättning vid onormal
vattenförbrukning” Dnr 2006/2262 34

3

Tillstånd för boendeparkering

4

Regelverk avrop för ramavtal
Se punkt 2.7

Beslut TN § 131/2004 ”Regler för
onyttig VA-anläggning och
TN § 2013/2609 ”Schablonersättning
för onyttig avloppsanläggning” (TN
2013/2609)
Beslut i TN § 52/2012
”Boendeparkering” 2012-03-28
1. Förvaltningschef, avdelningschef,
enhetschef, förvaltare och PU-ingenjör
får göra avrop från ramavtal i ett
teknikområde upp till 15 prisbasbelopp
2. Förvaltningschef, avdelningschef,
enhetschef, förvaltare och PU-ingenjör
får i ett projekt som innebär en
kombination av flera teknikområden
göra avrop upp till max 34
prisbasbelopp. Om oförutsedda
kostnader uppkommer i ett projekt som
medför att
gränsen överskrids ska nämnden
informeras
3. Ett projekt som beräknas överstiga
34 prisbasbelopp skall genomföras med
upphandling enligt lagen om offentlig
upphandling LOU
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Teknikförvaltningen TKF

Delegationsordning

Bilaga 2:
Delegation från RS
I Regionstyrelsens delegationsordning, ändrad 2015-05-28, har följande delar delegerats till
förvaltningschefen för tekniska nämndens teknikförvaltning, med rätt att vidaredelegera.
Rs § 176/2015.

Punkt A19.
”Beslut om förvärv eller överlåtelse av fast egendom eller motsvarande åtgärd i ärenden om
fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller annan förrättning enligt fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen, lagen om förvaltning av samfälligheter, ledningsrättslagen, plan- och
bygglagen samt lagen om äganderättsutredning och legalisering när marknadsvärdet av
egendomen inte överstiger fyra prisbasbelopp.”
Köpekontrakt eller motsvarande anmäls.

Punkt A 20.
”Beslut om reglering av tomträttsavgälder för småhusfastigheter, innefattar rätt att föra process
i sådana ärenden.”
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REMISS
Datum
2017-11-13

Elin Sander
Enheten för samhälle och kulturmiljö
010-2239334

1(3)
Dnr
424-2628-17

Enligt sändlista

Remiss- Regional handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat.
Ett förslag till en regional handlingsplan för klimatanpassning 2018–2020 skickas
nu ut på remiss mellan den 13 november och den 10 februari 2018 till de aktörer
som berörs av de områden som handlingsplanen tar upp.
Remissvar önskas senast den 10 februari 2018 med e-post till
gotland@lansstyrelsen.se ange diarienr 424-2628-17.
Syftet med handlingsplanen är att:
 Handlingsplanen fungerar som vägledande dokument för arbetet med
klimatanpassning i Gotlands län.
 Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar:
 Länsstyrelsens inriktning för arbetet med klimatanpassning.
 De åtgärder som Länsstyrelsen, Region Gotland och andra aktörer
inom berörda sektorer i länet behöver arbeta med.
 Handlingsplanen utgör styrdokument, och grund för intern prioritering, för
länsstyrelsens arbete med att samordna arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat.
Handlingsplanen består av två delar:
Del 1. Åtgärder. Innehåller handlingsplanens åtgärder. Planerade åtgärder som
berör länsstyrelsens arbete och förslag på åtgärder som berör andra aktörer.
Del 2. Bakgrund. Utgör en beskrivning av de klimatförändringar som förväntas
för länet, vilka utmaningar ett förändrat klimat innebär för olika samhällssektorer
och ger en bild av vilket arbete som pågår i länet.
Länsstyrelsen har i handlingsplanen (se del 1. Åtgärder) hittills föreslagit
åtgärder för: Region Gotland (flera förvaltningar berörs), Trafikverket,
Skogsstyrelsen, GEAB, LRF och Länsförsäkringar Om ytterligare aktörer visar
intresse under remisstiden så kan även dessa åtgärder arbetas in.
Förslaget är att aktörerna träffar länsstyrelsen under remisstiden av
handlingsplanen för att diskutera och revidera föreslagna åtgärder.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

2017-11-13

Dnr 424-2628-17
2

Länsstyrelsen önskar under remisstiden att genomföra möten med:
 Region Gotland (flera förvaltningar berörs)
 Trafikverket
 GEAB
 Skogsstyrelsen
 LRF
 Länsförsäkringar
Detta för att diskutera och revidera de föreslagna åtgärder som finns i
handlingsplanen, som berör utpekade aktörer. Jag kommer att kontakta er under
nästkommande vecka för att boka in ett möte.
Andra aktörer (än ovan nämnda) som önskar att boka in ett möte är välkomna att
kontakta mig.
Handlingsplanen skickas ut på bred remiss enligt sändlistan. Även aktörer som
inte finns med på sändlistan är välkomna att inkomma med synpunkter.
Efter remisstidens slut kommer inkomna synpunkter bearbetas och dokumentet
justeras och layoutas.

Vid frågor om remissen, tveka inte att kontakta mig.

Mvh
Elin Sander, klimatanpassningssamordnare.
E-post: elin.sander@lansstyrelsen.se
Tfn:010 223 93 34

Länsstyrelsen i Gotlands län

2017-11-13

Dnr 424-2628-17
3

Sändlista
Remissen av regional handlingsplan för klimatanpassning skickas till
organisationens officiella e-postadress. Kopia för kännedom skickas även till
personer som Länsstyrelsen varit i kontakt med tidigare inom arbete med
handlingsplanen.


























Destination Gotland info@destinationgotland.se
Fortifikationsverket fortv@fortifikationsverket.se
Företagarna Gotland gotland@foretagarna.se
Hushållningssällskapet hushi@hush.se
GEAB kontakt@geab.vattenfall.se
Gotlands botaniska förening info@gotlandsflora.se
Gotlands hembygdsförbund info@gotlandshembygdsforbund.com
Gotlands museum info@gotlandsmuseum.se
LRF Gotland gotlands.lf@lrf.se
Länsförsäkringar Gotland info@lfgotland.se
Naturskyddsföreningen på Gotland styrelsen@naturskyddsforeningengotland.se
Region Gotland regiongotland@gotland.se
Statens fastighetsverk sfv@sfv.se
Statens geotekniska institut sgi@swedgeo.se
Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se
Skogsstyrelsen, distrikt Stockholm/Gotland skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
SMHI smhi@smhi.se
Sportfiskarna Gotland nicka@hellenberg.se
Sverige geologiska undersökning sgu@sgu.se
Svenskt Näringsliv Gotland Kirsten.Akerman@svensktnaringsliv.se
Swedavia info@visbyairport.se
Tillväxt Gotland info@tillvaxtgotland.se
Trafikverket Region Mitt trafikverket@trafikverket.se
Uppsala Universitet campus Gotland registrator@campusgotland.uu.se
Visby Stift visby.stift@svenskakyrkan.se

Kopia till:
Jonas.nilsson@gotland.se
Helena.andersson@gotland.se
Mats.eriksson@gotland.se
Jenny.sandberg@gotland.se
Frida.brunner@gotland.se
Patric.ramberg@gotland.se
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Regional handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020
I stort sett alla samhällsområden och näringar påverkas på något sätt av klimatförändringarna.
Av Del 2. Bakgrund, framgår länsstyrelsens bedömning av påverkan av klimatförändringar
samt behovet av klimatanpassning inom samhällets olika sektorer.

Handlingsplanen innehåller klimatanpassningsarbetets olika områden och uppgifter, liksom
vilka åtgärder som är kopplade till respektive område för perioden 2018-2020.
Sammanlagt har 12 åtgärder identifierats som har delats in i fyra kategorier:
- Integrera klimatanpassning i verksamheten
- Kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning finns hos berörda aktörer
- Riktlinjer och underlag för klimatanpassning tas fram
- Samverkan på regional och nationell nivå
Eftersom klimatanpassning är sektorövergripande berör några av åtgärderna flera sektorer.
Det tydliggörs då under varje sektorsområde vilka identifierade aktiviteter som bidrar till
åtgärden. Det innebär att vissa av åtgärderna kommer att bestå av flera aktiviteter som läggs
in i respektive enhets verksamhetsplanering 2018-2020, varpå ansvar för när aktiviteten ska
genomföras och hur den ska följas upp tydliggörs.
De planerade åtgärder som finns i handlingsplanen kommer att vara en del av ordinarie
verksamhetsplanering på myndigheten. För vartdera året 2019-2020 kommer åtgärderna i
handlingsplanen att ses över och uppdateras med vilka aktiviteter som är aktuella. Detta för att
kunna arbeta in eventuella nya uppdrag från regleringsbrevet, revidera åtgärderna så att det
kan bli synergieffekter med andra uppdrag. För föreslagna åtgärder innebär det en möjlighet
att tillsammans med andra aktörer revidera tidsplanen och göra prioriteringar.
Planerade åtgärder följs upp enligt mall för uppföljning av handlingsplaner

Åtgärderna i handlingsplanen kommer att följas upp i länsstyrelsens ordinarie
uppföljningssystem och redovisas i Länsstyrelsen årsredovisning. Den mall som används för
uppföljning av handlingsplaner:
Status:
[Markera med ett X det alternativ som bäst passar in]
Genomfört enligt plan
Ligger efter plan (Ange orsak och eventuell effekt nedan)
Utgår (Ange orsak och eventuell effekt nedan)

Orsak:
[Ange orsak och eventuell effekt av att handlingsplanen inte följs]
Genomförda aktiviteter
 [Lista viktiga aktiviteter/händelser i punktform samt eventuellt en kortfattad
beskrivning av aktiviteten]
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Föreslagna åtgärder läggs in i handlingsplanen och följs upp enligt överenskommelse
med berörd aktör.

De åtgärder som i handlingsplanen anges som föreslagna åtgärder har markerats med ett F
framför. Dessa bygger på externa aktörers insatser och frivilliga åtaganden och är därför inte
tidsatta.
Länsstyrelsen har i handlingsplanen hittills föreslagit åtgärder för: Region Gotland (flera
förvaltningar berörs), Trafikverket, Skogsstyrelsen, GEAB, LRF och Länsförsäkringar. Om
ytterligare aktörer visar intresse under remisstiden så kan även dessa åtgärder arbetas in.
De aktörer som vill kan i samverkan med länsstyrelsen tidsätta sina åtgärder och därmed ge
länsstyrelsen möjlighet att följa upp dem. Uppföljningen av föreslagna åtgärder syftar till att
ge en lägesbild över åtgärdsarbetet i länet, utgöra underlag för Länsstyrelsens arbete med att
stödja Region Gotland och andra aktörer i åtgärdsarbetet och inspirera aktörer att utveckla sitt
arbete med klimatanpassning.
Förslaget är att
 Aktörerna träffar länsstyrelsen under remisstiden av handlingsplanen för att diskutera
och revidera föreslagna åtgärder.
 Aktörerna i november-december 2018 samt 2019 har ett uppstartsmöte för
nästkommande år då kommer överens om en tidplan med länsstyrelsen för kommande
års aktiviteter.
 Aktörerna i november 2018, 2019 och 2020 har ett möte med Länsstyrelsen i för att
följa upp hur arbetet går, detta sker i överenskommelse med berörda aktörer
exempelvis vid ett möte (samordnas med ovanstående punkt.)
 Bedömning för själva genomförandet då genomförs med hjälp av samma mall för
uppföljning som länsstyrelsen använder till sina planerade åtgärder. De olika aktörerna
får också möjlighet att kommentera sina bedömningar.
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Handlingsplan 2018-2020
Eftersom klimatanpassning är sektorövergripande berör några av åtgärderna flera sektorer.
Det tydliggörs då under varje sektorsområde vilka identifierade aktiviteter som bidrar till
åtgärden. Det innebär att vissa av åtgärderna kommer att bestå av flera aktiviteter.

Integrera klimatanpassning i verksamheten
Åtgärder:
1. Klimatanpassning integreras i relevanta strategier, handlingsplaner och åtgärdsprogram
Aktiviteter: Se sektorsövergripande åtgärder samt respektive sektorsområde.
2. Länsstyrelsen följer upp arbetet med klimatanpassning i de strategiska dokument där det
integrerats
Aktiviteter: Se sektorsövergripande åtgärder samt respektive sektorsområde
3. Klimatanpassning integreras (där det är relevant) i de nätverk, samarbets- och arbetsgrupper
Länsstyrelsen ingår
Aktiviteter: Se sektorsövergripande åtgärder samt respektive sektorsområde
4. Klimatanpassning integreras i relevanta processer och projekt som länsstyrelsen håller i.
Aktiviteter: Se sektorsövergripande åtgärder samt respektive sektorsområde
Föreslagna åtgärder:
F1. Andra aktörer i länet integrerar klimatanpassning i strategiska dokument.
F2. Andra aktörer följer upp klimatanpassning i de strategiska dokument där det integrerats
F3. Klimatanpassning integreras i relevanta processer och projekt som andra aktörer håller i.

Kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning finns hos berörda aktörer
Åtgärder:
5. Grundläggande kunskap om klimatförändringar och KA finns på länsstyrelsen
6. Fördjupad kunskap om klimatförändringar och KA kopplat till verksamheten finns inom de
områden länsstyrelsen pekat ut som relevanta
7. Länsstyrelsen stödjer andra aktörer i länet med kunskap om klimatanpassning och
klimatförändringar

Riktlinjer och underlag för KA tas fram
Åtgärder:
8. Länsstyrelsen tar fram underlag och riktlinjer som Region Gotland och andra aktörer kan
använda i sitt lokala klimatanpassningsarbete.
9. Länsstyrelsen har ett uppdaterat GIS-underlag för bedömning av klimatanpassning i olika
ärenden.
10. Arbete med handläggarstöd för att implementera klimatanpassning i löpande arbete, som
handläggning av olika typer av ärenden.

Samverkan på regional och nationell nivå
Åtgärder:
11. Deltagande i länsstyrelsernas klimatanpassningsnätverk
12. Samverka med nationella myndigheter med klimatanpassningsansvar
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Sektorsövergripande åtgärder
Åtgärd
1.

Aktivitet
För de dokument som ska tas fram
avgörs om det är relevant med
klimatanpassning.

Ansvarig
Enhetschefer

2.

3.

Berör flera sektorer.
Se respektive sektorsområde för
identifierade aktiviteter.
Identifiering av relevanta nätverk,
samarbets- och arbetsgrupper sker
enhetsvis

År
20182020

KA-samordnare

Där det är relevant görs en plan för
integrering.
Berör flera sektorer.
Se respektive sektorsområde för
identifierade aktiviteter.
Länsstyrelsen följer upp arbetet med
klimatanpassning i de strategiska
dokument där det integrerats

Utförare
Enhetschefer

Berörd handläggare

Enhetschefer

Berörd handläggare

20182020

KA-samordnare

Enhetschefer

Enhetschefer
Medarbetare inom
respektive
sektorsområde

Där det är relevant görs en plan för
integrering.

KA-samordnare

4.

Berör flera sektorer.
Se respektive sektorsområde för
identifierade aktiviteter.
Identifiera behov av integrering i
relevanta processer och projekt och
planera för integrering inom respektive
sakområde

Enhetschefer

Medarbetare inom
respektive
sektorsområde

20182020

KA-samordnare

4.

Berör flera sektorer.
Se respektive sektorsområde för
identifierade aktiviteter
KA beaktas i SOU-remisser

Enhetschefer

Berörd handläggare
KA-samordnare

20182020

4.

Implementering § 5 handläggarstöd

Enhetschefer

§5-samordnare

2018

2, 3, 4.

KA i miljömålsarbetet

Miljömålssamordnare

20182020

5.

KA i Introduktionsutbildning
3 tillfällen/ år

HR-chef

Miljömålssamordnare
KA-samordnare
KA-samordnare

5.

Generell utbildning om
klimatförändringar och KA ges årligen

HR-chef

KA-samordnare

20182020

5
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6.

Berörda enheter ska under 2018-2020
vid minst ett tillfälle ha fått utbildning
i klimatanpassning som berör ett
sakområde inom enheten.
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Enhetschefer

KA-samordnare

KA-samordnare

KA-samordnare
Kommunikatörer?

KA-samordnare

KA-samordnare
GIS-samordnare
Berörda handläggare;
exempelvis
planhandläggare
(planeringsunderlag)

KA-samordnare

KA-samordnare

20182020

KA-samordnare

Berörd handläggare
KA-samordnare

20182020

2018:
 Lista önskemål om
utbildningsområden som berör
enheternas sakverksamhet
 prioriteringsordning för
aktiviteterna görs
 plan för enheterna kopplat till
enheternas
verksamhetsplanering
 Minst en aktivitet genomförs
2019: Minst en aktivitet genomförs
2020: Minst en aktivitet genomförs

7.

9.

11.

Berör många sektorer.
Se respektive sektorsområde för
identifierade föreslagna aktiviteter.
Länsstyrelsen avsätter 50 000 kr för
ideella organisationer att anordna
föreläsningar/workshop om KA och
klimatförändringar eller andra insatser
som genomförs riktat till den
gotländska allmänheten.
Länsstyrelsen har ett uppdaterat GISunderlag för bedömning av
klimatanpassning i olika ärenden.
2018:
Se över befintliga GIS-skikt samt
behov.
Upprätta plan för GIS-underlag.
2019- 2020 Genomförande
2 möten/ år med nationella gruppen

2018

2 möten/år i sydlänsgruppen
Deltagande i minst en arbetsgrupp/ år

12.

Anmäla intresse för deltagande i
ordförandegruppen fr.o.m. 2019
Olika typer av samverkan med
myndigheterna i myndighetsnätverket
för klimatanpassning (19 st) vid behov
(avser t.ex. remissvar, att lyfta
frågeställningar till rätt myndighet etc.)
Berör flera sektorer.
Se respektive sektorsområde för
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identifierade aktiviteter

Samhällsplanering, bebyggelse
och byggnader
Åtgärd
4.
4.

4.

4.

7.

Aktivitet
Klimatanpassning integreras i
sammanfattande redogörelse över ÖP
Klimatanpassning integreras i
yttranden enligt PBL över ÖP, FÖP
och DP
Klimatanpassning integreras i yttrande
enligt havsplaneringsförordningen
2018:samråd
2019:granskning
Se över hur klimat integreras i MKB:er
för planer och program
när ändring i 6 kap MB träder i kraft 1
jan. 2018.
Utbildningsinsatser vilka underlag som
finns och hur klimatanpassning kan
integreras i samhällsplanering.

Ansvarig
Planhandläggare

Utförare
Planhandläggare
KA-samordnare
Planhandläggare
KA-samordnare

År
2018

Planhandläggare

Planhandläggare
KA-samordnare

2018 2020

KA-samordnare

KA-samordnare
Planhandläggare

2018

Planhandläggare
KA-samordnare

KA-samordnare

20182020

Planhandläggare
KA-samordnare

Planhandläggare
KA-samordnare

20182020

Planhandläggare

20182020

Genomförs vid minst ett tillfälle 20182020.
Aktiviteter anpassas till viken
planeringsnivå som avses;
Översiktsplanering, Detaljplanering
och Bygglovsprocessen

8.

Synkroniseras med samordningsmöten
för planhandläggare,
tillsynsvägledning enligt PBL m.m
Planeringsunderlag och riktlinjer för
hantering av klimatanpassningsfrågor i
PBL-ärenden.
2018-2020: Spridning och ev.
anpassning av nationella underlag som
kommer under perioden.

8.

F1
F4

2018-2019: Framtagande av underlag
inom ramen för projekt om
planeringsunderlag.
Samverkan med SGI om ett
kustsårbarhetsindex för Gotland
2018: se över möjligheterna till ett
projekt för att ta fram ett
kustsårbarhetsindex för Gotland
Klimatanpassning integreras i
översiktsplan
Klimatanpassning integreras vid
framtagande av FÖP och detaljplaner

KA-samordnare

Region Gotland
Region Gotland

7

2018
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F4
F4

F2

F4

Klimatanpassning integreras i
bygglovsprocessen
Region Gotland ser över redan
beslutade detaljplaner som inte ännu
bebyggts utifrån nya risker i
framtidens klimat.
Uppföljning av klimatanpassning i
Region Gotlands miljöprogram som
anger att klimatanpassning ska
integreras i all samhällsplanering.
Länsförsäkringar sprider information
om klimatanpassade åtgärder
till privata villaägare i länet.
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Region Gotland
Region Gotland

Region Gotland

Länsförsäkringar

Infrastruktur och tekniska
försörjningssystem
Åtgärd
4.

4.

12.

F4

F4

Aktivitet
Se över hur klimatförändringar och
behovet av KA integreras i MKB för
koncessionsansökan när ändring i 6
kap MB träder i kraft 1 jan. 2018.
Se över hur klimatförändringar och
behovet av KA integreras i MKB för
vägärenden när ändring i 6 kap MB
träder i kraft 1 jan. 2018.
Genomföra ett möte kring hur vägnätet
kan klimatanpassas på Gotland mellan
Trafikverket, Länsstyrelsen och
Region Gotland.
Detta för att tydliggöra vilka
sårbarheter vägnätet har utifrån
klimatförändringar och vilka åtgärder
som därför bör prioriteras, samt i vilka
processer klimatanpassning ska
beaktas utifrån olika aktörers ansvar.
Vid nyinvesteringar i elledningar tas
hänsyn till eventuell sårbarhet för
klimatförändringar och behovet av
klimatanpassning
Vid nyinvesteringar i fasta
anläggningar tas hänsyn till eventuell
sårbarhet för klimatförändringar och
behovet av klimatanpassning

Ansvarig
KA-samordnare

Utförare
KA-samordnare
Planhandläggare
Miljöhandläggare

År
2018

KA-samordnare

KA-samordnare
Planhandläggare
Miljöhandläggare

2018

KA-samordnare

Länsstyrelsen
Trafikverket
Region Gotland

2018

Utförare
Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare
Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare

År
2018

GEAB

GEAB

Kulturmiljö
Åtgärd
1.

1.

Aktivitet
Integrera klimatanpassning vid
framtagande av en ny
kulturmiljöstrategi 2019-2021
Se över om klimatanpassning är
relevant i framtagande av en ny
byggnadsminnesstrategi
(Gällande strategi sträcker sig 20172021) översyn av relevans 2020

Ansvarig
Kulturmiljöhandläggare
Kulturmiljöhandläggare
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Uppföljning av åtgärder för
klimatanpassning inom åtgärder för
Kulturmiljöstrategi 2016-2018 (dnr
430-2798-15.)
Ta upp KA i Världsarvsrådet

Kulturmiljöhandläggare

Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare

2018

Kulturmiljöhandläggare

2018

Se över om KA kan ges för särskilda
insatser inom 7:2 bidraget
(förebyggande konservering av t.ex.
stenskulpturer, bildstenar pga
vittring)?
Kunskapshöjning inför arbete med
kulturmiljöstrategi

Kulturmiljöhandläggare

Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare
Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare

2018

6
och/eller
7.

Kunskaphöjning om KA inför arbete
med handlingsplan för Visby
världsarv.

Länsstyrelsen i
samverkan med
Region Gotland

Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare
KA-samordnare

10.

Se över vilka underlag som behövs och
analyser vi kan göra för att underlätta
för beslut för att integrera KA i
handläggning
Integrera klimatanpassning i
handlingsplan för Visby världsarv

KA-samordnare

KA-samordnare
Kulturmiljöhandlägg
are

2019

Utförare
Ansvariga
handläggare för
ärendegrupper

År
2018

3.

4

6.

F1

Kulturmiljöhandläggare

2018

2018

Region Gotland

Miljöfarlig verksamhet och
förorenade områden
Åtgärd
4.

4.

6.

Aktivitet
Se över hur klimatförändringar och
behovet av KA integreras i MKB för
tillståndsprövning enligt 7, 9, 11, 12
och 17 kap. MB när ändring i 6 kap
MB träder i kraft 1 jan. 2018.
Integrera klimatanpassning i prövning
och tillsyn av miljöfarlig verksamhet
utifrån framtaget kunskaps- och
planeringsunderlag från projekt
Klimatanpassning i tillsyn av
miljöfarlig verksamhet och förorenade
områden
2018: Aktivitet vid täktträff samt
aktivitet vid tillsynsvägledning för
MHN
Kunskapshöjning för berörda
handläggare om befintligt underlag
samt den länsstyrelsegemensamma
rapporten Klimatanpassning i tillsyn
av miljöfarlig verksamhet och
förorenade områden

Ansvarig
Miljöhandläggare

Miljöhandläggare

KA-samordnare
Handläggare
miljöfarlig
verksamhet

2018

Handläggare FO
Handläggare Seveso
KA-samordnare

Miljöhandläggare

Handläggare
miljöfarlig
verksamhet
Handläggare FO
Handläggare Seveso
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KA-samordnare
7.

8.

Bjud in berörda handläggare på Region
Gotland (MH) m.fl vid ovanstående
kunskapshöjning
Utifrån framtaget kunskaps- och
planeringsunderlag från projekten
Klimatanpassning i tillsyn av
miljöfarlig verksamhet och förorenade
områden kommunicera ut underlaget

2018

Miljöhandläggare

Miljöhandläggare
KA-samordnare

2018

Genomförande och uppföljning av
åtgärder för klimatanpassning inom
Strategi för en bättre vattenmiljö
Genomförande och uppföljning av
åtgärder för klimatanpassning inom
Regional vattenförsörjningsplan
Genomförande och uppföljning av
åtgärder för klimatanpassning inom
Vatten i odlingslandskapet.
Länsstyrelsen verkar för att integrera
KA i Blått centrums arbete
Se över hur klimatförändringar och
behovet av KA integreras i MKB för
tillståndsprövning enligt 7, 9, 11, 12
och 17 kap. MB när när ändring i 6
kap MB träder i kraft 1 jan. 2018.
Implementera vattenförvaltningens
förvaltningsplaner och bindande
åtgärdsprogram för år 2016-2021

Enhetschef

KA-samordnare

Vattenhandläggare

Vattenhandläggare
KA-samordnare

Enhetschef

KA-samordnare

Enhetschef

KA-samordnare

2018

Vattenhandläggare

Vattenhandläggare
KA-samordnare

2018

Enhetschef

Vattenhandläggare

KA vid eventuell Vattendialog 2018
Länsstyrelsen medverkar till spridning
av information om
KASKAD – En handbok för att lättare
klimatanpassa dricksvattenkedjan
Klimatförändringar och åtgärder för
klimatanpassning integreras i VAstrategi
Klimatförändringar och åtgärder för
klimatanpassning integreras i VA-plan
Genomförande och uppföljning av
arbete med klimatanpassning i enlighet
med dagvattenstrategi

Enhetschef
Vattenhandläggare

Vattenförvaltning, dricksvatten,
avlopp och spillvatten
2.

2.

2.

3.
4.

4.

4.
12.

F1

F!
F2

Vattenhandläggare
KA-samordnare

2018
2018

Region Gotland

Region Gotland
Region Gotland

Krisberedskap
Åtgärd
4.

1.

Aktivitet
LSO (lag om skydd mot olyckor)tillsyn, handlingsprogram
I tillsyn av Region Gotland enligt LSO
genomföra kunskapshöjning om KA
vid ett tillfälle.
KA integreras i den RSA (risk- och

Ansvarig
LSO-handläggare

Utförare
LSO-handläggare
KA-samordnare

År
2018

RSA-handläggare

RSA-handläggare

2018
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KA-samordnare

4.

Kunskapshöjning om KA inom
arbetsgruppen RSA och de
identifierade områden som
kunskapshöjning sker inom ska ske vid
minst ett tillfälle 2018.

RSA-handläggare

RSA-handläggare
KA-samordnare

2018

1.

KA integreras i Epizootiplan

Krisberedskapshandläggare

Krisberedskapshandläggare
Länsveterinär
KA-samordnare

20182019

Utförare
Naturvårdshandlägga
re
KA-samordnare
Naturvårdshandlägga
re
KA-samordnare

År
2018

Naturvård
Åtgärd
1.

Aktivitet
KA integreras i Regional
handlingsplan för grön infrastruktur

Ansvarig
Naturvårdshandläg
gare

1.

Se över om klimatanpassning är
relevant vid framtagande av ny
Friluftslivsstrategi (nuvarande gäller
2017-2019)
Genomförande och uppföljning av
åtgärder för klimatanpassning inom
Strategi för områdesskydd
KA integreras i bildandet av
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Inledning
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Som följd av de ökade
utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger
två grader Celsius. Det skull innebära allvarliga konsekvenser för ekosystem,
havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med
ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas
för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt
hållbar utveckling.1
Klimatförändringarna kommer enligt den senaste forskningen att leda till
ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade dygnstemperaturer, förhöjda
vattennivåer, och mer frekventa extrema vädersituationer i framtiden. FN:s
klimatpanel, IPCC, har konstaterat det är vi människor som genom utsläpp av
växthusgaser och avskogning orsakar dessa förändringar.
2013 kom rapporten ”Climate Change 2013: The Physical Science Basis” som
anger att vi människor nu har påverkat var miljö i sådan omfattning att
klimatförändringar ar oundvikliga och de utmaningar vi star inför består därför
både av att minimera fortsatt klimatpåverkan och att genomföra nödvändig
anpassning till de förändringar vi inte längre kan hejda.
Merparten av den observerade uppvärmningen har ägt rum under de senaste 50–
60 åren. De varmaste åren och det varmaste årtiondet har noterats efter år 2000.
Uppvärmningen orsakas till största del av klimatpåverkande utsläpp, som
koldioxid och metan.
De växthusgaser vi människor redan släppt ut i atmosfären fortsätter att påverka
klimatet under lång tid framöver. Eftersom världshaven absorberar en del av den
överskottsvärme som utsläppen orsakar, kan vi inte genast uppmäta
uppvärmningen som temperaturökning vid jordytan.2

”2016 var ett extremt år för det globala klimatet och det sticker ut som det
varmaste året som noterats.” 3
2016 var det tredje rekordvarma året i rad globalt sett. Den globala
medeltemperaturen var omkring 1,1 °C högre än den förindustriella perioden. De

1

UNDP. Globala målen
IPCC 2013 Climate Change 2013: The Physical Science Basis
3 Citat WMO:s (Världsmeteorologiorganisationen) generalsekreterare Petteri Taalas. WMO.
Pressrelease 18 January 2017.
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16 varmaste åren har inträffat det här århundradet, enda undantaget var 1998 då
det var en stark El Niño.4
Samhället är uppbyggt efter dagens klimat och pågående samt framtida
klimatförändringar kan göra oss sårbara. Därför behöver vi anpassa vårt samhälle
till de nya förutsättningarna., bl.a. genom att stärka och nyttja ekosystemen utifrån
dessa nya förutsättningar.
Klimatförändringarna får olika konsekvenser för olika områden i samhället och
medför både möjligheter och utmaningar. Att titta på klimatscenarier kan hjälpa
oss att ta hänsyn till klimatförändringar inom samhällsplanering, naturvård,
dricksvattenfrågor, krisberedskap, turism, jord- och skogsbruk och andra
områden.
Definition klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de
klimatförändringar vi märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.
Klimatanpassning handlar om att anpassa verksamhet och planering utifrån de
föränderliga förutsättningar som vi ser pågår. Klimatanpassning kan också
innebära att vidta åtgärder för att utnyttja de möjligheter som kan uppstå till följd
av klimatförändringarna.5
Globala och nationella mål för klimatanpassning

FN:s generalförsamling antog i september 2015 nya mål för hållbar ekonomisk,
social och miljömässig utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för
hållbar utveckling och dessa ersätter de tidigare milleniemålen. De globala målen
hänger samman och inkluderar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling:
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Mål 13. Bekämpa
klimatförändringarna innefattar att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser. Möjligheten att nå flera andra mål är
också beroende av ett framgångsrikt arbete med klimatanpassning. 6

4

WMO. Pressrelease 18 January 2017.
IPCC 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
2 IPCC 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability.
6 Regeringskansliet. 11 januari 2016. Agenda 2030 för hållbar utveckling.
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Bild från: UNDP. Globala målen
Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning bidrar till arbetet med de
globala målen, exempelvis genom att stärka förmågan till klimatanpassning och
förbättra medvetenheten om klimatanpassning och begränsning av
klimatförändringarnas konsekvenser.
I en skrivelse till riksdagen formulerade regeringen att visionen för samhällets
anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt hållbart och
robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska
sårbarheter och tillvarata möjligheter. Samtidigt aviserade regeringen med stöd i
EUs: strategi för klimatanpassning att en nationell strategi för klimatanpassning
ska tas fram under mandatperioden.7 Klimatanpassningsutredningen överlämnade
sitt betänkande Vem har ansvaret? (SOU 2017:42) i maj 2017. Utredningen
föreslår framtagande av en nationell strategi för klimatanpassning. 8 Framtagande
av en nationell strategi för klimatanpassning har också aviserats i
budgetpropositionen för 2018.
I början av 2017 antog regeringen en nationell Säkerhetsstrategi där man
konstaterar att klimatförändringarna påverkar säkerheten i Sverige både direkt och
indirekt. De internationella följderna kommer att få minst lika stora konsekvenser
som de som direkt berör vårt land och gör därmed klimatanpassning till en
säkerhetsfråga för Sverige.9
Ingen nationell myndighet har idag övergripande ansvar för klimatanpassningen i
Sverige, men centrala myndigheter har genom sina respektive sektorsansvar en
viktig roll som gäller även under de förutsättningar som klimatförändringarna
7

European Commission. 2013. An EU Strategy on adaptation to climate change. COM (2013)
216.
8 SOU 2017:42. Vem har ansvaret?
9 Regeringskansliet, 2017. Statsrådsberedningen. Nationell säkerhetsstrategi.
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medför. Ett flertal nationella myndigheter med ansvar inom klimatanpassning har
under de senaste åren tagit fram handlingsplaner för klimatanpassning inom sina
verksamhetsområden. Länsstyrelsen ser de nationella handlingsplanerna som
viktiga inriktningsdokument för fortsatt arbete med klimatanpassning.
Myndighetsnätverket för klimatanpassning består av 19 myndigheter med sektorseller informationsansvar för hur samhället påverkas av nutida och framtida klimat,
samt 21 länsstyrelser som ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet
på regional nivå. Utöver myndigheter ingår även Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Myndighetsnätverket för klimatanpassning står bakom
klimatanpassningsportalen som drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum
för klimatanpassning vid SMHI. Klimatanpassningsportalens syfte är att stödja
olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning. 10
Övergripande mål

Målet för vårt klimatarbete är att aktivt möta och motverka
klimatförändringar för att utveckla ett långsiktigt robust och jämställt
samhälle. 11
Målet anges i Länsstyrelsen Gotlands strategiska utvecklingsplan för det
prioriterade området Minskad klimatpåverkan som är ett av tre prioriterade
områden.
Länsstyrelsens ansvar för klimatanpassning

Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett
förändrat klimat.
Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som
hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska
utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom
myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga
myndigheters insatser, främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet
samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha
vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.
Länsstyrelsen ska inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner,
landsting, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i länet, och ansvara för
de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. 12

10

Klimatanpassningsportalen.
i Gotlands län 2017. Strategisk utvecklingsplan 2017–2019.
12 Förordning (2017:828) med länsstyrelseinstruktion
11Länsstyrelsen
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Arbetet med att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet berör därmed
den egna verksamheten och andra aktörers arbete.
Vi arbetar för att öka kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser
och utifrån detta stimulera till att anpassningsåtgärder genomförs. Praktiska
åtgärder för klimatanpassning ligger i regel på kommunal nivå.
För att uppfylla mål inom klimatanpassningsarbetet har vi i vår strategiska
utvecklingsplan angett att vi ska arbeta med att:
 Integrera klimatanpassning i strategiska dokument för Gotlands hållbara
tillväxt.
 Driva på arbetet i länet med klimatanpassning.
 Bidra med kunskap och information i syfte att öka det gotländska
samhällets förmåga att möta klimatförändringar.
 Integrera effekterna av klimatförändringar i risk- och sårbarhetsarbetet13
Regleringsbrevsuppdrag 2017 för det regionala klimatanpassningsarbetet
(kommer att uppdateras med uppdrag för 2018)

Länsstyrelserna ska redovisa insatser med anledning av uppgiften att samordna
det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet. Med utgångspunkt från de
regionala handlingsplanerna för klimatanpassning ska det i redovisningen ingå
vilka insatser som görs på länsstyrelsen och hos kommunerna i länet, vilken effekt
länsstyrelsen bedömer detta får för länets anpassning till ett förändrat klimat samt
hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.
Handlingsplanens syfte

 Handlingsplanen fungerar som vägledande dokument för arbetet med
klimatanpassning i Gotlands län.
 Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar:
 Länsstyrelsens inriktning för arbetet med klimatanpassning.
 De åtgärder som Länsstyrelsen, Region Gotland och andra aktörer
inom berörda sektorer i länet behöver arbeta med.
 Handlingsplanen utgör styrdokument, och grund för intern prioritering, för
länsstyrelsens arbete med att samordna arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat.

13

Länsstyrelsen i Gotlands län 2017. Strategisk utvecklingsplan 2017–2019
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Tvärperspektiv

Enligt länsstyrelseinstruktionens §5 ska alla Länsstyrelsens verksamhetsområden
integrera tvärperspektiv i sitt arbete. Sektorsövergripande uppgifter i
länsstyrelseinstruktionen är (förutom klimatanpassning), jämställdhet,
barnperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för funktionsvariationer, mänskliga
rättigheter, folkhälsa, förenkla för företag, bostadsförsörjning samt miljömålen.
Detta integreringsarbete ska fortgå kontinuerligt.
Denna handlingsplan berör direkt miljömål och folkhälsa, indirekt berörs alla
tvärperspektiv. I det fortsatta arbetet med åtgärder kommer att ses över hur övriga
tvärperspektiv kan beaktas och då integreras som en del av genomförandet av
åtgärderna.
Handlingsplanens avgränsning

För att möta utmaningarna med ett förändrat klimat är både minskade utsläpp av
växthusgaser och anpassning till klimatförändringens effekter nödvändiga.
Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet på regional nivå med att minska
utsläppen av växthusgaser så mycket att klimatförändringarna hålls på en
hanterbar nivå. Detta arbete drivs i nära samverkan med klimatanpassninsarbetet,
men åtgärderna ingår i en separat handlingsplan. Åtgärder som skulle behöva
genomföras av andra nationella myndigheter, organisationer eller enskilda tas inte
upp i den här handlingsplanen.
Målgrupp

Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och till
tjänstemän och politiker inom Region Gotland, samt de aktörer inom berörda
sektorer som Länsstyrelsen bedömt är relevanta i länets arbete med
klimatanpassning. Andra intresserade kan använda handlingsplanen för att få en
bild av länets utsatthet för klimatförändringar och vilka åtgärder som
Länsstyrelsen arbetar med.
Tidsperspektiv

Handlingsplanen gäller för år 2018–2020 och Länsstyrelsens åtgärder kommer att
genomföras under denna treårsperiod. Del 1. Åtgärder, kommer att revideras
årligen. Del 2. Bakgrund, kommer att revideras vid behov.
Handlingsplanen utgår från de konsekvenser och behov av klimatanpassning som
vi kan se idag och förvänta oss fram till år 2100. Tidshorisonten är år 2100 för
IPCC:s klimatscenarier, vilka också ligger till grund för den klimatanalys för länet
som SMHI har gjort. Klimatförändringarna och medföljande konsekvenser
kommer att fortsätta uppträda även efter år 2100. Detta ställer krav på flexibilitet i
de långsiktiga investeringar för klimatanpassning som vi vidtar för att möta de
utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Vilka konsekvenser vi drabbas
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av på lång sikt beror dels på hur mycket och hur snabbt de globala utsläppen av
klimatpåverkande växthusgaser minskar, dels på hur väl vi lyckas med att anpassa
samhället till nya förutsättningar
Finansiering

De åtgärder som Länsstyrelsen är ansvarig för finansieras dels genom de
klimatanpassningsmedel som Länsstyrelsen får via anslag 1:10 Klimatanpassning
inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och dels via de anslag som
finansierar övriga uppdrag. Prioritering av användning av medel görs i samband
med Länsstyrelsens årliga verksamhetsplaneringsprocess.
För kommuner och andra aktörer finns när den här planen skrivs, inte några medel
avsatta specifikt för klimatanpassningsinsatser. Vissa åtgärder kan med fördel och
utan större merkostnader integreras med annat arbete, medan andra åtgärder är
kostsamma att genomföra. Klimatanpasningsåtgärder som innebär en kostnad vid
genomförandet kan innebära besparingar och minskade kostnader i framtiden. På
Klimatanpassningsportalen finns information om möjligheter till finansiering av
klimatanpassningsåtgärder.14
Många åtgärder som bidrar till anpassningen till ett förändrat klimat ger också
andra positiva effekter för människor och miljö. I ”Var finns pengarna? En
sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att
nå miljömålen” finns information om stöd och bidrag till åtgärder för att nå
miljömålen.15
Arbetsprocess Denna text uppdateras och fylls på till slutversionen

Handlingsplanen har tagits fram med utgångspunkt i den tidigare regionala
handlingsplanen för klimatanpassning som sträckte sig 2014–2016, samt
uppföljningen av denna16 Handlingsplanen har tagits fram av
klimatanpassningssamordnaren i samverkan med en intern
klimatanpassningsgrupp. I arbetet har workshops genomförts på länsstyrelsens
enheter.
Handlingsplanen har skickats på bred remiss till ovan nämnda aktörer samt andra
berörda aktörer inom relevanta sektorer i länet samt internt inom Länsstyrelsen.
Under remisstiden har länsstyrelsen genomfört x antal möten med aktörer för att
få in ytterligare synpunkter och eventuellt tidsätta föreslagna aktiviteter.
14

Klimatanpassningsportalen
Länsstyrelserna 2017. Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter
till åtgärder och insatser för att nå miljömålen
16 Länsstyrelsen Gotland 2014. Regional handlingsplan för klimatanpassning Gotlands län
samt Länsstyrelsen i Gotlands län 2017 Uppföljning av Regional handlingsplan för
klimatanpassning Gotlands län
15
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Hur påverkas Gotland av klimatförändringar scenarier till år 2100
Hur klimatet i Gotlands län utvecklas beror på hur framgångsrikt det globala
arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser blir. Även om vi lyckas att
stoppa utsläppen av växthusgaser kommer vi fortfarande att få en förändring av
klimatet som vi måste anpassa oss till.
Klimatscenarier är beskrivningar av möjliga utvecklingar av klimatet i termer av
meteorologiska variabler t.ex. årsmedeltemperatur och säsongsnederbörd. De är
en sammanställning av vår förståelse om klimatet och är basen till
klimatforskarnas svar. 17
SMHI har sammanställt en klimatanalys för Gotlands län som beskriver dagens
och framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika
utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).
I klimatanalysen finns geografiskt detaljerade klimatdata och hydrologiska
modelleringar. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, det vill säga
medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden.
De beskrivningar som finns i klimatanalysen baseras på medelförhållanden. Det är
viktigt att komma ihåg att variationen mellan år kan vara stor, även i ett framtida
klimat. 18 Slutsatserna från rapporten sammanfattas i efterföljande tabell, andra
källor anges där sådana använts.

Parameter

Påverkan Gotland
Årsmedeltemperatur 3–5 grader varmare än i nuläget.
Temperaturökning för alla årstider.
Kortare vinterperiod och längre sommarperiod.

Högre temperatur

Fler varma dagar och perioder med värmebölja.
Ökad årsmedelnederbörd 20–30 %
Ökad kraftig korttidsnederbörd

Ökade nederbördsmängder

17
18

Ökad tillrinning under vintern uppemot 50 %, p.g.a. mer
nederbörd och att mindre nederbörd kommer som snö.

SMHI 2015. Vägledning för användande av klimatscenarier.
SMHI 2015. Klimatologi 31. Framtidsklimat i Gotlands län.
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Fler dagar med låg markfuktighet.
Minskad total medeltillrinning vår och sommar, p.g.a. ökad
avdunstning.

Längre torrperiod

Vårflödestopparna försvinner och säsongen med låga flöden
blir längre.
Lågflöden blir vanligare, pga ökad avdunstning.
Starten på brandrisksäsongen tidigareläggs med ca 40 dagar
mot slutet av seklet. En ökning av brandrisksäsongens längd
med ca 50 dagar.19
2–4 månader längre vegetationsperiod.
Starten tidigareläggs, enligt RCP 8,5 till slutet av januari.
Enligt RCP 8, 5 blir vegetationsperioden 11 månader.

Längre vegetationsperiod
Global havsnivåhöjning på cirka 1 meter fram till år 2100 och
effekterna av detta mest märkbara i södra Sverige.
Haven kommer även att fortsätta stiga efter år 2100.

Höjd havsnivå

Höjningen av havsnivån får också genomslag på de mest
extrema vattennivåerna i samband med stormar. 20
Stigande havsnivåer där beräknat högsta troliga vattenstånd
för Gotland vid seklets slut (utan konsekvenser av våg- eller
vindeffekter) är c: a 153 cm över dagens medelvattenyta
beräknat för nordvästra Gotland.
Östra och södra Gotland får något lägre extremnivåer.21
Kusterosion sker i de södra delarna av Sverige, främst i
Skåne, Halland, Blekinge samt på Öland och Gotland. 22
Ökade havsnivåer och kraftigare vindar komma att innebära
ökade problem med stranderosion längs kusten.23

Ras, skred, erosion

19

MSB 2013. Framtida perioder med hög risk för skogsbrand - Analyser av klimatscenarier
2017. 14 juni 2017.
21SMHI 2008. Havsvattenstånd runt Gotland nu och i framtiden. Rapport 2008–71.
22 SMHI 2015. Underlag till Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.
Klimatologi nr 12.
23 SGI, Statens geotekniska institut www.swedgeo.se
20SMHI
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Storm

Inga tydliga svar på hur vinden kan komma att förändras i ett
framtida klimat.
Allvarligare konsekvenser och ökad risk för stormskador av
stormar pga. mildare och blötare vintrar.
Den stigande havsnivån gör också att extremvattenstånden
som kan uppstå i samband med storm beräknas bli högre i
framtiden24

Indirekta effekter för Sverige av klimatförändringar globalt

Förutom de direkta effekter som påverkar Sverige, så kommer de konsekvenser
som klimatförändringen får i andra delar av världen att påverka oss. Den
nationella säkerhetsstrategin lyfter fram att de internationella följderna av
klimatförändringar kommer att få minst lika stora konsekvenser som de som
direkt berör vårt land. Klimatförändringarna kan öka risken för krig, konflikter
och fattigdom. De förvärrar bristen på vatten och föda i redan utsatta regioner.
Kombinationen av resursbrist och befolkningstillväxt destabiliserar samhällen och
föder eller förvärrar konflikter. Följden blir ofta att människor tvingas på flykt.
Höjda havsnivåer och svåra stormar hotar liv, egendom och infrastruktur i
havsnära regioner över hela världen25
Länsstyrelsens utgångspunkter i arbetet med klimatanpassning

För åtgärder som innebär investeringar och val med en tidshorisont efter mitten
av seklet, kommer Länsstyrelsen att utgå från RCP 8.5 som ett möjligt
framtidsscenario. Länsstyrelsen har valt att i det regionala
klimatanpassningsarbetet utgå ifrån att RCP 8.5 är ett möjligt framtidsscenario
utifrån försiktighetsprincipen.26 Länsstyrelsen rekommenderar andra aktörer att
följa samma inriktning.
Många klimatanpassningsåtgärder kan vidtas utan att utgå ifrån ett specifikt
scenario, men när det handlar om att sätta till exempel planeringsnivåer, gör
osäkerheterna att Länsstyrelsen valt att utgå från försiktighetsprincipen och lägga
nivåerna utifrån att även det värsta scenariot i SMHI:s klimatanalys för länet kan
inträffa. Från länets klimatanalys kan utläsas att val av scenario spelar liten roll
fram till mitten av seklet, då resultaten inte skiljer sig särskilt mycket åt.27

24

Klimatanpassningsportalen
Regeringskansliet, 2017. Statsrådsberedningen. Nationell säkerhetsstrategi.
26 Riodeklarationen om miljö och utveckling från 1992, princip 15: För att skydda miljön, skall
försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet med deras förmåga. Om hot om
allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte
användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförsämring.
Detta stämmer också överens med hänsynsreglerna i Miljöbalken (2:3).
27Läs mer om RCP-scenarierna i SMHI 2015. Klimatologi 31. Framtidsklimat i Gotlands län.
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Vattenbrist och torka är en prioriterad fråga i klimatanpassningsarbetet inom alla
sektorer. Gotlands län har redan idag problem med torka och vattenbrist, detta är
något som enligt klimatscenarierna kommer att inträffa oftare och under längre
perioder i framtiden.
Gotlands kust är särskilt utsatt för effekterna av klimatförändringar. Detta eftersom
kustzonen innehåller många höga natur-, kultur- och upplevelsevärden och många
intressen samsas här. Dessutom kommer vissa redan vanliga problem i kustzonen att
förstärkas i ett förändrat klimat, tex. vattentillgång och vattenkvalitet. Samtidigt som
kusten också påverkas av havsnivåhöjning och kusterosion.
Skyfall och värmeböljor utgör en viktig del av riskbilden som alla delar av Sverige
behöver förbereda sig för att kunna hantera. Detta behöver därför hanteras som en del av
arbetet inom alla sektorer.

Klimatanpassningsarbetet utgår från arbete med ekosystemtjänster.
Påverkan på ekosystemen och den biologiska mångfalden på Gotland och i Östersjön
har stor betydelse för alla som bor och verkar på Gotland. En fungerande biologisk

mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster
utgör exempelvis grunden för jordbruk, skogsbruk och turism. Ekosystembaserad
klimatanpassning utgår från att ekosystemtjänster kan bidra till att anpassa
samhället till klimatförändringarna och dämpa negativ påverkan.

Vilken klimatanpassning av Gotland behövs?
Denna del är en sammanställning av det regionala klimatanpassningsbehovet för
Gotlands län utifrån befintlig kunskap. Avsnittet är tänkt att klargöra olika
aktörers roller i klimatanpassninsarbetet och ska ge en bild av hur långt vi har
kommit i arbetet i länet.
Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 delades in i sex olika huvudområden
som påverkas av klimatförändringar, dessa har i sin tur flera undergrupper.
Sammantaget handlar det om ca 25 olika områden, som hänger ihop på olika sätt
och ofta påverkar varandra. 28 Dessa hade länsstyrelsen som utgångspunkt i sin
förra handlingsplan. I SMHI:s kontrollstation 2015 delades nulägesbeskrivningen
av klimatanpassningsarbetet i Sverige in dessa områden:







28

Integrerad vattenförvaltning och dricksvatten
Kommunikationer
Tekniska försörjningssystem
Bebyggelse, byggnader och kulturarv
Areella näringar och besöksnäring
Hälsa
Naturmiljö och miljömål

SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter
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Länsstyrelsen har i stort valt denna struktur för sin nulägesbeskrivning av länet,
men med vissa omarbetningar eftersom vissa områden kan beskrivas i flera
sammanhang. Ett område som kallas Sektorsövergripande arbete och förankring
har lagts till. Under varje sektorsområde framgår vilka miljömål som berörs,
påverkan på miljömålen beskrivs även under rubriken Naturmiljö och miljömål.

Sektorsövergripande arbete och förankring
Klimatanpassning berör alla samhällets sektorer och det är viktigt att påbörja arbetet
med klimatanpassning inom fler sektorer. Länsstyrelsens inriktning är att
klimatanpassning ska vara en fråga som hanteras tvärsektoriellt och inom ramen för
befintliga nätverk. För att klimatanpassningsarbetet ska gå vidare i länet är
Länsstyrelsens bedömning att det behövs kunskap, organisation, rutiner och mandat
att arbeta med frågan. Det finns också ett behov av att arbeta brett och
sektorsövergripande med klimatanpassning.
Länsstyrelsens åtgärder riktar sig generellt sett inte till allmänheten. Ideella
organisationer ges under 2018 möjlighet att söka medel för insatser som hålls för
att höja kunskapen om klimatanpassningsfrågor för allmänheten.

Länsstyrelsens regleringsbrev anger att länsstyrelserna ska följa upp hur arbetet
med klimatanpassning går och vilka insatser som görs hos länsstyrelsen och hos
kommunerna i länet. Region Gotland är en viktig aktör i arbetet med
klimatanpassning och äger många åtgärder för klimatanpassning. Länsstyrelsen
kan vägleda och samverka med Region Gotland i arbetet med åtgärder.
Enligt IVL:s undersökning ”Klimatanpassning 2017-så långt har kommunerna
kommit. Enkätundersökning och kommunranking” hamnar Region Gotland på
plats 66 med 15,5 poäng. Det genomsnittliga resultatet för alla deltagande
kommuner var 13,2.29 Länsstyrelsen ser att det är positivt att Region Gotland
under 2017 för första gången deltog i enkätundersökningen som har pågått sedan
2015.
Resultaten från enkätundersökningen visar att nästan alla kommuner (201 av 202)
tror att de kommer påverkas av klimatförändringar eller extrema väderhändelser,
så även Region Gotland. De flesta kommunerna (9 av 10) uppger att de arbetar
med klimatanpassning.30 Att arbete med klimatanpassning är påbörjat och pågår
inom Region Gotland framgick av den förra regionala handlingsplanen för
klimatanpassning och även av uppföljningen av denna. Exempelvis kommer
klimatanpassning till uttryck i bl. a. översiktsplanen Bygg Gotland, fördjupade
översiktsplaner, RSA, dagvattenstrategi m.m. (vidare beskrivning om nuläget i
arbetet finns under kommande sektorbeskrivningar).
29
30

IVL. Svenska miljöinstitutet 2017. Klimatanpassning 2017 - så långt har kommunerna kommit
Ibid
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Enligt IVL:s enkät uppger hälften av kommunerna att det har fattats ett politiskt
beslut i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen om att kommunen ska arbeta
med klimatanpassning. Länsstyrelsen har ingen kännedom om att ett sådant beslut
fattats inom Region Gotland.
Drygt hälften av kommunerna (6 av 10) svarar i IVL:s undersökning att någon
eller några är huvudansvariga för kommunens klimatanpassningsarbete. Inom
Region Gotland finns är ansvaret för klimatanpassning integrerat i respektive
uppdrag/nämndansvar. Respektive förvaltning/kommunala bolag ansvarar för
genomförande av klimatanpassningsåtgärder inom sitt ansvarsområde.31 Detta är
positivt på så sätt att arbetet är sektorsövergripande och att flera förvaltningar
behöver vara involverade. Länsstyrelsen upplever dock att det finns en viss
svårighet med att det är otydligt vem som ansvarar för det samlade
klimatanpassningsarbetet på Region Gotland. Att ha en samlad bild av Region
Gotlands arbete med klimatanpassning skulle vara positivt både i planering av
åtgärder och för uppföljning av det arbete som görs.
IVL:s undersökning visar att kommunerna i Sverige generellt sett inte har kommit
så långt vad gäller att utvärdera och prioritera olika klimatanpassningsåtgärder
och följa upp och utvärdera anpassningsarbetet.32 Region Gotland har angett att
ingen samlad uppföljning av klimatrelaterade kostnader och arbete som görs för
att anpassa infrastruktur och verksamhet till ett ändrat klimat, men att viss
uppföljning sker genom länsstyrelsens arbete. Flera förslag i denna handlingsplan
innebär att länsstyrelsen ytterligare skulle kunna stötta Region Gotland med
uppföljning av arbetet.
Föreslagen ändring av miljöbalken

Den 1 juni 2017 kom propositionen gällande nya 6 kapitlet i miljöbalken. De nya
bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Förslaget innebär att
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) breddas till att omfatta fler miljö- och
hälsoaspekter, exempelvis klimatförändringar. Alla miljö- och hälsoaspekter
kommer inte att bli relevanta i varje enskild tillståndsprövning, utan det avgörs i
avgränsningsfasen.33 Länsstyrelsen kommer därmed att verka för att
klimatförändringar lyfts i de MKB: er där det är relevant.

31

Ibid
Ibid
33 Prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar
32
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Integrerad vattenförvaltning och dricksvatten
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Dricksvatten

Perioden med sjunkande grundvattennivåer bli längre.
Eventuellt kan grundvattennivåerna under vintern bli något
högre
Vattenkvaliteten påverkas av torrperioder, översvämningar
och högre vattentemperatur bl.a. genom ökad risk för
mikrobiologiska och kemiska föroreningar.
Lägre grundvattenbildning ökar risken för påverkan från det
relikt saltvatten

Sjöar och vattendrag

Östersjön

Högre flöden i vattendragen under höst och vinter.
Lägre flöden och längre säsong med låga flöden under vår
och sommar.
Viktiga fortplantningsmiljöer för arter vattendrag kan
försvinna

Ytvattnets kvalitet och kvantitet att påverkas
Ökad vattentemperatur i sjöar
ökad risk för kraftiga algblomningar
ökande humushalter
Ökade vattentemperaturer, cirka 3–5 grader i genomsnitt.
Den största temperaturhöjningen under sommartid i södra
Östersjön.
Ökad vattentemperatur och ökade flöden i vattendragen kan
leda till övergödning, minskat istäcke och lägre salthalt
Havsförsurning som på sikt leder till betydande effekter på
marina organismer.34

Miljömål som berörs: Hav i balans - levande kust och skärgård, Levande sjöar
och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning.
Förväntade konsekvenser av klimatförändringar såsom ökad nederbörd och fler
perioder med torka innebär stora utmaningar för vattenförvaltning och
dricksvattenförsörjning samt för hantering av dag- och spillvatten35.

34

SMHI 2015. Underlag till Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.
Klimatologi nr 12
35 Ibid
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EU:s ramdirektiv för vatten syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av
våra vattenresurser. Vattenförvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, kust- och
övergångsvatten och grundvatten. Alla vatten ska ha god status och
vattenkvaliteten får inte försämras. Vattenmyndigheterna tog 2012 fram ett
kunskapsunderlag om hur klimatanpassning kan införlivas i vattenförvaltningen.
Detta pekar på att klimatperspektivet på sikt bör föras in i övervakningsprogram,
åtgärdsprogram och i arbetet med kartläggning och analys. Länsstyrelsen arbetar
med att implementera vattenförvaltningens förvaltningsplaner och bindande
åtgärdsprogram för 2016–2021.
Länsstyrelsen arbetar med en ”Strategi för en bättre vattenmiljö 2018–2020” som
integrerar klimatanpassning i vattenförvaltningsarbetet på regional nivå. Därmed
kommer att utgöra grund för det fortsatta arbetet med klimatanpassning.
Länsstyrelsens ambition med strategin är att tydliggöra Länsstyrelsens uppdrag
och roller i arbetet för en bättre vattenmiljö genom att samordna, prioritera och
styra vårt åtgärdsarbete mot de uppsatta målen. Planen omfattar allt vatten i länet
(grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och hav).
Beskrivning av Gotlands kustvatten finns i de åtta lokala åtgärdsprogram som
tagits fram. Generellt har kustvattnet längs Gotlandskusten, liksom Östersjön som
helhet, problem med övergödning, främst orsakad av lantbruk, avlopp och
skogsbruk. Belastning av näringsämnen sker direkt från landbaserade källor, via
inlandsvattnet och från utsjön. För att minska övergödningsproblemen längs
kusten behövs därför en reduktion av kväve och fosfor från både landbaserade
källor och utsjön.36 I ett framtida klimat kan ökade nederbördsmängder ge utökat
flöde av kväve och fosfor i Östersjön.
En beskrivning av de flesta av Gotlands sjöar och vattendrag finns i de åtta lokala
åtgärdsprogram som tagits fram och finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.
Sjöarna på Gotland har som regel en god vattenkvalitet, endast ett fåtal har
problem med förhöjda närsalthalter och flera av de större sjöarna är ytvattentäkter
för dricksvattenproduktion.
Av vattendragen har endast ett fåtal god vattenkvalitet. Ett stort problem är den
tidigare utdikningen av våtmarker, med kanalisering och uträtning, så för att
minska övergödningsproblematiken, hålla kvar mer vatten i landskapet och
samtidigt behålla förutsättningarna att bedriva ett livskraftigt jordbruk, krävs det
att åtgärder vidtas som exempelvis våtmarker, dammar och funktionella
kantzoner. Ett problem som blir alltmer aktuellt är torka, vilket inverkar negativt
på vattenorganismer och fisk. 37 Denna problematik förväntas bli vanligare i ett
förändrat klimat. Flera av de fysiska åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammen
kan utöver förbättrad vattenkvalitet också uppväga effekterna av ett förändrat
36Länsstyrelsen
37

Ibid

i Gotlands län 2017. Utkast till Strategi för en bättre vattenmiljö 2018–2020

Länsstyrelsen i Gotlands län

2017-11-13

Dnr 424-2628-2017
18

klimat. Det kan komma att visa sig att de behöver genomföras i en ännu större
omfattning för att upprätthålla en godtagbar vattenkvalitet.38
Klimatanpassningsfrågorna bör komma upp på agendan inom ramen för Blått
centrum, som ska fungera som ett regionalt kunskapscentrum för forskning kring
vattenfrågorna. Arbetet med vattenfrågor är tänkta att samordnas genom Blått
centrum och därmed kan länsstyrelsen verka för att klimatanpassningsfrågor lyfts
inom denna samverkan.
Dricksvatten

I dagsläget är Gotlands vattenförsörjning mycket sårbar och Gotland är idag ett av
de av län i Sverige som har störst problem med dricksvattenförsörjningen, detta
gäller både allmän och enskild vattenförsörjning. I länet används främst
grundvatten till dricksvattenförsörjning. Gotland har ett tunt, ibland obefintligt
jordtäcke och sprickig berggrund. Detta innebär att grundvattnet har stor sårbarhet
jämfört med övriga landet, och kvaliteten på dricksvattnet är redan idag dålig på
många håll. Hos de fastigheter som tar vatten från egen brunn förekommer ofta
bakterier och inom jordbruksområden är det vanligt med förhöjda halter av nitrat.
På Gotland finns idag två större näringar, de areella näringarna samt
besöksnäringen, båda starkt beroende av tillräckligt mycket dricksvatten av god
kvalitet. Många av dessa har ett enskilt vatten, och är således själv ansvarig för sin
vattenförsörjning. Klimatförändringarna kommer att leda till ökade påfrestningar
för Gotlands vattenförsörjning.39
En regional vattenförsörjningsplan är under framtagande och kommer 2018 att
finnas för länet. Denna har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Region
Gotland och LRF. Syftet med vattenförsörjningsplanen är att ta ett samlat grepp
över Gotlands vattenförsörjning och visa hur klimatförändringarna kan påverka
vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv samt peka ut de för länet
viktigaste vattenresurserna och bristområdena.
Planen redovisar ett antal tydligt identifierade behov och åtgärder som behöver
hanteras för att skapa en trygg vattenförsörjning. Det kommer att krävas stora
insatser av både Region Gotland, länsstyrelsen samt enskilda för att trygga den
långsiktiga vattenförsörjningen på Gotland. Den regionala
vattenförsörjningsplanen integrerar klimatanpassning och ersätter därmed de delar
i denna handlingsplan som berör dricksvatten. Åtgärderna kommer att följas upp
även inom ramen för klimatanpassningsarbetet.
Det förändrade klimatet ställer krav att samhället anpassas och att planering sker
efter nya förutsättningar. Förutsättningarna för vattenförsörjning förändras i och
38
39

Vattenmyndigheterna. Vatten i ett förändrat klimat.
Länsstyrelsen i Gotlands län, 2017. Regional vattenförsörjningsplan- remissversion nov 2017.
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med de förändringar i nederbörd, grundvattennivåer, avrinning och vattenstånd
som sker beroende på ökad temperatur men även på förändrade
nederbördsmönster och en förändrad havsnivå. 40
SGU har modellerat grundvattennivåernas förändring i ett framtida klimat41 det
anges generellt för Gotland att perioden med sjunkande grundvattennivåer bli
längre och eventuellt kan grundvattennivåerna under vintern bli något högre än
för referensperioden. Grundvattenbildningen kommer därmed att minska
volymmässigt samtidigt som det kommer att bli längre perioder med sjunkande
grundvattennivåer under sommarhalvåret. Möjligheten till grundvattenuttag kan
komma att minska, vilket kan leda till konkurrens om vattenresurserna.
Sammantaget gör detta att påverkan bedöms bli som störst på tillgången i de
grundvattenmagasin som har den minsta marginalen, dvs. där det råder en knapp
tillgång redan idag.
Torrperioder och översvämningar kan påverka grundvattenkvaliteten på många
olika sätt. Exempelvis genom ett jordbruk med längre odlingsperiod som kan
medföra ett ökat behov av gödsling och användning av bekämpningsmedel.
Förändringar i grundvattnets flödesriktningar kan innebära att förorenat vatten rör
sig mot vattentäkter. Detta gäller inte minst enskilda brunnar där kombinationen
av låga grundvattennivåer och uttag ur brunnar och samtidig infiltration av
avloppsvatten och därmed förhöjd grundvattennivå kan ge upphov till ny
flödesriktning och förorening av dricksvattenbrunnar. Förändringar som beror på
ökade vattenuttag kan ge nya strömningsriktningar och påverkan på
vattenkvaliteten. Detta kan t.ex. gälla ökad saltvatteninträngning. Höjning av
havsytenivå ökar även det risken för saltvatteninträngning.42 Lägre
grundvattenbildning ökar risken för påverkan från det relikt saltvatten, vilket
redan idag är relativt vanligt på Gotland.
Precis som för grundvattnet kommer även ytvattnets kvalitet och kvantitet att
påverkas av ett förändrat klimat. Varmare vatten i sjöar medför ökad risk för
kraftiga algblomningar, men även risk för ökad tillväxt av oönskade
mikroorganismer i ledningsnäten. Höga råvattentemperaturer kan aktualisera krav
på kylning av råvattnet innan det distribueras ut till konsument. Vidare anses
ökande humushalter i sjöar vara en risk, vilket kan utgöra en källa för tillväxt av
mikroorganismer.
Inom samhällsplaneringen arbetar Region Gotland mot en framtida hållbar
dricksvattenförsörjning och grundvattenfrågorna är tydligt prioriterade.
Sommartid ökar konkurrensen om vattenresurser och redan idag behöver
samhället anpassas till minskad vattentillgång. I arbetet med fördjupade
40

SMHI 2015. Framtidsklimat i Gotlands län.
SGU 2015. Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier.
42 SGU 2010. Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat.
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översiktsplaner samt vid exploateringar är vattenfrågan central, då det ställs krav
på att redovisa att tillräckligt mycket vatten av god kvalitet finns.
Region Gotland arbetar med att ta fram en ny VA-strategi denna integrerar
klimatförändringar och klimatanpassning. Länsstyrelsen utgår därför ifrån att även
efterföljande handlingsplan kommer att integrera klimatförändringar och
klimatanpassning. Länsstyrelsen utgår därmed från att denna kommer att ligga till
grund för åtgärder som görs under perioden för denna handlingsplan.
Länsstyrelsen föreslår därför att Region Gotland följer upp de åtgärder för
klimatanpassning som genomförs inom ramen för VA-strategin med efterföljande
handlingsplan. Länsstyrelsen kan vara behjälplig i denna uppföljning. Region
Gotland kommer också att ges möjlighet att, liksom andra aktörer, delta i
generella kunskapshöjningar om klimatförändringar och klimatanpassning.
På nationell nivå arbetar Livsmedelsverket med en handbok om
dricksvattenproducentens klimatanpassning (KASKAD). Denna kommer att vara
klar i början av 2018. Länsstyrelsen föreslår en aktivitet 2018 för Region Gotland
inom ramen för Kaskad, som innebär att Livsmedelsverket kommer till Gotland
och håller en tvådagars workshop.
Påverkan på ledningsnät och vattenverk finns sammanfattad under rubriken
”Tekniska försörjningssystem”, även avloppsledningar och avloppsreningsverk
samt dagvatten beskrivs här.

Kommunikationer
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Vägar

De största riskerna avseende vägar kopplade till ökad
nederbörd och medföljande flöden vilket kan innebära större
risker för översvämningar, ras, skred och erosion.

Hamnar

Förhöjd havsnivå och höga vattenstånd kan påverka
hamnverksamheten längs Sveriges sydligaste kuster
En eventuell ökning av vindstyrkorna kan ge ökad frekvens
av stängning av vissa hamnar

Flygplats

43SOU

Stranderosion kan skapa negativa effekter på infrastrukturen,
södra delarna av landet.
Luftfarten påverkas inte i någon allvarligare grad av
klimatförändringarna. De konsekvenser som konstateras är
bl.a. att flygplatsens bärighet kan påverkas av ökade
nederbördsmängder samt ett förändrat tjäldjup.43

2007:60. Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter.
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Klimatförändringar förväntas påverka kommunikationer genom bl.a. ökad
nederbörd, stigande havsnivå och ökad förekomst av ras och erosion. Det är
framförallt vägnätet som pekats ut som sårbart för klimatförändringar, varför detta
prioriteras i handlingsplanen. Avbrott i färje- och flygtrafik kan få stora
konsekvenser, vilket lyfts fram i länets risk och sårbarhetsanalys, men varken
sjöfart eller flyg lyfts i nationella utredningar fram som särskilt utsatta för
klimatförändringar.
Vägar
Det är viktigt att man vid planering tar hänsyn till aktuell kunskap om de
förändringar som kommer att ske inom den beräknade livslängden för
infrastrukturen. Utmärkande för länet är att det finns många enskilda vägar.
I dagsläget är det osäkert vilka konsekvenser som klimatförändringar kan få för
vägar på Gotland då det saknas en analys av påverkan på vägar kopplat till
klimatförändringar. Region Gotland har angett i sin översiktsplan att det bör
utredas hur vägstrukturen på Gotland klarar framtida klimatförändringar.
Trafikverket har tagit fram en klimatanpassningsstrategi med tillhörande
handlingsplan på nationell nivå. Denna anger att ansvaret ska bli tydligare för vem
som har ansvar för klimatanpassning i arbetet och hur Trafikverket ska jobba
systematiskt med klimatanpassning av infrastrukturen. Hittills har det varit oklart
vilket förhållningssätt Trafikverket har till klimatscenarier och om vissa vägnät
ska prioriteras.
Länsstyrelsens föreslår att Trafikverket, Region Gotland och Länsstyrelsen
påbörjar en dialog om hur vägnätet ska klimatanpassa på Gotland. Detta för att
tydliggöra vilka sårbarheter vägnätet har utifrån klimatförändringar och vilka
åtgärder som därför bör prioriteras, samt i vilka processer klimatanpassning ska
beaktas.
När det gäller nybyggnation av vägar så tas en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) fram. Länsstyrelsen kommer därmed att verka för att klimatförändringar
lyfts i de MKB: er där det är relevant.
Hamnar
Sjöfartsverket angav i samband med klimat- och sårbarhetsutredningen att
klimatförändringarna sannolikt inte medför några större konsekvenser för
sjöfarten.
Region Gotlands hamnchef menar att det är stora ekonomiska värden i hamnarna
och att dessa måste klimatanpassas eftersom de inte kan flyttas. Just när det gäller
höjd havsnivå sker en anpassning kontinuerligt för de hamnar som har pågående
och framtida planerad hamnverksamhet allteftersom att medelvattenytan höjs. Vid
renovering och nybyggnad utgår man normalt från aktuellt medelvattenstånd och
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sedan lägger man på + 2 m över medelvattenståndet. En utmaning är den
infrastruktur i hamnen som inte är kopplad till pågående hamnverksamhet, då
denna inte kommer att anpassas kontinuerligt, exempelvis Holmen i Visby eller
gamla kajanläggningar runt Gotland. Här kommer klimatförändringarna därför att
bli märkbara snabbare.
Region Gotland har under de senaste åren satsat på nyinvestering i hamnarna i
Slite och Klintehamn. Byggnation av Kryssningskajen i Visby pågår. I dessa
projekt och i alla typer av nyinvesteringar tar man hänsyn till att hamnarna har en
ekonomisk och teknisk avskrivningstid på 50 år. En begränsad havsnivåhöjning
kan t.o.m. vara positivt med tanke på att man ofta muddrar för bättre djup i
hamnarna. Längre in i framtiden kan man tänka sig att det blir aktuellt att göra
ytterligare anpassning i form av vallar, murar, rörliga barriärer eller dylikt.
Annan påverkan på hamnarna av ett förändrat klimat är förändrade vind- och
vågförhållanden och intensivare regn. Hamnchefen pekar på att
dagvattenhanteringen i hamnarna kan bli svårare att lösa framåt när havsnivån
höjs, då dagvattensystemen leder ut i hamnbassängen. I Visby är det inte bara
hamnverksamhetens dagvatten som leds ut i hamnbassängen utan dagvatten från
bebyggda områden i Visby.44
Avdelningen för sjö- och luftfart inom Transportstyrelsen arbetar med att ta fram
en handlingsplan för klimatanpassning vilken beräknas vara klar våren 2018. Här
kommer man att se över behovet av att anpassa föreskrifter och tillsyn för att
minska risken för att ett förändrat klimat ska leda till en minskad säkerhet och en
negativ påverkan på miljön.45
Länsstyrelsen avser under perioden för handlingsplanen inte att göra särskilda
insatser när det gäller hamnanläggningar. Region Gotland kommer att ges
möjlighet att, liksom andra aktörer, delta i generella kunskapshöjningar om
klimatförändringar och klimatanpassning.
Flyg
En rapport av Luftfartsstyrelsen från 2008 bedömer sårbarhet av rullbanornas
bärighet, bl.a. utifrån problem med dagvattenhantering. Denna lyfter inte fram
Visby som en flygplats med särskilda problem. Men generellt anges att ökade
nederbördsmängder belastar flygplatsernas dagvattensystem
Swedavia har hittills inte gjort några andra bedömningar av ytterligare behov av
klimatanpassning av Visby Airport. Flygplatsen arbetar i övrigt mycket med
riskhantering, men har hitintills inte haft med klimatförändringar som en faktor i
arbetet. Länsstyrelsen avser under perioden för handlingsplanen inte att göra
44
45

Hamnchef Mats Eriksson, Region Gotland.
Klimatanpassningsportalen

Länsstyrelsen i Gotlands län

2017-11-13

Dnr 424-2628-2017
23

särskilda insatser när det gäller flygplatsen. Detta bör kunna hanteras inom ramen
för risk- och sårbarhetsarbetet. Swedavia kommer att ges möjlighet att, liksom
andra aktörer, delta i generella kunskapshöjningar om klimatförändringar och
klimatanpassning.
Telekommunikationer samt radio och tv-distribution
En ökande risk för stormfällning ökar känsligheten hos luftburna ledningar och
master. Teracom anger att salt luft, åska, is och vinterstormar är det som sliter
hårdast på masterna och skapar de största utmaningarna för dem.46
Länsstyrelsen har i dagsläget ingen kännedom om hur hänsyn tas till
klimatförändringar när det gäller telekommunikationer och tv- och
radiodistribution. Erfarenheter från andra län visar att den snabba utvecklingen
inom sektorn och en hög omsättningstakt på utrustning gör att successiv
anpassning till klimatförändringarna kan ske. Länsstyrelsen avser under perioden
för handlingsplanen inte att göra särskilda insatser inom området.

46
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Tekniska försörjningssystem
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Elnät

Ett varmare och blötare klimat medför att träd i ledningsgator
växer snabbare och faller lättare vid blåst.
Högre vattenmättnad i marken ger ökad påverkan på
jordkabel (korrosionsskador) samt ökar risken för röta eller
rostangrepp på ledningsstolpar.
Högre temperaturer ger ökat slitage, medför att befintliga
ledningar och kablar får lägre överföringsförmåga med risk
för överbelastning och elavbrott, kan leda till överbelastning
av främst transformatorer placerade inomhus
Kombinationen av hög luftfuktighet och varmt väder gör att
mossa, mögel och svampar växer och försämrar eller förstör
apparater. Exempelvis minskar isolationsavstånd eller
material oxiderar som en effekt av angrepp.
Eventuell ökning av åskfrekvensen kan medföra behov av att
öka anläggningsskyddet, men arbete bedöms i så fall kunna
genomföras i samband med underhålls- och förnyelsearbete.47

Vattenledningar och
vattenverk

Fysisk påverkan av anläggninsgdelar t.ex. genom ökad risk
för ledningsbrott eller höga vattennivåer.
Störning på kraftförsörjning (se ovan)
Inträngning av ovidkommande vatten pga. trycklöshet.
Höga råvattentemperaturer kan aktualisera krav på kylning av
råvattnet innan det distribueras ut till konsument.

Avloppsledningar och
avloppsreningsverk

Risk för ökad tillväxt av oönskade mikroorganismer i
ledningsnäten48
Höga flöden i dagvattensystemen kan leda till
översvämningar och bräddning i reningsverk, vilket kan
släppa ut förorenat vatten.
Föroreningar från enskilda avloppsanläggningar och areella
näringar kan öka.
Ökat behov av avledning av vatten lokalt49

47

Energimyndigheten 2009. Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter på
energisystemet Slutrapportering av regeringsuppdrag ER 2009:33
48 SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning.
49 Länsstyrelserna 2012. Klimatanpassning i fysisk planering. Vägledning från länsstyrelserna.
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Elnät
GEAB äger och förvaltar det gotländska elnätet och är därför en viktig aktör i
klimatanpassningsarbetet i länet. GEAB utför byggnation-, underhåll-, service-,
drift- och anläggningsarbeten på elnätet. Enligt nätchefen på GEAB har företaget
under de senaste åren arbetat mycket med föryngring och förbättring av det
befintliga nätet för att säkra det från avbrott.
Varje år lämnas en RSA för elnätet till Energimarknadsinspektionen, i dagsläget
finns inga krav på att göra en riskanalys för det befintliga nätet avseende påverkan
av klimatförändringar.
En långvarig störning i elförsörjningen skulle innebära betydande konsekvenser
för samhällsviktig verksamhet i länet. Beroendet av elförbindelsen från fastlandet
för att täcka energibehovet under vissa perioder, är en påtaglig sårbarhet.
På grund av ett förändrat klimat förväntas sårbarheten öka genom en ökning av
extrema väderhändelser och varmare och fuktigare klimat. Högre
medeltemperaturer och högre extremtemperaturer kan höja sårbarheten hos
elförsörjningen.
I termer av dimensionering av nätet så sker den största förbrukningen av el idag
på vintern, då har man också en naturlig kyleffekt på stationer och ledningar. Om
det istället skulle vara lika stor (eller större) last på sommaren som minskar
marginalerna och nätet kan behöva dimensioneras om. GEAB har idag under
varmare perioder hittills inte sett detta problem uppkomma. 50
Länsstyrelsen bedömer att det bör vara möjligt för GEAB att arbeta med
klimatanpassning i alla långsiktiga beslut. Utbytestiden för ledningar är mellan
30–50 år. Det finns också ett antal platser för större fasta anläggningar, här kan
man vid nyinvestering se över behovet att byta plats. Vid nyinvesteringar bör man
därmed kunna använda SMHI:s klimatscenarier och annat befintligt
planeringsunderlag (stigande havsnivåer och lågpunktskartering) för att se över
eventuella sårbarheter och behovet av anpassning. Länsstyrelsen föreslår att
GEAB under 2018–2020 ser över möjligheterna att arbeta med klimatanpassning.
När det görs ny koncessionsansökan tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
fram. Länsstyrelsen kommer därmed att verka för att klimatförändringar lyfts i de
MKB: er där det är relevant.
Vattenledningar, vattenverk, avlopp och dagvatten
Region Gotland med att ta fram en ny VA-strategi med efterföljande
handlingsplan som integrerar klimatförändringar och klimatanpassning.

50
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Länsstyrelsen utgår därmed från att denna kommer att ligga till grund för åtgärder
som görs under perioden för denna handlingsplan.
Länsstyrelsen föreslår därför att Region Gotland följer upp de åtgärder för
klimatanpassning som genomförs inom ramen för VA-strategin med efterföljande
handlingsplan. Länsstyrelsen kan vara behjälplig i denna uppföljning. Region
Gotland kommer också att ges möjlighet att, liksom andra aktörer, delta i
generella kunskapshöjningar om klimatförändringar och klimatanpassning.
I översiktsplanen för Gotland beskrivs generella problem när det gäller vatten och
avlopp på Gotland idag:
• Många system
• Delar av systemen ålderstigna
• Kombinerade ledningar med risker för bräddning
• Stort behov av en långsiktigt hållbar dagvattenhantering
Gotland har dessutom 14 000 enskilda avlopp, varav många inte uppfyller kraven
i dagens lagstiftning. Detta medför föroreningsrisker för närliggande vattentäkter
och vattendrag. Arbete med enskilda avlopp pågår inom Region Gotlands projekt
Klart Vatten.
Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan leda till en ändrad flödesriktning av
grundvattnet, speciellt i samband med infiltration, till exempel avloppsinfiltration,
och grundvattenuttag (enskilda brunnar). En ändrad flödesriktning kan innebära
att föroreningar kan transporteras mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen
tidigare var riktad bort från brunnen. I risk- och sårbarhetsarbetet har vatten-och
avloppsfrågor lyfts fram som särskilt angelägna för anpassning till ett förändrat
klimat.
Med en ökad risk för extrema väderhändelser och en ökad genomsnittlig
nederbörd under vissa tider på året finns behov av att öka kapaciteten för Vasystem. I ett förändrat klimat ökar riskerna för bräddning av avlopp. Det är därför
positivt att Region Gotlands arbete VA-strategi med efterföljande handlingsplan
integrerar klimatförändringar och klimatanpassning.
Vad gäller avrinning innebär de många kanalsystem som återfinns på Gotland att
avrinningen går snabbt. Detta medför i sin tur att en stor del av innehållet i vad
som tillrinner till kanalsystemen förs ut i havet. Ett sätt att begränsa detta på
skulle kunna vara genom att skapa uppsamlingsdammar. Det fåtalet områden som
är lämpliga för dammanläggning på Gotland är dock ofta attraktiva
jordbruksmarker. Dessa frågor hanteras dels inom åtgärder för Vatten i
odlingslandskapet och Regional vattenförsörjningsplan, men också i den
översiktliga planeringen.
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Region Gotland har tagit fram en dagvattenstrategi, där ett av målen är ”Robust
och klimatanpassad dagvattenhantering.” Målet innebär att dagvattensystemet
ska vara utformat så det klarar att hantera stora variationer av flöden från
nederbörd. Bebyggelseområden ska ha en genomtänkt höjdsättning för att
minimera risken för skadliga översvämningar samt möta konsekvenserna av
förväntade klimatförändringar. Länsstyrelsen ser positivt på dagvattenstrategin
som innebär att Region Gotland bidrar till klimatanpassade åtgärder.
Länsstyrelsen föreslår att Region Gotland följer upp de åtgärder för
klimatanpassning som genomförs inom ramen för dagvattenstrategin.
Länsstyrelsen kan vara behjälplig i denna uppföljning. Region Gotland kommer
också att ges möjlighet att, liksom andra aktörer, delta i generella
kunskapshöjningar om klimatförändringar och klimatanpassning.

Samhällsplanering, bebyggelse och byggnader
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Bebyggelse och byggnader

I städer och tätorter finns risk för höga temperatur pga.
värmelagring vilket orsakar urban värmeöeffekt.
Stor andel hårdgjord yta minskar förmågan för dagvatten
att infiltreras.
Risk för översvämning av bebyggelse på grund av
nederbördsmängder eller närhet till hav, sjöar,
Vattendrag
Ökade problem med mögeltillväxt och fuktproblem i
byggnader.
Ökat/minskat värme- och kylbehov i byggnader.
Risk för skadad bebyggelse pga. skyfall, ras, skred, erosion
och översvämning
Påverkan på infrastrukturen kopplad till bebyggelse (VA,
elnät vägar m.m. se respektive rubrik)51

Miljömål som berörs: God bebyggd miljö
Många av de klimateffekter som förväntas uppstå i ett förändrat klimat påverkar
befintlig bebyggelse och byggnader. Det är också viktigt att väga in
klimatanpassningsbehovet vid planering av ny bebyggelse så att det inte uppstår
nya problem i framtiden som hade kunnat förhindras redan idag. Genom
51

Länsstyrelserna 2012. Klimatanpassning i fysisk planering. Vägledning från länsstyrelserna.
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långsiktiga beslut i samhällsplaneringen bör det gå att hantera ökade risker för
naturolyckor och översvämning samt värmeböljor som kommer med ett förändrat
klimat.
Att klimatanpassa innebär bland annat att inte bygga på låglänt mark eller mark
som riskera att översvämmas. På grund av de ökade skyfallen är det väsentligt att
det skapas förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering. I det arbetet spelar
grönstrukturen en viktig roll både för att ta hand om ökad nederbörd, men även
för att till exempel dämpa temperaturen vid värmeböljor. Möjligheten att lösa
dricksvattentillgång, även på lång sikt, är avgörande för var ny bebyggelse är
möjligt.
Samhällsplanering

Region Gotland har i sitt miljöprogram angett att arbetet med klimatanpassning
ska integreras i all samhällsplanering. Länsstyrelsen anser att det är en bra
utgångspunkt och att det bör finnas utrymme till en utökad samverkan kring
frågorna.
Klimatförändringar och generella följdeffekter beskrivs i den nuvarande
översiktsplanen. I framtagande av en ny ÖP finns möjlighet att arbeta in nytt
planeringsunderlag och göra nya ställningstaganden utifrån ny kunskap och
underlag som har tagits fram sedan översiktsplanen antogs. Länsstyrelsen föreslår
även att Region Gotland ser över redan beslutade detaljplaner som inte ännu
bebyggts utifrån nya risker i framtidens klimat.
Det saknas i nuvarande ÖP ställningstaganden kring hur andra klimateffekter än
havsnivåhöjning ska beaktas och rutiner för beaktande i planeringen, även om
hänsyn tas i enskilda fall. I nyare fördjupningar, exempelvis FÖP
Östergarnslandet och Katthammarsvik, har frågor kring klimatanpassning
utvecklats. Länsstyrelsen kommer under 2018 att lämna en sammanfattande
redogörelse över ÖP där klimatanpassning kommer att vara en del. Länsstyrelsen
kommer också att arbeta in klimatanpassning som en del i yttranden över
havsplanering.
Kommunerna har ansvaret för att ny bebyggelse i detaljplan lokaliseras till
lämplig mark utifrån risken för olyckor som ras, skred eller översvämning och
erosion. I detaljplanearbetet beskriver Region Gotland idag oftast effekterna av
klimatförändringar och behovet av klimatanpassning för enskilda planer.
Länsstyrelsen yttrar sig om klimatanpassning som en del i behovsbedömning,
samråd och granskning.
Länsstyrelsen kan under perioden för handlingsplanen stötta Region Gotland med
utbildningsinsatser kring exempelvis vilka underlag som finns och hur
klimatanpassning kan integreras i fysisk planering. Aktiviteter anpassas till viken
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planeringsnivå som avses; Översiktsplanering, detaljplanering och
bygglovsprocessen. Utbildningsinsatser kan riktas till tjänstemän och politiker
efter behov.
I samhällsplaneringen kan ekosystembaserad klimatanpassning ge många fördelar.
Ekosystembaserad klimatanpassning utgår från att ekosystemtjänster kan bidra till
att anpassa samhället till klimatförändringarna och dämpa negativ påverkan.
Boverket har tagit fram en webbutbildning ”Klimatanpassning i planeringen” som
länsstyrelsen rekommenderar för tjänstemän och politiker att använda sig av för
att höja kunskapsnivån.52
Planeringsunderlag
Nya planeringsunderlag kommer att tas fram både på nationell och regional nivå
under perioden för handlingsplanen. Länsstyrelsen kommer att se över behovet att
regionalisera och ta ställning till nationellt material som tas fram. Länsstyrelsen
kommer också under 2018 att arbeta med ett särskilt projekt för att ta fram
planeringsunderlag, och då även för klimatanpassning.
SMHI har exempelvis ett pågående arbete med dimensionerande havsnivåer, som
Länsstyrelsen kommer att se över behovet av att ta ställning till regionalt. Men
även annat material från statliga myndigheter kan bli aktuellt.
SGI kartlägger förhållandena för stranderosion i Sverige har utvecklat ett verktyg
tillsammans med SGU som belyser sårbara kustområden, ett s.k.
kustsårbarhetsindex. Den första regionen som karterats är Skåne. SGI anger att
Halland, Blekinge och östra Småland samt Öland och Gotland ska karteras för
stranderosion. Länsstyrelsen kommer under 2018 se över möjligheterna för att få
del av ett kustsårbarhetsindex för Gotland.
När det gäller mer lokala förhållanden bör Region Gotland se över behovet av att
gå vidare med förstudier kring eventuella ras- och skredrisker samt kusterosion i
ett förändrat klimat.
Befintlig bebyggelse
Klimatanpassningsutredningen pekar på risken för enskilda fastighetsägare att ta
konsekvenserna av klimatförändringar och stå risken för skador. I nuläget förs
enskilda fastighetsägarens kostnader till stor del över på försäkringskollektivet,
även om redan nu höga självrisker kan gälla för exempelvis översvämning. 53
Länsstyrelsen föreslår att Länsförsäkringar, och eventuellt andra intresserade
försäkringsbolag i länet, sprider information om klimatanpassade åtgärder till
privata villaägare i länet.
52
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Länsstyrelsen föreslår även att Region Gotland ser över hur befintlig bebyggelse
inom detaljplanelagda områden påverkas av nya risker i framtidens klimat.

Kulturarv
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Kulturarv

Klimatförändringarna riskerar att få negativ påverkan på
kulturlandskapet, kulturmiljöer och historiska lämningar.
Ökad nederbörd och översvämningar leder till ökad risk för
fukt- och mögelskador.
Ett varmare och fuktigare klimat gynnar skadedjur och olika
nedbrytningsprocesser.
Åtgärder för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan
kan utgöra hot för kulturvärden.
Klimatförändringarna påverkar kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse genom ökad nedbrytning av material och
konstruktioner samt tekniska skador på byggnader.
Landskapet förändras successivt t.ex. genom igenväxning54

Att ta med klimatanpassning som ett perspektiv i arbete med kulturlandskapet,
kulturmiljöer och historiska lämningar kan minska sårbarheten för dessa i ett
förändrat klimat. Som framgår av beskrivningen under de efterföljande s.k.
kultumiljöspåren så handlar mycket om att höja medvetenheten och
kunskapsnivån för de aktörer som gör insatser för kulturmiljövård i länet.
Olika aktörer inom kulturmiljövårdsarbetet på Gotland kommer också att ges
möjlighet delta i generella kunskapshöjningar om klimatförändringar och
klimatanpassning.
Skador till följd av klimatförändringarna kan ha olika tidsförlopp, från mycket
snabba förlopp till de mer långsiktiga som sträcker sig över många decennier.
Brist på ett kulturmiljöperspektiv i samhället, låg beredskap för klimatanpassning
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och begränsade resurser till vård och
underhåll kan leda till stora negativa konsekvenser för denna typ av bebyggelse.55
Till följd av klimatförändringarna krävs det tätare och mer regelbundna
tidsintervaller för tillsyn, besiktning och underhåll av våra kulturhistoriskt
54

Riksantikvarieämbetet 2015. Klimatanpassning och energieffektivisering – en handlingsplan för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017
55 Ibid
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värdefulla byggnader. RAÄ pekar på att en av de viktigaste
klimatanpassningsåtgärderna för denna bebyggelse är just hållbar
fastighetsförvaltning med förebyggande åtgärder.56 För länsstyrelsens arbete
innebär det att påbörja arbetet med att integrera klimatanpassning i de strategiska
dokument vi har för att arbeta med tillsyn, besiktning och underhåll. Exempelvis
byggnadsminnesstrategin och kulturmiljöstrategin.
Länsstyrelsen beslutar om bidraget till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer i
länet, det så kallade 7:2-anslaget för Kulturmiljövård. Inom perioden för
handlingsplanen kommer Länsstyrelsen att se över om medel kan ges för särskilda
insatser för klimatanpassning inom 7:2, exempelvis förebyggande konservering av
stenskulpturer, bildstenar pga. vittring.
Generellt kommer vi att arbeta med att se över vilka underlag och analyser som
behövs för att underlätta för beslut för att integrera klimatanpassning i vår
handläggning av olika typer av kulturmiljöärenden.
Kulturmiljöprofilen synliggör påverkan av klimatförändringar i länet
Länsstyrelsen har tagit fram en kulturmiljöprofil för Gotlands Län.57
Kulturmiljöprofilen har utformats som en sammanfattning av länets landskap med
ett tydligt tidsdjup skapat av de kvinnor och män och barn som levt och verkat
här. Profilen är därför en bra utgångspunkt för att synliggöra hur
klimatförändringar påverkar kulturarvet i länet. Klimatförändringar riskerar att få
negativ påverkan på kulturlandskapet, kulturmiljöer och historiska lämningar. De
kulturmiljöspår som har bedömts som särskilt påverkade av klimatförändringar,
och därmed särskilt viktiga i klimatanpassninsarbetet är:






Ett välbevarat historiskt jordbrukslandskap
Fornlämningstätt och fyndrikt
100 medeltida kyrkomiljöer, rika på inventarier och traditioner
Världsarvstaden Visby med tusenårigt tidslager
Fiskelägen och hamnar

Under respektive rubrik beskrivs hur klimatförändringar påverkar de olika
kultumiljöspåren.

Ett v älbevarat historiskt jordbrukslandskap

56
57

Riksantikvarieämbetet. 10 november 2017.
Länsstyrelsen 2016. Kulturmiljöprofil 2016–2018.
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Den biologiska mångfald som finns i kulturlandskapet är till största delen
resultatet av människans historiska användning av naturen. Kulturmiljöer som
ängsmark, skogsbeten och ogräsåkrar har på Gotland särskilda drag som inte finns
på andra ställen. Det biologiska kulturarvet utgörs av förekomsten av ekosystem,
biotoper, djur- och växtarter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom
människans användning av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och
utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.
Unika växt- och djurarter och olika sorter finns än idag kvar på ön för att de
naturliga förutsättningarna har funnits.
Landskapet kan komma att förändras pga. klimatförändringar och den biologiska
mångfalden kommer också den att påverkas av ett förändrat klimat. Även själva
klimatanpassningsåtgärderna kan komma att bidra till en förändring av landskapet
och den biologiska mångfalden. Det främsta klimatanpassningen sker därmed med
åtgärder inom de areella näringarna och naturvårdsarbetet, där det är viktigt att
lyfta kulturmiljöaspekterna.
Fornlämningstätt och fyndrikt

På Gotland finns ca 31 000 registrerade fornlämningar, på land och i havet.
Många av dessa spår av det äldre kulturlandskapet är av nationellt intresse och
spelar en avgörande roll för våra möjligheter att beskriva, tolka och visa
landskapets utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Gotlands fornlämningar kan
påverkas av ett stigande hav, ökade nederbördsmängder och ökande förekomst av
kusterosion. Detta bör beaktas i långsiktiga prioriteringar. Länsstyrelsen behöver
ett bättre kunskaps- och beslutsunderlag för sitt eget arbete, detta
förbättringsarbete kommer att fortsätta under 2018–2020.
100 medeltida kyrkomiljöer, rika på inventarier och traditioner

Kyrkorna blir, liksom annan bebyggelse, påverkad av ett förändrat klimat. Ett
arbete pågår redan med klimatanpassning och Gotlands kyrkor. För att möta
problemen med det förändrade klimatets påverkan på kyrkornas inomhusklimat
pågår det sedan ett par år tillbaka ett projekt där luftavfuktare installeras i
kyrkorummet. Det har gett positiva resultat och under 2016 ställdes specialbyggda
anordningar ut i fem kyrkor för att under ett år bland annat mäta avfuktad
vattenmängd. Borttransporten av vatten ur kyrkorummet är ett problem som kan
kräva ingrepp i kyrkobyggnaderna. Långsiktiga och varsamma lösningar på detta
måste tas fram.58 Under Visby Stifts kulturarvsdag hösten 2017 fanns
klimatförändringar med i programmet, vilket också visar att frågan redan finns på
agendan.
Världsarvstaden Visby med tusenårigt tidslager

58Länsstyrelsen

i Gotlands läns Årsredovisning 2016
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1995 blev Visby innerstad världsarv som ett exempel på en typisk medeltida
hansestad med ett välbevarat stadslandskap med idag synliga lämningar från den
tiden så som stadsmur, gatunät, packhus och kyrkoruiner. Under mark finns resten
av den medeltida staden i Integrera klimatanpassning i handlingsplan för Visby
världsarv. Även världsarvet är i behov av klimatanpassning för att stå robust inför
klimatförändringar. En handlingsplan för Visby Världsarv kommer att tas fram
under perioden för handlingsplanen för klimatanpassning. Länsstyrelsen anser att
det är ett lämpligt arbete för att se över världsarvets sårbarhet för
klimatförändringar och behovet av klimatanpassning. Länsstyrelsen kommer att
verka för att klimatanpassning integreras i arbetet med handlingsplanen.
Det finns möjlighet att anordna någon form av kunskapshöjning om
klimatförändringar och klimatanpassning inför arbete med handlingsplanen.
Fiskelägen och hamnar

Gotlänningarnas behov och tillgången på fisk har gjort att fiskelägen byggts upp
längs öns kuster. Det finns flera olika typer av fiskelägen eftersom fiskets
omfattning och betydelse har varierat över tiden. Fiskelägen, hamnar och fyrar
kan påverkas av ett stigande hav, ökade nederbördsmängder och ökande
förekomst av kusterosion. Att anpassa exempelvis fiskelägen till ett förändrat
klimat kommer att beröra enskilda fastighetsägare och föreningar men också
Region Gotland i samhällsplaneringen för Gotlands kust.

Areella näringar och besöksnäringen
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Jordbruk

Ökade behov av bevattning och dränering kan uppstå på
grund av ändrade nederbördsmönster.
Förutsättningar för fler eller större skördar
Möjlighet till nya grödor.
Större behov av växtskyddsåtgärder
Möjligheter för en längre utevistelse hos jordbrukets djur
högre risk för värmestress hos djur.

Skogsbruk

Svensk jordbruksmark blir alltmer värdefull i ett globalt
varmare klimat.59
Ökad tillväxt genom längre vegetationsperiod.
Påverkan på den biologiska mångfalden i skogen

59

Jordbruksverket 2017. Handlingsplan förklimatanpassning inom jordbruks- och
trädgårdssektorn
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Ökad risk för torkskador på sommaren.
Ökad risk för skogsbränder
Ökad risk för storm- och körskador med mindre tjäle och
ökad nederbörd vintertid.
Ökade angrepp av skadegörare som insekter (exempelvis
granbarkborre och snytbagge) och svampar som exempelvis
rotröta

Besöksnäring

Nya skadegörare 60
Risk för försämrad badvattenkvalitet, med högre temperaturer
ökar risker för sjukdomsspridning och även algblomning kan
komma att öka.
Påverkan på viktiga besöksmål som kulturmiljöer eller
byggnader exempelvis Visby Innerstad, kyrkorna eller
fiskelägen
Påverkan på Gotlands unika naturmiljöer och strandnära
miljöer.
Påverkan på infrastruktur som är viktig för turismen (se
dricksvatten kommunikationer m.m.)

Miljömål som berörs: Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande
skogar
Klimatförändringarna väntas kunna vara gynnsamma för produktionen inom
skogs- och jordbruket. Det finns dock risker kopplade till att förekomsten av vissa
skadedjur och sjukdomar också ökar av ett varmare och blötare klimat. Såväl jordsom skogsbruk kommer att påverkas av att det blir torrare, samtidigt ökar risken
för skyfall och nederbörden ökar under vintern.
Jordbruk
Jordbruket är en stor näringsgren i länet, och är dessutom viktigt för
miljömålsarbetets resultat, särskilt för vatten-, biologisk mångfald- och
klimatrelaterade mål. Det gotländska jordbruket kännetecknas av omfattande
animalieproduktion, särskilt inom mjölk- och lammproduktion. Förutsättningarna
med mycket naturbetesmarker och jordar som är lämpliga för grovfoderodling är
en del av de naturgivna bakomliggande orsakerna. De utdikade myrarna används i
stor utsträckning till vallodling och odling av rotfrukt.

60

Skogsstyrelsen 2016. Rapport 2 2016. Effekter av klimatförändringar på skogen och behov av
anpassning i skogsbruket
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På webbplatsen ”Gradvis” beskrivs hur jordbruket kan komma att påverkas av ett
förändrat klimat. För Gotlands län ser man flera positiva effekter av varmare
klimat och längre vegetationsperiod. Nya grödor kan introduceras, skörden ske
tidigare och en ökad avkastningspotential ses för höstgrödor liksom för vall.
Angrepp av fuktighetskrävande svampar förväntas minska.61
När det gäller klimatförändringar kopplat till jordbruk så är Länsstyrelsens
bedömning att åtgärder kopplat till vatten, både när det gäller översvämning samt
vattenbrist och torka, är betydelsefulla för länets arbete med klimatanpassning.
Detta bör även fortsättningsvis hanteras inom ramen för sådant arbete som pågår
eller startas upp under perioden 2018–2020, genom att klimatanpassning
integreras.
För jordbruket behövs en stor andel bevattningsvatten, vilket redan idag
ombesörjs av lagring i ytvattendammar. Här lyfts Gotland fram som ett gott
exempel på nationell nivå, kring hur lantbrukare kan arbeta med anpassning till ett
förändrat klimat.62
En viktig förutsättning för jordbruket är att det återkommande sker översvämning
av åkermark i länet. Länsstyrelsen har i arbete med översvämningsdirektivet
konstaterat att översvämningar av åkermark sker i samband med snösmältning
eller riklig nederbörd, främst på utdikade f.d. myrmarker. Cirka 1/3 av den
gotländska åkermarken ligger på så kallad myrmark. Det är alltså äldre våtmarker
som dikats ut och nu brukas som åkermark. Då dessa ligger låglänt är de även i
mer eller mindre grad utsatta för översvämningar.63
Under 2017 har en strategi och handlingsplan för ”Vatten i odlingslandskapet”
tagits fram i samverkan mellan LRF, Region Gotland och Länsstyrelsen.
Rapporten beskriver:
• klimatförändringar som förväntas ske samt hur de påverkar jordbruket
• nuläget i form av dikningsföretag, täckdikning och bevattningsdammar
• markavvattningens påverkan på grundvattnet
• lagstiftning som styr vattnet i odlingslandskapet samt länsstyrelsens respektive
Region Gotlands roll i sammanhanget.
Länsstyrelsen ser att det ökade behovet av avvattning av åkermark pga.
klimatförändringar hanteras inom ramen för fortsatta åtgärder inom
handlingsplanen. Genomförande och uppföljning av åtgärder för klimatanpassning
inom Vatten i odlingslandskapet bör fortsatt ske.

61

Gradvis. 10 nov 2017.
Klimatanpassningsportalen
63 Länsstyrelsens i Gotlands län 2011, dnr 451-3061-11.
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Jordbruksverket ska den 31 december 2017 redovisa ett uppdrag om kartläggning
av behovet av avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat. Länsstyrelsen
bör lyfta resultatet av detta regionalt under 2018 som en del i
klimatanpassningsarbetet.
Inom arbetet med regionala vattenförsörjningsplan har jordbrukets behov funnits
med som en del. LRF har deltagit i framtagande. Här lyfts därför de viktigaste
åtgärderna kopplat till behovet av grundvatten, exempelvis till djurhållning.
Genomförande och uppföljning av åtgärder för klimatanpassning inom Regional
vattenförsörjningsplan
Jordbruksverket har ett regeringsuppdrag om vattenförsörjning, som ska redovisas
i april 2018, där jordbrukssektorns behov av vattenförsörjning med hänsyn tagen
till livsmedelsmarknadens och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling,
liksom till klimatförändringar ska bedömas64. Förhoppningsvis gör detta att
djurgårdars vattenbehov och vattenförbrukning nationellt mer kommer upp på
agendan.
Det behövs också kunskap om potential när det gäller utveckling av grödor m.m.
Livsmedelsförsörjning lyfts fram som ett område som Sverige kan arbeta mer med
för att minska sårbarheten för indirekta effekter av klimatförändringar. Tidiga
insatser att stärka och trygga den svenska livsmedelsproduktionen skulle bidra till
att klimatförändringarna inte nödvändigtvis måste bli negativa för jordbruket, utan
i stället positiva med större skördar och en möjlighet att Sverige blir nettoexportör
och en del att förbättra livsmedelssäkerheten globalt. 65 Länsstyrelsen arbetar med
en livsmedelsstrategi och bör i det fortsatta arbetet se över hur klimatanpassning
kan vara en del av arbetet.
Riskerna med ökad smittspridning behöver också ses över. Länsstyrelsen kommer
att integrera klimatanpassning i arbetet med en Epizootiplan som påbörjas 2018.
SVA lyfter i sin handlingsplan för klimatanpassning att ett förändrat klimat kan
göra att sannolikheten för att en smitta ska etablera sig i ett nytt område ökar.
Vidare kan utbredningsområden för inhemska smittsamma sjukdomar förändras
Vidare lyfter SVA att djurstallar inte är anpassade till att klara längre värmeböljor
och att torka med vattenbrist, eller dålig kvalitet på dricksvattnet kan ge stora
problem för djurhållningen.66 Länsstyrelsen kommer att se över om
klimatförändringar och klimatanpassning kan komma in i handläggning av
förprövning av djurstallar.
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Klimatanpassningsportalen
Länsstyrelsen i Gävleborg 2014.Klimatets förändringar globalt och dess indirekta påverkan på
Sverige.
66 SVA 2017. Handlingsplan för klimatanpassning. En rapport om klimatets påverkan på djuren.
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Länsstyrelsen kommer att arbeta med att integrera klimatanpassning i rådgivning
och kurser inom ramen för landsbygdsprogrammets aktiviteter. Länsstyrelsen ser
gärna samverkan med LRF årligen för att diskutera hur klimatförändringar och
klimatanpassning kan finnas med i LRF:s aktiviteter i länet under året.
Skogsbruk
Det finns 132 000 hektar produktiv skogsmark i länet och 42 000 hektar skogligt
impediment. Tall är det dominerande trädslaget. Anledningarna till att tall
dominerar, är de naturgivna förutsättningarna samt att föryngring sker med tall
eftersom det är ett av de trädslag som bäst kan anpassa sig till torrt klimat och låg
nederbördsmängd. Gotländsk skog är på många platser torkkänslig på grund av
förekomst av grunda jordar, men även beroende av det försommartorra klimatet.
Vilttrycket har ökat de senaste åren.
Skogsstyrelsen har på nationell nivå tagit fram en rapport som beskriver hur
skogen påverkas av klimatförändringar och vilken klimatanpassning som behöver
göras. Skogsägaren bör möta klimatförändringarna och klimateffekterna aktivt. I
rapporten anger Skogsstyrelsen mer utvecklat hur skogsägaren kan arbeta för att
minska sårbarheten för klimateffekter.67
Med ökade risker för skador blir det mer angeläget skapa en skog där riskerna
sprids på olika sätt. Skogsstyrelsen, distrikt Stockholm/Gotland, lyfter särskilt
fram följande behov av klimatanpassning inom skogsbruket i länet:
 Sprid riskerna när skogen brukas genom att utnyttja fler trädslag och skapa
blandskogar
 Öka hänsynen till mark och vatten genom att förebygga körskador,
teknikutveckling och god planering
 Underhåll av vägnätet
 Utnyttja avverkningsrester till bioenergi inom ramarna för god natur-och
kulturmiljövård
 För att motverka negativa effekter på biologisk mångfald finns ett behov
av generella hänsynsåtgärder på all brukad skogsmark och genomtänkta
strategier för biotopval vid olika former av avsättningar av skogsmark.
Skogsstyrelsen arbetar bl.a. med klimatanpassning genom information och
rådgivning till markägare, skogsbruk och allmänhet om ett klimatanpassat
skogsbruk, inventeringar och andra bevakningar av tillståndet i skogen.
Länsstyrelsen föreslår att samverkan sker årligen mellan Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen för att diskutera hur klimatförändringar och klimatanpassning kan
finnas med i Skogsstyrelsens aktiviteter i länet under året. Skogsstyrelsen har t.ex.
67
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föreslagit att information om klimatförändringar och klimatanpassning ges ramen
för kampanjen ”Mer varierat skogsbruk”.
Länsstyrelsen tar på sig att undersöka möjligheten till ett projekt kring vatten i
skogslandskapet (dikning, skyddsdikning mm) som kan koppla till åtgärder för att
förbättra grundvattensituationen på länge sikt.
Besöksnäring
Besöksnäringen är ekonomiskt viktig för Gotland som den största näringen vid
sidan av jordbruket. Att turismen varierar över året ställer stora krav på
samhällelig service som klarar av dessa variationer vilket utgör en viktig
förutsättning att beakta i samhällsplaneringen.
Förväntade klimatförändringar kan innebära både möjligheter och hinder för
turismen. Gotland förknippas med höga natur- och kulturvärden. I det gotländska
landskapet finns stora naturvärden, både i odlingslandskapet och i skogsmarken.
Visby är ett världsarv och många viktiga besöksmål är kulturlämningar och
kulturmiljöer samt de medeltida kyrkorna. Östersjön med badvänligt vatten är en
grundläggande tillgång för turismen på Gotland. Många befintliga turismområden
ligger i kustzonen och pekas i Region Gotlands översiktsplan ut som områden för
fortsatt utveckling för turism. Ett varmare klimat kan innebära en förlängning av
sommarsäsongen. Samtidigt kan det innebära påverkan på badvattenkvalitet bl.a.
av ökad algblomning.
Länsstyrelsen har inga särskilda insatser kopplat till besöksnäringen för 2018–
2020 utan ser att insatser inom andra sektorer, exempelvis för dricksvatten,
infrastruktur, kultur- och naturmiljö, även berör besöksnäringen. Ur ett längre
perspektiv än denna handlingsplan kan särskilda åtgärder för besöksnäringen vara
aktuella. Aktörer inom besöksnäringen kommer att ges möjlighet att, liksom andra
aktörer, delta i generella kunskapshöjningar om klimatförändringar och
klimatanpassning.
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Hälsa
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Hälsa

Förväntade hälsoeffekterna bland befolkningen av ett
förändrat klimat är:
 effekter på luftvägarna,
 värmeslag,
 allergier,
 effekter på hjärtkärlsystemet,
 infektionssjukdomar
 förgiftning,
 personskador och
 inverkan på mental hälsa.68

Miljömål som berörs: God bebyggd miljö, Frisk luft.
Klimatförändringarna kan ge direkta effekter på människors hälsa som en följd av
värmeböljor och väderhändelser såsom skyfall, översvämning och torka. Varmare
somrar kan till exempel orsaka fler värmerelaterade dödsfall. Bland de direkta
effekterna kan man också räkna dödsfall orsakade av kullfallna träd, ras, brand
och drunkning i samband med extremt väder.
Klimateffekterna kan också vara indirekta genom att de påverkar ekosystem,
ekonomier och social struktur. Bland de indirekta effekterna finns en möjlig ökad
utbredning av vissa smittsamma sjukdomar till följd av att de lättare sprids i ett
varmare klimat, till exempel genom att ett värddjur eller en vektor breder ut sig.
Högre temperaturer gynnar också tillväxten av bakterier i undermåligt förvarade
livsmedel, liksom i dricksvatten och badvatten. Kraftigare och ändrade
nederbördsmönster kan leda till att avloppsvatten bräddas, till att det uppstår
avrinning och läckage från förorenad mark. Ett varmare och fuktigare klimat kan
öka förekomsten av pollen, kvalster och mögel. Även luftföroreningssituationen
påverkas av klimatförändringen, genom att högre temperaturer påskyndar kemiska
reaktioner i atmosfären och ökar avdunstningen av flyktiga ämnen samt bidrar vid
bildningen av marknära ozon och sekundära partiklar.
Folkhälsomyndigheten presenterar i sin handlingsplan för klimatanpassning en
översiktlig bild av hur hälsan i Sverige påverkas av ett förändrat klimat.
Myndigheten anger dock att klimatförändringarnas påverkan på folkhälsan i
Sverige är relativt oklar och att det därför behövs mer kunskap för att kunna
identifiera och prioritera åtgärder i det fortsatta arbetet.
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Folkhälsomyndigheten har identifierat ett antal insatsområden för myndighetens
arbete fram till år 2020. Insatsområdena är delar av verksamheten inom vilka
myndigheten har pågående eller beslutade åtgärder som kopplar till
klimatanpassning:







Temperaturrelaterad dödlighet och ohälsa
Luftkvalitet
Vektorburna smittämnen
Vattenburna smittämnen
Livsmedelsburna smittämnen
Beredskap och krisledning69

Länsstyrelsen anser att arbetet i länet ska följa samma prioritering som arbetet på
nationell nivå. Förutom att ta del av ny forskning och resultat av projekt på
nationell nivå, så kan vi i länet arbeta med att lyfta in klimatförändringar som en
aspekt i pågående arbete.
För länsstyrelsens del återfinns möjliga åtgärder framförallt inom arbete med
samhällsplanering, krisberedskap och miljömål.
Länsstyrelsen har under de senaste åren arbetat med att integrera effekterna av
klimatförändringar i risk- och sårbarhetsarbetet, i samverkan med Region
Gotland. Sedan 2014 har detta utvecklats och 2016 års RSA innehöll en analys
kring klimatförändringars påverkan på risker i länet. Här lyftes fram att Gotland
med de förutsättningar som råder framförallt har att hantera vissa typer av
naturolyckor som drabbar länet, exempelvis kusterosion, skogsbrand, stormar,
värmebölja och översvämning pga. stigande havsnivå eller extrem nederbörd.
RSA för 2016 visar också på att aktuell problematik, som vattenbristen 2016, har
en stark koppling till de scenarier om ett förändrat klimat som SMHI tagit fram.
Även fortsättningsvis kommer klimatanpassning integreras i RSA, som närmast
lämnas hösten 2018. För att kunna göra detta på ett bra sätt planeras också en
kunskapshöjning om klimatanpassning inom arbetsgruppen RSA och de
identifierade områden som kunskapshöjning sker inom ska ske vid minst ett
tillfälle 2018.
Länsstyrelsen ser också att vi kan genomföra kunskapshöjning om
klimatanpassning. I tillsyn av Region Gotland enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO), detta planeras för 2018.
Region Gotland har utöver dessa områden möjlighet att arbeta med
klimatförändringars påverkan på hälsa inom ramen för sitt ansvar som kommun
och landsting. Sjukhus, hälsocentraler, hemsjukvård och olika boenden har alla en
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del av de viktiga anpassningsåtgärder som behövs för att förhindra att människor
tar skada i ett förändrat klimat.70
Region Gotland arbetar också sedan 2013 med att kunna förvarna för värmeböljor.
Region Gotland har tagit fram rutiner för TIB (tjänsteman i beredskap) för att
hantera de situationer då SMHI utfärdar vädervarning vid risk för värmebölja.
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning som stöd för organisationers
arbete med att utveckla handlingsplaner för värmeböljor. Vägledningen är skriven
för kommuner, landsting, regioner och privata aktörer som ansvarar för vård och
omsorg. Vägledningen lämnar exempel på hur man kan arbeta för att ta fram
handlingsplaner samt viktiga aspekter att tänka på i framtagandet.71 Detta är
material som Region Gotland skulle kunna arbeta vidare med.

Naturmiljö
Hot och möjligheter kopplat till
klimatförändringar
Naturmiljö

Miljömål

Försvagade ekosystem
Förändrad mark- och vattenanvändning
Invasiva främmande arter
Ökad igenväxning
Minskad utbredning av havsstrandängar72
Klimatförändringar medför en direkt påverkan att nå flera
miljömål, de mål som bedöms påverkas mest: Ett rikt växtoch djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Hav i
balans - levande kust och skärgård, Levande sjöar och
vattendrag, Myllrande våtmarker.73

Gotland har en unik natur med höga naturvärden. De många olika naturtyperna
erbjuder oss fantastiska upplevelser och tjänster. Längs kusterna finns strandängar
och olika strandtyper; sand-, sten- och klapperstränder. På stora delar av Gotland
finns endast tunna jordlager som ger unika miljöer i form av hällmarker och
alvarmarker. Det finns också biologisk rika våtmarksmiljöer och skogslandskap.
Gotlands flora är speciell och det finns många skyddade arter. Ett exempel på det
är att 36 av Sveriges 46 orkidéarter finns på Gotland. I Kontrollstation 2015 pekar
SMHI på behovet att göra regionala kartläggningar av hur klimatförändringar kan
påverka arter, ekosystem, naturtyper och biologisk mångfald.74
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Folkhälsomyndigheten, 2010. Värmeböljor och dödlighet bland sårbara grupper.
Folkhälsomyndigheten 2017. Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor
Vägledning till handlingsplaner
72 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017. Regional handlingsplan för klimatanpassning i
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Klimatförändringar innebär nya utmaningar för biologisk mångfald och naturens
förmåga att leverera ekosystemtjänster. Förändringarna har både effekter direkt på
biologisk mångfald och indirekt, genom att mark- och vattenanvändningen
anpassas till det förändrade klimatet. 75 De specifika effekter som
klimatförändringarna innebär för biologisk mångfald och ekosystemtjänster lägger
sig ovanpå befintliga hot. Vi behöver mer kunskap om hur klimatförändringar
kommer att påverka vårt län.
Försvagade ekosystem

Klimatförändringarna har pekats ut som ett av de allvarligaste hoten mot biologisk
mångfald. För en fungerande biologisk mångfald kan behövs en
variationsrikedom i naturen där landskapet rymmer många olika ekosystem som
vart och ett hyser en mångfald av växt- och djurarter och där varje art finns i
tillräckligt stort antal för att hysa en genetisk variation. Vi har redan idag en
pågående förlust av biologisk mångfald. En stor mängd arter finns på den svenska
rödlistan vilket innebär att de klassificeras som sårbara eller riskerar att försvinna
ur det svenska växt- och djurlivet. Klimatförändringarna leder till ytterligare hot
mot redan sårbara arter.
När värmen kommer tidigare på våren kan samspelet mellan växter och djur störas
av att olika arter svarar olika på uppvärmning eller av att temperaturen stiger
medan ljustillgången inte ändras.
Stigande temperatur och förändrade nederbördsförhållanden innebär stora
påfrestningar för många arter. Vid snabba förändringar hinner arter inte anpassa
sig. Konkurrenssvaga arter som är beroende av en speciell naturtyp är mer
känsliga för förändringar och riskerar att slås ut medan generalister breder ut sig
och ökar i antal, vilket leder till mer artfattiga eller ensartade naturtyper. Små
populationer med begränsad genuppsättning har begränsad återhämtningsförmåga
eller resiliens när de utsätts för snabba förändringar.76
Den gröna infrastrukturen

Många naturområden med fungerande ekosystem ligger idag på för långt avstånd
från varandra vilket leder till att arter har svårt att kunna sprida sig till nya
områden när förutsättningarna förändras. Det behöver finnas spridningsvägar för
arter och bättre biologiska kvaliteter i landskapet. En fungerande grön
infrastruktur på landskapsnivå kan bli avgörande för om vi ska klara att säkerställa
vissa livsmiljöers och arters överlevnad i ett förändrat klimat. Klimatanpassning
integreras i den handlingsplan för grön infrastruktur som Länsstyrelsen har i
uppdrag att ta fram.
Förändrad mark- och vattenanvändning
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Med stigande temperatur kommer vegetationsperioden att vara ett par månader
längre än idag. Jord- och skogsbruket kommer att få en högre tillväxt vilket kan
leda till en intensifiering med odling av andra grödor och plantering av andra
trädslag med mer sydlig utbredning. En förändrad mark- och vattenanvändning
påverkar ekosystemen och ställer höga krav på planering och skötsel.
Invasiva främmande arter

Många för Sverige främmande arter skapar problem för både naturen och
människan och kallas då för invasiva främmande arter. Flera av dem gynnas av ett
varmare och fuktigare klimat med en snabbare utbredning till följd. De har oftast
inga naturliga fiender i våra ekosystem vilket gör att de slår ut andra arter och
ekosystem med en minskad biologisk mångfald till följd. 77
Ökad igenväxning

En ökad temperatur och förlängd vegetationsperiod ökar också igenväxningen.
Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i ett förändrat klimat och
kommer att påverka hävdberoende äng- och hagmarker men även våtmarker och
skogar. Det ställer krav på tillräckligt antal betesdjur men också ökat skötselbehov
i naturreservat och andra naturområden. Detta kan leda till en förändring av
landskapet och även påverkan på det biologiska kulturarvet.
Smittsamma sjukdomar

Klimatförändringarna förväntas öka problemen med smittsamma sjukdomar både
för tamdjur och vilda djur. Det gäller både nya sjukdomar och förändrade
spridningsmönster av befintliga sjukdomar. Vi har redan idag ett antal svamp- och
insektsanknutna trädsjukdomar (ex. alm- och askskottsjuka) som slår hårt mot
våra inhemska trädslag med förändrade och försvagade ekosystem som följd och
antalet skadegörare kommer sannolikt att öka. Parasiter blir vanligare
Stigande havsnivåer

Havsstrandängarna längs kusten är biologiskt mycket rika miljöer. En
kartläggning gjord av en student på Stockholms universitet visar att de gotländska
strandängarna påverkas betydande. Vid en havsnivåhöjning på 1 m kommer 97 %
av strandängarna försvinna och vid en havsnivåhöjning på 2 m försvinner 99 % av
de gotländska strandängarna.78 Det innebär att strandängarna måste förflytta sig
inåt land när havsnivån stiger.
Länsstyrelsens verktyg för klimatanpassning inom naturvård

Naturreservat är ett av de viktigaste och vanligaste sätten att skydda värdefull
natur på ett långsiktigt sätt i Sverige. Naturreservat bildas för att skydda värdefull
natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också
77
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till för oss, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller
intressant natur.
Naturreservat kan bildas av länsstyrelser eller kommuner. Processen sker i flera
steg och kan ta flera år. Länsstyrelsens arbete med områdesskydd bygger i första
hand på länets naturvårdsprogram, EU-direktiv (Natura 2000, ramdirektivet för
vatten m.m.) och nationella och regionala miljömål. 79 Det finns 133 naturreservat
på Gotland, varav 2 förvaltas av region Gotland.
Länsstyrelsen kan i sitt arbete med att bilda naturreservat och andra skyddade
områden se över hur klimatförändringar och klimatanpassning kan integreras.
Länsstyrelsen förvaltar många naturreservat och andra skyddade områden. Arbetet
kommer också att ske genom att vi ser över hur klimatförändringar och
klimatanpassning kan beaktas vid uppdatering av skötselplaner. Skötseln behöver
anpassas bland annat till snabbare igenväxningstakt av hävdade marker, ökade
nederbördsmängder, längre torrperiod och stigande havsnivåer. En checklista har
utarbetats av Länsstyrelsen i Västra Götaland som kan användas både vid
framtagande av nya och vid revidering av gamla skötselplaner. 80
Under 2018 avser vi därmed att se över hur klimatförändringar och
klimatanpassning kan beaktas vid:
 bildandet naturreservat och andra skyddade områden
 skötsel av naturreservat och andra skyddade områden
 uppdatering av skötselplaner
Lämpligt inom detta arbete är att inom varje testa hur vi kan göra detta på något
ärende inom varje ärendegrupp under 2018 för att se om vi kan utveckla en
arbetsmetod som kan användas framöver. Erfarenheter från andra län och
nationell nivå kommer att användas.
Under perioden för handlingsplanen kommer vi att verka för att
klimatförändringar och klimatanpassning lyfts i de nätverk i länet där vi
samverkar kring naturvårdsfrågor. Exempelvis:
 Tillsynsvägledningsnätverk
 Naturvårdsrådet
 Viltförvaltningsdelegationen
 Brukarmiddag
 Samverkan med ideella föreningar.
Under perioden för handlingsplanen kommer Länsstyrelsen att se över hur vi kan
använda Naturum för att sprida kunskap om klimatförändringar och
79
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klimatanpassning. Planering av detta kommer att ske 2018 och genomförande
tidigast 2019.
När den Friluftslivsstrategin (2017–2019) arbetas om kommer Länsstyrelsen att se
över om klimatanpassning är relevant att integrera.
Miljömål
Klimatförändringar medför en direkt påverkan att nå flera miljömål. Miljömålet
Ett rikt växt- och djurliv är hittills det enda miljömålet som innehåller
preciseringar kring klimatförändringar. Alla åtgärdsprogram för hotade arter
(ÅGP) tar exempelvis upp hur klimatförändringarna påverkar programarterna. Vid
framtagande av åtgärdsprogram för hotade arter och vid revidering av dessa
beaktas troliga effekter av klimat- förändringar på den eller de arter som
åtgärdsprogrammet berör. Detta innebär att arbete med miljömålet också kan
lyftas fram i vårt klimatanpassningsarbete.
Inom Länsstyrelsen arbetar vi med att utveckla samordningen av miljömål och
klimatanpassning för att hitta synergieffekter och undvika dubbelarbete. Åtgärder
som görs inom miljömålsarbetet kan ha direkt relevans som
klimatanpassningsåtgärder medan andra åtgärder kan användas för att integrera
klimatanpassning i. Detta arbete kommer att fortgå 2018–2020.
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Motion till regionfullmäktige

Vattenförsörjningen på Gotland
Regionfullmäktige antog 2014-04-28 en långsiktig plan för kommunal VA i dagligt tal kallad VAplanen, som har reviderats och uppdaterats av tekniska nämnden (2016/680).
I VA-planen finns det en så kallad Verksamhetsplan som uppdateras vartannat år av tekniska
nämnden. I verksamhetsplanen anges det hur tekniska nämnden och dess VA-verksamhet ska
arbeta med utbyggnad och investeringar i det kommunala VA-nätet. Vid översynen Mars 2016,
antogs ett antal nya ställningstagande varav ett av dom var: ”möjligheten att utnyttja dammar
vid kalkbrotten som vattenreservoarer”.
Det har under en period av flera år varit måttlig nederbörd och torrsomrar på Gotland som
skapat mycket låga, ja oroväckande låga grundvattennivåer med sinande vattenreservoarer och
brunnar över hela ön som följd. Värst är det på södra Gotland där ingen nämnvärd kalkbrytning
förekommer. 2016 var ett riktigt torrår med bevattningsförbud över hela Gotland den besvärliga
vattensituationen rådde redan år 2014 och tidigare. Trots denna brist har arbetet inte kommit
igång fastän planen beskriver att hänsyn till ändrade förutsättningar och behov skall tas.
Ett sätt att lösa vattenbristen relativt snabbt är att utnyttja vatten från dammar vid kalkbrotten,
företrädesvis dom på norra Gotland. I dessa dammar samlas det enbart yt- och grundvatten som
kommer från brotten, dvs vattnet ligger väldigt nära dricksvatten kvalité. Det beskrivs ofta
felaktigt att det handlar om processvatten, men i Spillingsdammen som förser Cementas fabrik
med vatten finns det enbart yt- och grundvatten, detsamma gäller för Klinthagensjön som ligger
i Nordkalks brott.
Ägarna till dessa vattenreservoarer har dessutom sedan lång tid tillbaka ställt sig positiva till att
upplåta dem till regionen och på så sätt bidra till att trygga vattenförsörjningen. En tryggad
vattenförsörjning bidrar också till att få en större förståelse för varför vi behöver värna alla
befintliga trygga jobb på norra Gotland, inte bara ”skapa nya” mer osäkra. Det säkrar även en
för Sverige viktig och långsiktig produktion av kalk, cement och betong. Nödvändiga råvaror i
många processer i tillverkningsindustrin och i samhället i övrigt, såsom vid bostadsbyggande,
järn- och skogs- och livsmedelsindustri, liksom vid rena miljöåtgärder i vår natur så som rening
av försurade marker, vattenrening, och avgasrening industrier/kraftverk.

Responsen från regionen har mer eller mindre uteblivit trots den prekära vattensituationen och
trots att det i planen står att man skall utreda ”möjligheten att utnyttja dammar vid kalkbrotten
som vattenreservoarer”.
Vi ser att möjligheten att använda dessa vattenreservoarer skulle kunna vara ett viktigt bidrag
till att säkra Gotlands behov av dricksvatten i det kommunala nätet. För att detta ska bli möjligt
måste ledningsnäten mellan Slite och Tingstäde koppla samman. Likaså måste man lägga en ny
ledning eller förstärka den befintliga ledningen mellan Visby och Tingstäde för att kunna pumpa
vattnet till Visby, och eventuellt vidare mot södra Gotland.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
• Utreda möjligheten att använda vattnet i Klinthagensjön (Nordkalk) och Spillingsdammen
(Cementa) för att förse Gotland med vatten
• Utreda om ett nytt bräckvattenverk i Visby behövs om man genomför ovanstående åtgärder.
• Utreda kostnadsförhållandet mellan att göra ovanstående åtgärder och att bygga ett nytt
bräckvattenverk i Visby.
Slite den 21 februari 2017
Mats Hedström (m)

Lena Celion (m)

Björn Dahlström (c)

Alexander Jansson (c)

Tony Johansson (s)

Mikael Nilsson (S)
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Finans

Kollektivtrafik, tillgängliga hållplatser
Stadstrafik
Serviceorter

Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
Säkra skolvägar. Enkelt avhjälpta hinder
Hastighetsöversyn, åtgärder
Trafiksäkerhet, bl.a. Visborg
Visby hamn, trafiksäkerhetsåtgärder, kryssningskajen
Insatser med anledning av förstudier

Statlig medfinansiering
LTP
Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
LTP

Cykelutveckling
Cykelplan Visby
Cykelled Västergarn ‐ Klintehamn

Statlig medfinansiering
LTP

9,5
0,5
9

Stads‐ och tätortsutveckling
Utveckling serviceorter

Statlig medfinansiering

Övriga åtgärder
Förstudier, åtgärdsvalsstudier, små åtgärder , etc
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1. Uppdrag
Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional infrastruktur. Det är en del i den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret att upprätta och fastställa länsplanerna1. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Regeringen gav i mars 2017 länsplaneupprättarna i uppdrag2 att ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 –
2029.
Enligt uppdraget ska länsplaneupprättarna beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för
att bidra till att det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktionsoch hänsynsmålen nås.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Länsplanerna kan omfatta3:
 investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
 åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237)4 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (här avses kollektivtrafikåtgärder och åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator),
 åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
 åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
transportsystemet som bör redovisas i planen, och
 från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga
för regionen.
Planförslaget kommer att kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning.
Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska i samråd med Region Gotland genomföra förbättringsåtgärder på det gotländska vägnätet. Se vidare avsnitt 3.11 Förbättringsåtgärder på Gotlands
vägnät och avsnitt 3.12 Samanställning av åtgärder.

1
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 2010:630. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010630-om-regionalt-utvecklingsansvar-i_sfs-2010-630
2
Uppdrag. http://www.regeringen.se/496384/contentassets/dcc0207e00fe459e8a4648fb82df60af/rb-ii-6-n-2017-02312-tif-uppdrag-tilltrafikverket-om-forslag-till-nationell-plan-och-till-lansplanupprattarna-om-lansplaner.pdf
3
Förordning om länsplaner (1997:263). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning1997263-om-lansplaner-for-regional_sfs-1997-263
4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.HTM
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2. Utgångspunkter
2.1 Mål
2.1.1 Nationella mål

Det övergripande transportpolitiska målet är:
Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet.
FUNKTIONSMÅL Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingen
i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
HÄNSYNSMÅL Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö
och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
2.1.2 Regionala mål

I Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 20255 finns mål och strategier för
trafiken på Gotland. Dessa är:
 Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
 De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
 Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
 Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.
Med utgångspunkt från det regionala utvecklingsprogrammet finns flera planer och program som ger mål och inriktning för verksamheter som påverkar kommunikationer och infrastruktur. Några av dessa är Tillväxtprogrammet, Energiplan 2020 och översiktsplanen
Bygg Gotland.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.2 Länsplanen 2014 - 2025

Gotlands nuvarande länsplan, 2014 – 20256 fastställdes i juni 2014. Planuppfyllelsen ligger
på drygt 35 % under åren 2014-2016. En förklaring till utfallet är att marginalerna i Gotlands länsplan är små, då länsramen i jämförelse med andra län är liten. Om något oförutsett inträffar med något objekt är flexibiliteten att göra omfördelningar inom planen liten.
Vägplanen för det enskilt största objektet i planen, gång- och cykelväg på väg 140, Västergarn-Klintehamn, har blivit överklagad, och har inte kunnat genomföras inom planperioden. Region Gotland har också haft investeringsstopp vilket medfört att utfallet av statlig
medfinansiering blivit lägre än vad planen gett utrymme för. Sammantaget ger detta en låg
planuppfyllelse.
5
6

Vision Gotland 2025. http://www.gotland.se/75704
Länsplan 2014 – 2025. http://www.gotland.se/79897
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Inom länsplanen har bl.a. cirkulation och cykelväg byggts vid Väg 140/Kneippbyn. Medfinansierade åtgärder inom Region Gotland har varit:
 Gång- och cykelväg Järnvägsgatan – Östra Hansegatan
 Gång- och cykelväg Rävhagen
 Genomgående och upphöjda passager Visborg
 Norrgattrondellen
 Cirkulationsplats Allégatan, Lännavägen, Stora Törneqvior
 Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder Stenkumlaväg och Allégatan
 Cirkulationsplats Norra Hansegatan
Andra åtgärder som gjorts, men som inte belastat länsplanen är utveckling av Klintehamns
hamn (medel från den nationella planen och Region Gotland) och tillgänglighetsanpassning
av busshållplatser. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs med linje 10, 11 och
12 görs genom den s.k. landsbygdsatsningen där staten tillfört extra medel för detta. Byggstart beräknas ske under 2018. Inom regionen har beläggningsarbeten genomförts på regionens vägnät och på enskilda vägar.
2.3 Nationell infrastrukturplan

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Gotlands län saknar de större vägarna och järnvägar. Investeringar
finansieras därför inte via den nationella planen. Finansiering i nationell plan som kan vara
aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd
samt farledsåtgärder. Även underhållsåtgärder på väg finansieras med medel från nationell
plan.
Trafikverkets förslag till nationell plan 2018 – 20297 är sänt på remiss till den 30 november
2017. Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018.
2.4 Planeringssystemet

Länsplanerna innehåller investeringar på länsvägarna, statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikmyndigheter för kollektivtrafikinvesteringar på väg samt till kommuner för
bland annat miljö-, cykel-, gång- och trafiksäkerhetsåtgärder.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I Trafikverkets planeringsprocess är åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen centrala.
Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska provas förutsättningslöst i fyra steg innan åtgärder beslutas:
1. Tänk om. Överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor
samt valet av transportsätt.
2. Optimera. Genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om. Vid behov genomförs begränsade ombyggnationer.
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Förslag till nationell plan. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationellplanering/nationell-transportplan-2018-2029/
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4. Bygg nytt. Om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder
Trafikverkets formella planeringsprocesser föregås av en åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av
åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Med hjälp av fyrstegsprincipen kan
val av trafikslag och åtgärder påverkas redan på idéstadiet.

Behov och brister som är mer komplexa behöver genomgå en åtgärdsvalsstudie. Urvalet av
nya åtgärdsvalsstudier sker i dialog med planupprättaren och ska ske i enlighet med den
långsiktiga planens intentioner. När studien kan genomföras beror på när utrymme finns i
genomförandeplanen för dessa. En åtgärdsvalsstudie ska resultera i åtgärder som sedan kan
prioriteras in i verksamhetsplanen och genomföras när medel finns tillgängliga.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Investeringsverksamheten på Trafikverket styrs av en övergripande process som upprepas
från år till år. Verksamhetsåret börjar med att Trafikverket ser över budgeten för att kunna
justera för förändringar i fleråriga projekt. Under våren inleder sedan Trafikverket arbetet
med inriktningsdiskussioner där Trafikverket ser över vilka projekt som behöver skjutas
fram i tiden och vilka som kan fortskrida enligt plan. Här undersöks också om det finns utrymme i budget att lägga till nya åtgärder som är redo att beställas. Ramarna för de finansiella medlen är i det här läget ännu preliminära. Dessa är baserade på den liggande verksamhetsplanen och tar hänsyn till om nya förutsättningar har dykt upp. Och det är under den
här perioden, mars till maj som det går att påverka vilka prioriteringar som görs i verksamhetsplaneringen. Efter sommaren kommer de ekonomiska ramarna, då kan Trafikverket avsluta sin verksamhetsplanering för nästkommande år och med säkerhet se vilka projekt
som kan gå vidare enligt planerna, vilka som måste justeras och vilka som det finns utrymme för att lägga till.
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Statlig medfinansiering söks av kommunerna/Region Gotland genom Trafikverket ett år
innan planerat genomförande av åtgärden. Nedanstående bild visar de olika stegen.

2.5 Miljö, energi, klimat

Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk. Det består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018. Som ett nytt
långsiktigt klimatmål ska Sverige senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären. För inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska ha minskat med
minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010 (den inrikes luftfarten ingår inte då den ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS).

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En av de utmaningar regeringen uppmärksammar i sitt uppdrag om infrastrukturplanering
är klimatutmaningen. Man tar upp att jämfört med dagens nivå måste transportsektorns klimatpåverkan minska kraftigt. Länen uppmanas att ”beakta” klimatutmaningen.
På Gotland har de klimatpåverkande utsläppen sedan 1990 minskat (utsläppen från stenindustrin ingår här inte i den totala mängden då den ingår i ETS, storskalig industri för export, som inte relateras till lokalsamhället. Inte heller jordbrukets markanvändning och
djurhållning ingår.). Minskningen har ägt rum framför allt inom energiförsörjningen och
avfall- och avloppssektorn. Även transportsektorn har minskat sina utsläpp, i huvudsak beroende på övergång till andra drivmedel och energieffektivare fordon. Ökat har däremot
utsläppen från arbetsmaskiner gjort.
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Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

På Gotland svarade transporterna år 2014 för ca. 70 % av Gotlands klimatpåverkande utsläpp. Färjetrafiken ingår till viss del. Det visar transporternas dominans ifråga om klimatutsläpp ifrån användningen av fossila bränslen i det gotländska samhället.

Bilden av utsläppen av växthusgaser inom transportsektorns olika transportslag visar sig relativt oförändrad mellan åren 1990 och 2014. Utsläppen per bil har minskat, men antalet
bilar ökat, så utsläppen är nästan desamma. Utsläppen från inrikessjöfart har minskat något
de senaste åren tack vare kraven på övergång till diesel MK1. Arbetsmaskiner är en stor
post på Gotland dels genom jordbrukets traktorer, dels genom stenindustrins arbetsmaskiner.
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Ett par av de målsättningar som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 behandlar klimatfrågor och transporter. Den ena är att verka för ett långsiktigt
hållbart kommunikationssystem och den andra är att alla människor på Gotland ska ha
möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart sätt förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
Region Gotlands Energiplan8 ska fungera som färdplan på väg till en hållbar energianvändning baserad på förnybar energi enligt målen i Vision Gotland 2025. Energiplanens klimatmål är att: Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat med 45 % från 1990 till år
2020. I denna tidsperiod är det dock i första hand andra sektorer än transporterna som
kommer att minska mest. Detta med anledning av Gotlands höga bilberoende, få alternativ
till att resa med bil och en låg utbytestakt av bilar.
I Energiplanens avsnitt om transporter och resor finns strategierna:
 Aktivt arbeta med att införa biogas som fordonsbränsle inom egna och upphandlade
verksam-heter, samt bidra till att så sker även för privata resor, särskilt personalens arbetspendling.
 Utreda vilka ytterligare insatser som ska göras för att serviceorterna ska kunna erbjuda
service, både kommersiell och offentlig, för att begränsa behovet av att resa längre avstånd.
 Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av
större nya bostadsområden beslutas.
 Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna.
Pröva snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.
 Prioritera cykeln genom insatser som underlättar för cyklister, bland annat genom fler
cykelbanor också för längre sträckor.
 Genomföra och informationsinsatser och projekt, för att öka intresset för att cykla.
 I gatu- och väghållning prioritera de som har svårast att ta sig fram, bland annat genom
att genomföra hållbarhets-, genus- och tillgänglighetsanpassad snöröjning och sandning
vid vinterväglag.
 Aktivt öka användningen av cyklar och elcyklar för tjänsteresor.
 Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna fordon och laddinfrastruktur
för dessa.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.6 Gotlands förutsättningar

I avsnittet beskrivs faktorer och förutsättningar som påverkar kommunikationer och transportinfrastruktur.
2.6.1 Gotlands läge

Gotland ligger mitt i Östersjön, 15 mil till Nynäshamn, något längre till Lettlands kust.
Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och förbindelserna med omvärlden är
avgörande för utvecklingen. Läget gör ön helt beroende av flyg- och färjetrafik.
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Energi 2020. http://www.gotland.se/67446
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Ö-läget innebär många möjligheter, men kan också medföra begränsningar. Närheten till
stora marknader; Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige är en styrka, liksom till
grannländerna runt Östersjön. Stockholmsregionens omfattande kommersiella och offentliga serviceutbud finns inom räckhåll för Gotland. Det omfattande, närliggande befolknings/kundunderlaget ger också möjligheter som att öka intresset för företagande och turism på Gotland. Men för att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet, i form av ett väl fungerande transportsystem
och en anpassad infrastruktur.
Det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland,
är nytillkomna faktorer som kan påverka infrastrukturen.
2.6.2 Demografi

Gotland har 58 003 invånare (dec. 2016). Invånarantalet har varierat kring 57 000 sedan
1990-talet. Befolkningen ökar i Visby, och särskilt dels i flera områden längs med kusten
och dels på mellersta Gotland med pendlingsavstånd till Visby.
Befolkningsprognosen 2017- 2025 visar på en svag ökning av antalet invånare. Drygt hälften, 55 %, av befolkningen och jämnt fördelat mellan män och kvinnor, är i förvärvsarbetande åldrar (20 – 64 år). Denna grupp beräknas minska med ett par tusen personer under
den kommande tioårsperioden. Samtidigt ökar åldersgruppen 65 år och uppåt (kvinnorna
är här i majoritet) i ungefärligen motsvarande omfattning. Gruppen mellan 0 – 19 år beräknas öka något. Sammantaget gör detta att försörjningsbördan ökar.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Rörligheten är hög bland ungdomar som flyttar både till och från Gotland. Flyttningsnettot
är negativt i de rörligaste yngre åldersgrupperna men positivt i många övriga. Kvinnorna
flyttar i högre grad än männen. Stockholm/Mälardalen är den dominerande målpunkten/utgångspunkten för flyttningarna.
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2.6.3 Boende

Gotland har en jämförelsevis hög andel invånare som bor på landsbygd, knappt 40 %. De
som bor på landsbygden bor i hög grad glest och utspritt. Visby är den största tätorten med
drygt 24 000 invånare. I Visby som regionalt centrum
finns bl.a. såväl huvuddelen av den offentliga och
kommersiella servicen som de största arbetsplatserna.
Hemse och Slite, på respektive södra och norra Gotland är efter Visby de två största serviceorterna, med
kring 1 500 invånare. Även Klintehamn, Roma och
Fårösund är större orter med ett relativt stort serviceutbud. Mindre tätorter med mellan 200 och 500 invånare är på södra Gotland: Havdhem, Stånga och
Burgsvik, och på norra Gotland: Lärbro och
Tingstäde. Några större tätorter finns på pendlingsavstånd till Visby, dessa är Tofta, Vibble-Västerhejde
och Väskinde-Själsö.
Boendet är fördelat på 60 % småhus och 33 % flerbostadshus, resterande är övrigt boende.
26 000 lägenheter finns på Gotland, därutöver finns
ca. 7 000 fritidshus, många ägs av personer som är
mantalsskrivna utanför Gotland.

2.6.4 Tillgänglighet

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även
tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter och arbetsplatser är viktiga.
Kartan och tabellen visar andelen och antalet invånare som inom olika tidsintervaller når
Visby med bil. Av tabellen framgår att drygt hälften av invånarna, drygt 29 000 personer
har en restid till Visby på max. 10 minuter. Drygt 88 %
har en restid på mellan 0 till 40 minuter. Ca. 6 500 personer har en restid på mellan 40 till 80 minuter.
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När även Hemse och Slite läggs till visar tillgänglighetsanalysen att drygt 36 000 personer, 63,5 %, har
en restid på upp till tio minuter till någon av de tre
tätorterna. Drygt 99 % har en restid på mellan 0 till
40 minuter. Ca. 250 personer har en restid på mellan
40 till 50 minuter.

2.6.5 Pendling

Den genomsnittliga restiden till arbetet för personer i
åldrarna 20-64 var i början av 2000-talet drygt 24 minuter. Tio år senare varade en genomsnittlig arbetsresa i 27 minuter, vilket tyder på att det skett en viss ökning dessa år. Värdena
avser effektiv restid, det vill säga utan eventuell vänte- och bytestid. Den sammanlagda tiden som läggs på resor nationellt sett tenderade i slutet av 2000-talet vara konstant kring 70
minuter. Studier som gjorts på svenska förhållanden har kommit fram till att restiden 60
minuter enkel väg är den övre gräns där den största förändringen i viljan att resa äger rum.
Oftast brukar den maximala pendlingstiden bedömas vara runt 40-45 minuter innan andra
alternativ väljs.9
Familjebilden påverkar också viljan och sättet att pendla. Vuxna utan barn är mer benägna
att pendla kollektivt och även tidsmässigt längre, än vad vuxna med mindre barn. De sistnämnda använder i större utsträckning bil som pendlingsform.10

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Olika studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort och
därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till sin arbetsplats
medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och reskedjor som innebär fler stopp för att
till exempel hämta barn eller handla11
I Visby som största tätort finns huvuddelen av arbetstillfällena och därmed den största inpendlingen. Visby har ett positivt pendlingsnetto på 4 799 personer. Drygt hälften av de
med arbete i Visby, både bor och arbetar där. Knappt 1 500 pendlar ut från Visby och ca.
800 gör det till fastlandet, ungefär lika många som pendlar in därifrån. Fler kvinnor än män
pendlar till Visby, det omvända gäller utpendlingen från Visby och till fastlandet.
Visby –
inpendling
Män

Personer med arbetsplatser i Visby
7484

Varav personer bosatta i
Visby
4175

Varav personer från
övr Gotland
2884

Varav personer från
annan kommun
425

Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
11
Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14. http://www.gotland.se/94267
9

10
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Kvinnor
Totalt

8611
16095

4755
8930

3476
6360

380
805

Även Slite och Hemse, som de största serviceorterna, har positiva pendlingsnetton.
Pendling med bil dominerar, och kan i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen.
Gotland är också det biltätaste länet, med 608 personbilar i trafik per 1 000 invånare. Högst
ligger län av mer landsbygds/glesbygdskaraktär. Lägst antal bilar har Stockholms län.
Från Gotland pendlade 2015, knappt 2 200 personer, över hälften till Stockholms län. Till
Gotland pendlade drygt 1 000 personer, även här är Stockholms län dominerande. 40 % av
utpendlarna är kvinnor, medan inpendlingen är jämnare fördelad.
2.6.6 Näringsliv, företagande, arbetsmarknad och tillväxt

Under 2000-talets inledning ökade sysselsättningen på Gotland företrädesvis inom handels,
hotell och restaurangsektorerna, inom bygg, och också inom företagstjänstesektorn. Sysselsättningen minskade särskilt inom den areella sektorn, tillverkningsindustrin och inom försvaret. Mot bakgrund av försvarsnedläggningen utlokaliserades statliga verksamheter.
Näringsstrukturen på Gotland skiljer sig i många avseenden åt jämfört med andra län. De
största skillnaderna ligger i att Gotland har betydligt högre andelar företag och sysselsatta
inom de areella näringarna, mineralutvinning och inom branscher kopplade till besöksnäringen. På Gotland finns högst andel sysselsatta, i likhet med många platser utanför storstäderna, inom den offentliga sektorn.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

De areella näringarna, livsmedelsindustrin, stenindustrin och besöksnäringen är sedan länge
viktiga näringar på Gotland. Samtliga är starkt kommunikationsberoende. Inom den areella
sektorn exporteras huvuddelen av produktionen, via hamnarna i Visby och Klintehamn. Insatsvaror för jordbruket transporteras till Klintehamn. Transporterna från produktionsanläggningarna till hamnarna omfattande. Inom stenindustrin på norra Gotland transporteras
produkterna på egna fartyg från egna hamnar. För täkter på andra delar av Gotland finns
förfrågningar om att nyttja Klintehamns hamn. Gotland är en stor besöksdestination. Antalet invånare mer än fördubblas under de mest intensiva sommarveckorna. Ungefär hälften
av besökarna bor utanför Visby med omnejd. För besöksnäringen är kommunikationerna
till och från Gotland avgörande. Då även besökarna bor spritt över Gotland liksom det
faktum att besöksmålen finns över hela ön gör tillgängligheten på det gotländska vägnätet
viktig.
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På Gotland finns ca.
27 000 arbetstillfällen,
något fler män än kvinnor är sysselsatta. Männen dominerar
branscher som bygg, tillverkning, transporter,
energi. Inom handel,
kulturella och personliga
tjänster (sport, fritid,
bibliotek, etc.) och hotell och restaurang är
fördelning relativt jämn.
Kvinnorna arbetar i
högre grad än männen
inom vård, utbildning, omsorg och finans- och försäkringssektorerna. Förvärvsfrekvenserna såväl för män och kvinnor är högre på Gotland än i riket.
Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag. Nyföretagandet
ligger vanligtvis relativt högt. Andelen företag startade av kvinnor hör också till de högsta.
Drygt 16 % av de sysselsatta är egna företagare. Av dessa drivs ca. 70 % av män.
Under 2016 har efterfrågan på arbetskraft varit så stor att arbetslösheten sjunkit under hela
året. Sysselsättningen bedöms öka totalt sett. Växande branscher bedöms bli byggsektorn,
handel, företagstjänster och offentliga tjänster som t.ex. hälso- och sjukvård.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I Region Gotlands tillväxtprogram 2016 – 202012 ingår kommunikationer som ett utvecklingsområde. Tillväxt och näringslivsutveckling ställer krav på fungerande infrastruktur och
kommunikationssystem. I programmet anges att möjligheterna till säkra och snabba resor
och transporter till arbete och service på ön, är en förutsättning för människor och företagande. Och att en hållbar tillväxt och utveckling kräver god tillgänglighet till fastlandet. De
tongivande branscherna inom tillväxtarbetet är besöksnäringen, mat- och livsmedelsnäringarna och kalkindustrin.
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3. Kommunikationer och infrastruktur - nuläge och behov
3.1 Gotlands läge

Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna till och från Gotland är grundläggande för utvecklingen. Gotlands läge gör ön helt
beroende av färje- och flygtrafik. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet.
Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper, trafikslagen kompletterar, men ersätter inte varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda transportlösningar som är anpassade efter invånarnas, näringslivets och besökarnas behov. Hur trafiken utvecklas kan ses
som ett mått på Gotlands attraktivitet för boende och besökare, och på hur näringslivet utvecklas.
På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken av stor vikt för att säkerställa att gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar. Väg 73 och Nynäsbanan utgör kopplingarna till hamnen i Nynäshamn. E 22
utgör kopplingen till hamnen i Oskarshamn. Färjeresenärer utan bil har små möjligheter att
resa kollektivt från/till Oskarshamn.
3.2 Färjetrafiken

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och färjetrafiken avgörande för öns utveckling och tillväxt. Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och
uppväger till viss del de transportmässiga konkurrensnackdelar som Gotland har. En god
tillgänglighet, genom att tid och kostnad för resor och transporter minskar och genom en
anpassad turtäthet är grundläggande för en positiv regional utveckling och en stärkt konkurrenskraft. Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter också en väl anpassad infrastruktur. En förbättrad tillgänglighet till och från fastlandet skulle tillsammans med bättre kopplingar till fastlandstrafiken bl.a. kunna medföra att Gotland i viss mån kan ta del i den pågående regionförstoringen – Gotland kommer ”närmare” fastlandet.
Färjetrafiken går mellan Visby-Nynäshamn (ca. 15 mil) och Visby-Oskarshamn (ca. 12 mil).
Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. År 2016 reste drygt 1,6 miljoner passagerare
med färjorna, av dessa reste ca. 1/4 med Gotlandsrabatt (mantalsskrivna på Gotland). Färjorna är höghastighetsfartyg och restiden på linjerna är drygt 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med i princip två dubbelturer per dag och Oskarshamn med en dubbeltur per dag. Under för-, sommar- och eftersäsong är antalet dubbelturer per dag betydligt fler. Resandet
och transporterat gods har kontinuerligt ökat. Av personresandet går ca 25 % på den södra
linjen (Oskarshamn) och 75 % på den norra (Nynäshamn). Godstransporterna är jämt fördelade på de båda linjerna.
Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och
Destination Gotland, omfattar tio år, och påbörjades 2017. Den upphandlade färjetrafiken
går mellan Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a.
ökad passagerarkapacitet, takpris för gotlänningar och gods, marknadsprissättning för besökare och att ett fartyg ska drivas med LNG.
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År 2009 ändrades den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland, så att
krav på att angöra Gotland minst fem dagar per vecka året runt togs bort. Genom det öppnades möjligheterna att driva trafik till Gotland under kortare eller längre perioder, utöver
den trafik som upphandlas. Under sommaren 2016 drev Gotlandsbåten trafik mellan Visby
och Nynäshamn och Västervik. Sommaren 2017 drev Destination Gotland trafik, utöver
den ordinarie linjetrafiken, mellan Visby och Västervik.
3.3 Gotlands hamnar

Enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn
ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik.
Hamnarna i Visby och Klintehamn är riksintressen. Hamnarna på Gotland ägs och drivs av
Region Gotland. Trafikverket ansvarar för anslutningar till hamnarna i form av farleder och
länsvägar.
Hamnarna i Visby, Klintehamn och Slite är ur ett nationellt perspektiv var och en att betrakta som små. De måste ses som en helhet som kompletterar varandra för att klara Gotlands behov av hamnkapacitet. I Visby består verksamheten av linjetrafik (person- och
godstrafik), kryssningstrafik, gästhamn samt oljehamn. Godshanteringen sker i Klintehamn
och Slite. I Klintehamn hanteras företrädesvis gods i form av jordbruks- och skogsprodukter samt kalksten. I Slite kommer allmänt gods att hanteras och tunga lyft kan genomföras.
De statliga maritima verksamheterna såsom Sjöräddningen har även sin bas i Slite. I Slite
finns möjlighet att utveckla en av kajerna till en reservhamn för linjetrafiken vilket idag saknas. Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits med som en
del i trafiksystemet. Enligt regionens mening måste staten ansvara för att denna funktion
åter kommer till stånd. Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period.
Linjetrafiken ökar i volym och det i kombination med den nya kryssningskajen som byggs i
Visby gör att en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö i, till och från hamnområdet i Visby
är angelägen.
Godshanteringen ökar i Klintehamn sedan hamnen muddrats och byggts ut. Med en större
godshantering i Klintehamn uppkommer behov av att förbättra trafikinfrastrukturen på
land för att bland annat höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i hamnen och längs
de vägar som kan få ökad tung trafik. Om utveckling i Klintehamn se vidare avsnitt 3.5.4.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.4 Flygtrafik

På grund av ö-läget är flygförbindelserna till och från Gotland av central betydelse för tillgängligheten till Gotland. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen är ett riksintresse. Swedavia äger och driver flygplasten, som ingår i
det nationella basutbudet av flygplatser. Gotlands läge gör det också nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer.
Gotland har reguljär flygtrafik året runt och dagligen till Bromma och Arlanda, och kontinuerligt under året till Göteborg, Malmö och Ängelholm. Chartertrafik finns under delar av
året. Under sommarsäsongerna ökar antalet destinationer och flygbolag kraftigt.
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Antalet flygpassagerare har under den senaste tioårsperioden ökat kraftigt, 2016 var det
drygt 460 000 personer. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för turismen, övriga näringslivet och för boende på Gotland.
Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland. De båda flygplatserna fyller
olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov. Mer än 90 procent
av Brommaresenärerna har Stockholmsregionen som slutmål, eller utgångspunkt. Lite mer
än hälften av Brommaresenärerna reser i tjänsten, många av dem över dagen. Bland de som
reser via Arlanda är det betydligt fler som har andra slutdestinationer, och som byter flyg på
Arlanda.
Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby. Tillgängligheten till och från
flygplatsen behöver utvecklas. Förutsättningarna för cykel och kollektivtrafik är särskilt
bristande. Sammanhängande cykelväg saknas och förbindelse med kollektivtrafik finns endast under sommaren vilket lämnar passagerarna i ett bilberoende större delen av året. Under högsäsong bildas ofta köer vid utfarten längs Lummelundsväg. Ett samverkansprojekt,
FysGot, pågår mellan Swedavia och Region Gotland, med syfte att ta fram förslag vad gäller tillgänglighet och trafiksäkerhet.
3.5 Översiktlig planering

Länsplanen har nära samband med och koppling till den fysiska planeringen. För Gotlands
del gäller det framför allt översiktsplanen Bygg Gotland och de fördjupade översiktsplanerna.
3.5.1 Översiktsplan – Bygg Gotland

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-202513 antogs av fullmäktige i
juni 2010. Översiktsplanen visar på regionens intentioner om hur mark och vattenområden
bör användas för att stödja regionens målsättningar. Vad gäller trafiken på Gotland tas i infrastrukturavsnittet bl.a. hamnar, vägar, gator och cykelvägar upp.
Enligt Vision Gotland 2025 ska det övergripande vägnätet utvecklas så att goda förbindelser till och från tätorterna, för pendling till arbete och utbildning, långsiktigt säkerställs. Det
innebär att de större länsvägarna ska utvecklas till effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och för godshantering över ön. Det preciseras i översiktsplanen:
 Vägnätet ska utvecklas så att effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och godshantering säkerställs.
 Det enskilda vägnätets långsiktiga underhåll ska säkerställas genom aktiva samfällighetsföreningar.
 För enskilda vägar som har särskilt stor betydelse som genomfartsvägar mellan statliga
vägar bör förslag om statligt övertagande övervägas.
 För att höja trafiksäkerheten och att undvika ytterligare hastighetssänkningar ska nödvändiga breddningar och uträtningar av länsvägar prioriteras.
 För att höja trafiksäkerheten ska även satsningar på säkra korsningar där det är som
mest angeläget prioriteras.
13

Översiktsplan Bygg Gotland http://www.gotland.se/ByggGotland
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Enskilda vägar som är viktiga för turismnäringen bör utvecklas och prioriteras när frågan om statsbidrag prövas.

Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Av översiktsplanen framgår att:
 Planeringen av cykeltrafiken ska präglas av ett strukturtänkande med utgångspunkt från
cyklandets egna behov, egna förutsättningar och egenvärde, där tillgänglighet, trygghet,
miljö, hälsa och den kortaste vägen mellan två målpunkter har avgörande betydelse.
 Framtagande av cykelplaner bör prioriteras i följande ordning:
1. cykelplan för Visby (Cykelplan Visby 2015-2025, antagen av Tekniska nämnden
2015-12-15)14 inklusive plan för arbetspendling med cykel, längs länsvägarna, ca 1 mil
ut och in från Visby.
2. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de större tätorterna.
3. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de mindre tätorterna.
4. En cykelled av hög internationell klass, för cykelturismens utveckling på Gotland bör
planeras och förverkligas.
3.5.2 Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner tas fram för ett avgränsat område och ligger sedan till grund för
områdets fortsatta detaljplaneläggning.
Den fördjupade översiktsplanen för Visby, Hela Visby15 är ett planeringsunderlag för Visbys framtida utveckling. I planen ingår riktlinjer bl.a. för biltrafik, kollektivtrafik, cykling,
gående, gators utformning och parkering.
Fördjupade översiktsplaner har bl.a. även tagits fram för Sudret, Östergarnslandet och
Fårö. Planerna för dessa områden syftar till att fördjupa, precisera och applicera intentionerna i översiktsplanen, med fokus på dessa områdens särskilda behov, möjligheter och begränsningar, dels till att vara vägledande i balansgången mellan utveckling och bevarande i
detaljplanering och bygglovprövning.
I regionens översiktsplan sägs att fördjupade översiktsplaner skall tas fram för ovan
nämnda områden liksom för de större serviceorterna.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.5.3 Visborgsområdet

Visborgsområdet, i södra Visby planeras för boende, arbete och fritid. Till huvuddelen är
det ett före detta regementsområde och omfattar ca. 450 hektar. Visborg är indelat i fem
delar:

14
15

Cykelplan Visby 2015-2025. http://www.gotland.se/cykelplanvisby
Hela Visby. Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025. http://www.gotland.se/43400
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1. Norra området – i anslutning till
Färjeleden.
2. Regementsområdet – i anslutning till kasernområdet.
3.. Villastaden – söder om planerad
tvärförbindelse.
4. Hällarna – väster Toftavägen.
5. Idrotts- och rekreationsområde.

En strukturplan har tagits fram för en första utbyggnadsbyggperiod. Planen godkändes av
regionfullmäktige 2016-04-25, § 61 och ger inriktningen för de norra och centrala delarna
(delar av område 1 och områdena 2 och 5) av regementsområdet för en tio årsperiod (2016
– 2025). Strukturplanen ger riktlinjer som stöd för kommande detaljplaner och markanvisningar.
Enligt strukturplanen är utgångspunkten för utvecklingen av Visborgsområdet en hög profil i de sociala och miljömässiga hållbarhetsperspektiven. Det planeras uppnås genom att
skapa en god infrastruktur som gynnar en hållbar utveckling, bl. a. genom god tillgänglighet
och miljöanpassade transportsystem, bevara och ge tillgång till attraktiva grönområden och
främja sociala strukturer för att motverka segregation och främja integration.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Av strukturplanen framgår att avsikten är att Visborgsområdet stadsbyggnads- och innehållsmässigt ska integreras med staden, Visby, och även på sikt med Vibble.
I och med att gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras så ökar även tillgången till
olika transportmedel i Visborg ur ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare studier har visat på
att resmönster och tillgång till transportsystemet skiljer sig mellan kvinnor och män. Skillnaden beror bland annat på inkomst, värderingar, pendlingsavstånd, tillgång till färdmedel
och rädsla för våld. För att främja upplevelsen av trygghet och möjligheten till att människor ska välja hållbara sätt att resa bör faktorer som god sikt, belysning, skötsel, främjandet
av spontana möten samt goda kopplingar till andra stadsdelar tas hänsyn till vid planering i
Visborg.
Exempel på infrastrukturinvesteringar som skulle kunna genomföras både innanför och utanför det första utbyggnadsområdet inom ramen för länsplanen för regional transportinfrastruktur är:
 Attraktiva och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik för att förstärka
kopplingen mellan Visborg och staden. Trafikverket har i sin genomförandeplan
för åtgärdsvalsstudier initierat en översyn av Färjeleden. Den bör genomföras i
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samråd med Region Gotland och ta upp de behov som finns mot bakgrund av utbyggnaden av Visborg samt de behov som finns längs med övriga delar av Färjeleden.
GC-förbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna, Toftavägen, väg 140.
Sandhedsvägen, tvärförbindelse mellan väg 140, Toftavägen och väg 142.
Medfinansiering av gång- och cykelvägar och tillgängliga hållplatser för kollektivtrafiken.

3.5.4 Planering Klintehamn

I Klintehamn har Region Gotland inlett en planering för att få fram en bred bild av visioner, möjligheter och behov för Klintehamns utveckling16.
Bakgrunden är bl.a. den planerade utvecklingen av hamnområdet då delar av verksamheten
i Visby hamn flyttas över till Klintehamn. Det är då angeläget att se över konsekvenserna
när det gäller trafik- och tillgänglighetsfrågor som rör kopplingen mellan de centrala delarna
av Klintehamn och hamnområdet.
Klintehamn har också potential för en positiv bebyggelseutveckling. Redan nu finns goda
kommunikationer och ett attraktivt läge vid havet. Ett eventuellt upptagande av en ny stor
kalkstenstäkt på södra Gotland kommer sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter
i och i anslutning till Klintehamn. Om dessa planer förverkligas kan det att innebära störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker som kräver att det tas ett helhetsgrepp över
den framtida planeringen av Klintehamn.
Med anledning av den utökade godshanteringen har Trafikverket i sin rapport Transportsystemet Gotland pekat på behovet av att Trafikverket och Region Gotland gemensamt tar
fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten.
3.6 Kollektivtrafik

Inom kollektivtrafiken drivs busstrafik på ett 15-tal linjer på landsbygden, turtätheten är
högst på linjerna mellan Visby och de största tätorterna. Inom Visby drivs stadstrafik på
sex linjer.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet. I dag finns två upphandlade trafikavtal, landsbygdstrafik på Gotland och stadstrafik i Visby. Anropsstyrd närtrafik finns också
tidtabell lagd med minst två resmöjligheter från samtliga socknar per vecka.
Under 2016 färdigställdes ombyggnaden av Visby busstation som då tillgänglighetsanpassats, och ett låst cykelgarage byggdes. 2017 uppgraderades biljettsystemet i bussarna och
nya hållplatsutropsskärmar samt WiFi finns nu i alla bussar. Sedan augusti 2017 trafikeras
Visby flygplats med två kollektivtrafikturer i vardera riktningen till och från Visby.
Trafikavtalen för landsbygdstrafiken Gotland, stadstrafiken Visby samt för skolskjuts går ut
under 2019. Arbete pågår för att samordna de olika restyperna och även fordonsslagen

16

Dialog Klintehamn 2030. http://www.gotland.se/klintehamn2030
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framöver. Linjenät ska utvecklas mot mer anropsstyrd trafik och fordon ska kunna användas mer flexibelt.
Genom Trafikverket sker ett arbete med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser på landsbygden som ligger inom trafikverkets vägområde. Tillgänglighetsanpassningen kommer att
omfatta åtgärder om totalt 4 miljoner kronor. Trafikverket driver och ansvarar för projektet
men med stöd från Kollektivtrafikenhetens trafikplanerare. Projektet beräknas vara slutfört
under 2019. Planer finns också att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen i Roma som del av
ett större projekt inom Region Gotland. Ett projekt pågår för att tydligare markera hållplatserna på landsbygden, genom att hållplatsstolpar ska placeras ut på båda sidor av vägen vid
alla hållplatser.
I samband med planerad utveckling av samordning av trafiken till år 2019 förväntas också
fler resenärer kunna använda den allmänna kollektivtrafiken. Detta förutsätter också att tillgänglighetsanpassning av hållplatser fortsätter.
Trafikverket uppmärksammar i rapporten Transportsystemet Gotland följande brister i infrastrukturen för kollektivtrafiken:
 Gångvägar i anslutning till och från saknas i vissa fall.
 Kollektivtrafik saknas till och från flygplatsen.
 Hållplatser är ej anpassade för fler cyklar på bussen.
 Långa, slingrande körsträckor med långa restider som följd.
3.7 Cykeltrafik

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt det regionala utvecklingsprogrammet ska cykeltrafiken öka med 30 procent över en
15-årsperiod. Av översiktsplanen framgår att för att öka andelen cykeltrafik måste investeringar i infrastruktur göras som ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten, samtidigt som
aspekter som trygghet, miljö, hälsa och snabbhet måste vägas in. Gena cykelförbindelser
mellan viktiga målpunkter i såväl Visby som de större tätorterna behövs. I översiktsplanen
tas cykelplaner för tätorterna och för arbetspendling längs länsvägarna upp.
I Cykelplan Visby 2015 – 202517 prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken till
och från arbetsplatser, skolor och affärscentra. I Visbys cykelplan pekas saknade länkar ut i
huvudvägnätet, varav vissa går längs statliga vägar. I cykelplanen beskrivs även andra behov
som separering av gående längs huvudvägnätet, nya cykelparkeringar vid större målpunkter
och knutpunkter för kollektivtrafik, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar och vid
skolor samt förbättrad vägvisning.
Ett par cykelleder har byggts längs det statliga vägnätet, på väg 149 Visby – Lummelunda
och på väg 140 Visby – Västergarn. Dessa används såväl för vardagscykling som av besökare.
Ytterligare en sträcka, Västergarn – Klintehamn skulle ha genomförts inom nuvarande
plan. Längs den 7 km långa sträckan rör sig många gående och cyklister dagligen och det
17
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förekommer en del farliga omkörningar. Antalet bilar, gående och cyklister har dessutom
ökat den senaste tiden eftersom det har byggts fler bostäder längs sträckan. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter avses en ny gång- och cykelväg byggas som är separerad
från biltrafiken. Bl.a. inom ramen för Dialog Klintehamn (se avsnitt 4.5.4) har framförts att
det i planförslaget inte finns någon direkt koppling till Klintehamns hamn, och att det i
samband med en utbyggnad av cykelleden vore värdefullt att målpunkterna i hamnområdet
blir lättillgängliga och kan nås på ett trafiksäkert sätt. Vägplanen för Västergarn – Klintehamn blev överklagad till regeringen, vilket fördröjt genomförandet. Regeringen beslutade i
oktober att avslå överklagandena, vilket innebär att planeringen kan gå vidare.
Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland. En förstudie har gjorts om förutsättningarna för att utveckla cykelturism på Fårö, Östergarnslandet och Sudret. Goda förutsättningar finns också att utveckla ytterligare mer lokala cykelvägar och stigar, t.ex. genom
att kombinera tillväxt- och trafikinsatser. Det ökande intresset för att besöka Fårö gör att
förutsättningarna för en säker gång- och cykeltrafik bör ses över. På Gotland finns en skyltad cykelled genom Svenska Cykelsällskapet.
I Trafikverkets förslag till nationell plan, som är sänd på remiss till sista november, föreslås
att 1 500 miljoner kronor avsätts för åtgärder för ökad och säker cykling. Dessa medel avses dock gå till att genomföra åtgärder där potentialen för en ökad och säker cykling är
störst, d.v.s. i de största tätorterna. För Gotlands del är det angeläget att medel från den
nationella planen även skulle kunna användas för samma typ av åtgärder även på mindre
platser.
I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas bristerna vad gäller
gång- och cykelvägar i:
 Fragmentarisk struktur, ej gent och sammanhängande cykelvägnät.
 Dåliga förutsättningar för cykling på landsbygd längs statliga vägar.
 Brister i cykelvägnätet i Visby både längs statliga och kommunala vägar.
 Avsaknad av rekreationsstråk för cykelturismen.
 Avsaknad av sammanhängande cykelväg mellan Visby och flygplatsen.
 Gångvägar i anslutning till busshållplatser saknas eller är bristfälliga.
 Vägvisning för cykel är bristfällig.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.8 Det statliga vägnätet

Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är spridda över hela
ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet som omfattar 1 500 km, i huvudsak utanför tätorterna. Region Gotland ansvarar för vägnätet i tätorterna.
3.8.1 Funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverket har pekat ut det funktionellt prioriterade vägnätet på Gotland. Region Gotland
har ställt sig bakom vägnätet. Vägarna utgör de viktigaste för den nationella och regionala
tillgängligheten på Gotland och dess tillgänglighet ska enligt Trafikverkets beslut, värnas
och höjas. De funktioner som pekas ut för vägarna är; dagliga personresor med bil, godstransporter, långväga personresor med bil samt dagliga personresor med kollektivtrafik.
22 (35)

Region Gotland

Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

X

X

X

X

VÄG 141 KLINTEHAMN ‐ HEMSE
VÄG 142 VISBY ‐ BURGSVIK,
VIA HEMSE

X

VÄG 143 VISBY ‐ LJUNGGARN
VIA ROMA

X

X
X

VÄG 534 & 144 ROMA ‐ HEMSE
VÄG 146 KRÄKLINGBO –
ALA

X
X

VÄG 147 VISBY ‐ LÄRBRO
VIA SLITE
VÄG 148 VISBY ‐ FÅRÖSUND
VIA LÄRBRO
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VÄG 148 VISBYLEDEN
VÄG 149 LÄRBRO ‐ KAPPELSHAMN
VÄG 149 VISBY ‐ LUMMELUNDA
VÄG 631 KATTHAMMARSVIK –
KRÄKLINGBO
VÄG 664 SLITE ‐ OTHEM

KOLLEK‐
TIV‐
TRAFIK

X

LÅNG‐
VÄGA
PERSON‐
RESOR
MED BIL

GODS

VÄG 140 VISBY ‐ KLINTEHAMN
VIA TOFTA OCH VÄSTERGARN

DAGLIGA
PERSON‐
RESOR
MED BIL

Kartan visar det prioriterade vägnätet med de fyra funktionerna samlade. Tabellen visar
vilka vägar som är uppdelade på de olika funktionerna.

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
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3.8.2 Vägarnas standard

Trafikverket redogör bl.a. för vägarnas standard i rapporten Transportsystemet Gotland,
bristbeskrivning.
Trafikverket har genomfört säkerhetsklassning av alla vägar som har vägnummer 100 eller
lägre samt alla vägar med en genomsnittlig trafik över 4 000 fordon per dygn18. Få vägar på
Gotland har genomgått säkerhetsklassningen men av de som har gjort det har en stor andel
låg trafiksäkerhetsklass. Det är främst sidoområdena som orsakar låg säkerhetsklassning där
oeftergivliga föremål som t.ex. träd eller berg finns för nära vägen.
De mindre statliga vägarna på Gotland är på flera håll smala med bristfälliga sidoområden
vilket utgör en trafiksäkerhetsrisk. Dels finns en risk då oskyddade trafikanter går och
cyklar längs dessa vägar och dels finns en ökad risk för avkörningsolyckor med motorfordon. Att vägarna är krokiga och har dålig sikt vid utfarter är ytterligare en trafiksäkerhetsrisk inte minst för de oskyddade trafikanterna.
I förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, beskrivs vägarnas betydelse
för tillgängligheten på landsbygden. Centralt ur ett landsbygdsperspektiv är de vägar som är
viktiga för dagliga resor, för tillgång till viktig samhällsservice och som har särskild betydelse för näringslivet. Samtidigt är dessa vägar många gånger det enda resealternativet. För
att kunna upprätthålla en grundläggande standard på detta vägnät finns nationella medel för
underhållsåtgärder. För Gotlands del, med ett omfattande vägnät och ett spridd boende, är
det mycket angeläget att i högre grad kunna få del av dessa medel, detsamma gäller för medel för standardförbättringar inom ramen för länsplaneringen. Annars finns risk för t.ex.
hastighetssänkningar på vägarna.
3.8.3 Hastighetsöversyner

I Trafikverkets hastighetsöversyn från år 2016 pekas tre sträckor ut som aktuella att sänka
hastigheten på från dagens 90 km/h till framtida 80 km/h.
 Lv 140 mellan Visby och Tofta strand
 Lv 143 mellan Visby och Roma
 Lv 148 mellan Lärbro och Fårösund

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hastighetssänkningarna planeras att införas i slutet av nuvarande planperiod (år 2023). Hastighetssänkningarna motiveras av trafikflödet, vägens utformning samt miljöskäl. 2009
sänktes hastigheten på många av länsvägarna från 90 km till 80 km.
3.8.4 Trafikolyckor och hastighetsefterlevnad

Hastighetsefterlevnaden på det statliga vägnätet är på en låg nivå och utvecklingen är inte i
linje med vad som krävs för att nå etappmålet till år 2020. Relativt få olyckor med svåra
konsekvenser har inträffat i Gotlands län de senaste 10 års-perioden. Av de olyckor som
inträffat är singelolyckor den olyckstyp som orsakat flest dödade eller svårt skadade. Nästan
två tredjedelar av alla som dödats eller skadats svårt har färdats i en personbil.

18 Fyra olika klasser har använts för att bedöma vägens säkerhetsstandard; mycket god, god, mindre god och låg.
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3.8.5 Översyn av väghållarskapet

Trafikverket kommer att påbörja en utredning av väghållarskapet på Gotland som en del av
en nationell översyn av väghållarskapsfrågor. Gotland har jämfört med övriga Sverige en
något mer komplex situation för väghållarskapet där många enskilda vägars drift- och underhåll sköts av regionen snarare än enskilda markägare eller organisationer såsom vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.
3.8.6 Belysning längs statliga vägar

Ansvaret för belysning längs vägarna ligger generellt hos väghållaren. På Gotland övertog
Vägverket på 1990-talet en del av den belysning på de statliga vägarna som de tidigare kommunerna satt upp. De som inte övertogs har sedan dess skötts av Region Gotland. Denna
belysning har i många fall nått slutet av sin livslängd och bör tas ner. Därför har det sedan
en tid tillbaka pågått diskussioner om att Trafikverket eventuellt ska ta över delar av den
belysningen. 2015 startades en gemensam studie av Trafikverket och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) om hur belysningsfrågan ska tas om hand på ett enhetligt sätt över
hela landet. Utredningen redovisas sannolikt under hösten 2017.
3.8.7 Vattenskyddsområden

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång.
Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan ytoch grundvatten via spricksystem19. Flera statliga vägar går i anslutning till, eller korsar, utpekade vattenskyddsområden där åtgärder behöver vidtas för att skydda vattentäkterna från
föroreningar orsakade av vägtrafiken.
3.8.8 Kultur- och landskapsvärden

På Gotland har många kulturhistoriska värden bevarats och det är viktigt att de fortsatt får
vara en del av landskapsbilden. Bland annat finns ett stort antal alléer, milstolpar, artrika
vägkanter och kulturvägar som Trafikverket arbetar kontinuerligt med att bevara och utveckla.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.8.9 Sammanfattande brister för de statliga vägarna

I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas bristerna för de statliga
vägarna:
 Smala
 Krokiga
 Bristfälliga sidoområden med oeftergivliga föremål
 Utfarter med dålig sikt
 Brist på säkra korsningar
 Oskyddade trafikanter ej separerade
 Vägar skär igenom oskyddade vattenskyddsområden
 Vägar i natur-, och kulturområden med höga bevarandevärden.
 Belysningsstolpar i dåligt skick

19

Transportsystemet Gotland, Trafikverket.
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3.8.10 Åtgärdsvalsstudier

I rapporten Transportsystemet Gotland redovisas att Trafikverket i sin genomförandeplan
för åtgärdsvalsstudier pekat ut tre studier som är aktuella inom närtid för Gotland:
 Färjeleden. Korsningspunkterna är i behov av översyn. Vägarnas funktion är viktiga
för godstransporter, kollektivtrafik samt dagliga personresor med bil liksom för resor
till och från Visby hamn. Ökad persontrafik och kryssningstrafik i Visby ger ökad trafik i form av fler bilar, fotgängare och cyklister.
 Väg 148 Lärbro. Det finns problem med trafiksäkerheten i Lärbro tätort. Problemen
är främst kopplade till höga hastigheter. Korsningspunkter bör ses över.
 Vattenskyddsåtgärder Visby. Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då
området är utpekat som vattenskyddsområde.
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Förutom ovanstående pekas i rapporten på att det utifrån bristbeskrivningen finns behov
av fördjupade utredningar/åtgärdsvalsstudier inom följande områden.
 Cykelplanering. Cykelplanen för Visby pekar ut vilka sträckor på statliga och kommunala vägar som behöver kompletteras för att få ett sammanhängande cykelvägnät i staden. Utanför Visby saknas kartläggning av behoven och en samordnad cykelplanering
mellan Trafikverket och regionen behövs för att ta fram åtgärder som främjar både
daglig pendlingscykling och turistcykling.
 Följdinvesteringar på Fårö. Med en utökad färjetrafik eller bro till Fårö kommer trafiken på Fårö att öka. Det ger i sin tur ett behov av att förbättra trafiksäkerheten. Trafikverket bör tillsammans med regionen ta fram förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Fårö.
 Följdinvesteringar Klintehamn. Utökad godshantering i Klintehamn ger fler transporter på vägnätet till- och från hamnen. Trafikverket och regionen behöver gemensamt ta fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i Klintehamn då transporterna
och mängden personer som rör sig i anslutning till hamnen ökar.
 Översyn väg 148. I genomförandeplanen för åtgärdsvalsstudier har väg 148 genom
Lärbro pekats ut för studie de kommande åren. Resterande del av väg 148 mellan Fårösund och Visby finns ett behov av att studera vidare. Trafiken på vägen förväntas öka
då förbindelsen till Fårö förbättras. Vägen utgör även ett viktigt kollektivtrafikstråk där
konkurrenskraften mot bilen är svag på grund av långa restider. Vägen är idag mycket
osäker för oskyddade trafikanter, särskilt sommartid och behöver bli bredare.
Förslag har ställts till Region Gotland och Trafikverket om att utreda förutsättningarna för
att resa kollektivt med tåg på Gotland. Syftet är att få till stånd ett miljövänligt och
snabbt resande, och att öka kollektivtrafikresandet och pendlingsmöjligheterna. En spårbunden kollektivtrafik skulle byggas ut på snabba stomlinjer, med hög turtäthet, där Fårösund, Slite, Klintehamn och Hemse skulle knytas till Visby. Inom trafiken skulle minst
6 000 personer resa per dygn. Uppbyggnaden tänks finansieras med statliga medel och för
driften tänks trafikintäkterna och Region Gotland stå för.
3.9 Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet

Transportsystemet ska medverka till att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet och vara
jämställt, att likvärdigt kunna svara mot mäns och kvinnors transportbehov. Det ska vara
utformat så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning och så att barns
möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vara i trafikmiljöer
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ska öka. Det ska också anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt och bidra till
ökad hälsa. Transportsystemet ska i och med det möjliggöra tillgänglighet och vara användbart för individer oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning.
Riksdagen beslutade 1997 att Nollvisionen ska utgöra grund för trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige20. Det innebär att det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
till följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till
de krav som följer av detta.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten som innebär att
antalet dödade i trafiken bör halveras mellan år 2007 och år 2020. Det motsvarar högst 220
dödade år 2020. Regeringen föreslår också att målet om antalet allvarligt skadade i trafiken
reduceras med en fjärdedel. Målen presenterades i regeringens proposition 2008/09:93. Det
finns också ett mål på EU-nivå som säger att antalet dödade bör minska med hälften mellan 2010 och 2020. För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av
trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer
och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas vid årliga resultatkonferenser. Syftet med indikatorerna är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Uppföljningen av indikatorerna är central i målstyrningen. Var och en av indikatorerna har ett målvärde som ska uppnås till 2020. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för trafiksäkerhetsutvecklingen. För närvarande följer staten upp följande indikatorer inom ramen för målstyrningsarbetet:
 Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
 Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
 Nykter trafik
 Bältesanvändning
 Hjälmanvändning
 Cykelhjälm
 Mopedhjälm
 Säkra personbilar
 Säkra motorcyklar (ABS)
 Säkra statliga vägar
 Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
 Underhåll av gång- och cykelvägar
Länsplanen ska omfatta de områden ovan som kräver fysiska åtgärder och påverkansåtgärder i det kommunala, regionala och statliga vägnätet. Om man tittar på medelvärdet av antalet polisrapporterade döda och svåra olyckor i trafiken på Gotland för basår 2004-2008 så
är medelvärdet att antalet dödade i trafiken var 2,2 personer per år, för antalet allvarligt skadade var siffran 24,2 personer per år. Tittar man på medelvärdet för åren 2012-2016 så är
antalet dödade i trafiken 3,6 personer per år och antalet svåra olyckor 18,8 personer per
år21. Anledningen att man tittar på femårsperioder är för att antalet kan variera mycket per
20

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/

21 Informationssystemet STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition
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år varför ett medelvärde är säkrare att utvärdera. Tittar man på polisrapporterade antalet
dödade ses att etappmålet för Nollvisionen inför år 2020 inte är uppnått. Ska målet uppnås
ska medelvärdet av antalet dödade i trafiken per år inte överskrida 1,6 personer per år. När
det gäller antalet allvarliga olyckor ska dessa inte överskrida 24,3 personer per år, vilket innebär att det etappmålet för tillfället klaras.
Åtgärder måste genomföras för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Infrastrukturen och hastigheten måste anpassas så att den uppfyller fordonstrafikanters samt
oskyddade trafikanters behov.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande:
 Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder.
 Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att bygga
säkra gång- och cykelpassager.
 Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter. Detta kan
till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
 Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel anläggande av en ny gångväg.
 Åtgärder för att öka tillgängligheten.
I alla åtgärder som genomförs som rör trafiksäkerhet ska alltid hänsyn tas till trygghet samt
tillgänglighet. Alla nya investeringar ska upplevas trygga samt vara tillgänglighetsanpassade.
Region Gotland antog ”Tillgänglighetsstrategi – för en framkomlig fysisk utemiljö” år
2016.22.
Region Gotland kommer framöver att genomföra en ny inventering av trafiksäkerhetsläget
på Gotland för att kunna använda detta som underlag för den framtida planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder.
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3.10 Fast förbindelse Fårö

Förbindelsen mellan Gotland och Fårö utgörs idag av Trafikverkets vägfärjor mellan Fårösund på Gotland och Broa på Fårö. Färjan har två avgångar per timme från Fårösund och
vänder direkt tillbaka efter lossning och lastning vid Broa. Under sommaren ökar efterfrågan på antalet turer och kapaciteten för färjan räcker inte till. Jämfört med övrig tid under
året är trafikmängden dubbelt så hög under de fem mest intensiva veckorna av sommaren,
vilket gör att det bildas långa köer vid färjelägena med flera timmars väntetid. Belastningen
på vägnätet blir således hög under korta men intensiva perioder.
Genom regionens översiktsplan, Bygg Gotland och den fördjupade översiktsplanen för
Fårö23 har regionfullmäktige uttalat att man vill ha en fast förbindelse mellan Broa på Fårö
och Fårösund. Ambitionen är dels att förbättra förutsättningarna för fastboende på Fårö,

22

Tillgänglighetsstrategi. http://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/GetDocumentContent?documentNumber=8484

23

FÖP Fårö. http://www.gotland.se/77914
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dels att stärka det lokala näringslivet och arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund.
Regionens riktlinjer i översiktsplanen är att:
 Regionen förordar en fast förbindelse mellan Fårö och huvudön som bör ansluta i närheten av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och vid Broa på Fårösidan.
 Funktionsmässigt ska den fasta förbindelsen ha kapacitet att klara både biltrafik och cykel- och gångtrafik.
En fast förbindelse är inte bara en fråga om samhällsekonomi och ett verktyg for utveckling. Det finns även en lång rad andra aspekter att ta hänsyn till. Det handlar t.ex. också om
att se och bedöma miljökonsekvenser, sociala, kulturella och estetiska konsekvenser samt
att ta ställning till förändringar av upplevelse- och känslovärden som är förknippade med
entrén till Fårö och dess förbindelse med huvudön. Finansiering av en fast förbindelse till
Fårö ligger inte inom infrastrukturplaneringen.
Trafikverket genomförde 2013 en förstudie24 for att undersöka möjligheterna för att förbättra förbindelsen mellan huvudön och Fårö. Förstudien förordar inte någon viss åtgärd
utan presenterar möjliga lösningar och konsekvenser av dessa. I den pekas ett behov av
ökad tillgänglighet ut. Nästa steg i processen är att Trafikverket ska fatta beslut om hur projektet ska drivas vidare.
Med förbättrade förbindelser till Fårö kommer biltrafiken att öka på Fårö. Det ger i sin tur
ett ökat behov av investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister.
3.11 Förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät

Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska med anslaget genomföra förbättringsåtgärder på Gotlands
vägnät i syfte att öka framkomligheten och förbättra trafikmiljön. Åtgärderna som kan genomföras är dels förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet (länsvägar) och dels statlig
medfinansiering av åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Åtgärderna, ska enligt
budgetpropositionen, planeras i samråd med Gotlands kommun. Hur detta ska hanteras av
Trafikverket är i dagsläget inte klarlagt.
3.12 Sammanställning av åtgärder

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Här görs en sammanställning av åtgärder som skulle kunna finansierar/medfinansieras i
länsplanen eller har koppling till den.

24



Visby hamn. Volymökningar i färjetrafiken och den kommande kryssningskajen
gör att insatser för en säkrare och tillgängligare trafikmiljö i hamnområdet behövs.



Reservhamn för färjetrafiken, Slite hamn. Nuvarande trafikavtal innehåller inte
krav på att reservhamn ska finnas. Utan reservhamn är Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan användas.

Trafikverket Fårö. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gotland/projekt-i-gotlands-lan/faroforbindelsen/
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Ökad godshantering i Klintehamns hamn ger effekter på trafikmiljön. Region
Gotland har inlett planering om utveckling i Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie inom
Trafikverket (2018) planeras.



För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till Visby flygplats bedrivs ett gemensamt projekt mellan Swedavia och Region Gotland. Förslag till konkreta åtgärder ska ges i början av 2018, för att i första hand lösa gång-och cykeltrafik på infartsvägen till flygplatsen och trafiksäker lösning för anslutningen/korsningen flygplatsinfarten/Lummelundsväg (väg 149).



Infrastrukturinvesteringar på Visborgsområdet:







Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser inom kollektivtrafiken. I Visby, i serviceorterna och på det statliga vägnätet.



Cykelåtgärder:
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Trafiksäkra och attraktiva gång- och cykelövergångar, Färjeleden.
Trafiksäker gång- cykelförbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna,
Toftavägen, väg 140.
Sandhedsvägen, förbindelse mellan Toftavägen, väg 140, från cirkulationen
Högklintsvägen, till väg 142.
Medfinansiering till Region Gotlands investeringar för gång- och cykelvägar
och tillgängliga hållplatser

Åtgärder inom Cykelplan Visby. Säker gång- och cykeltrafik till arbetsplatser,
skolor och affärscentra.
Gång- och cykelväg, Lummelundsväg, väg 149/Visby flygplats, se ovan
Arbetspendling, cykling, till Visby, tätorter
Cykelled Västergarn - Klintehamn, från nuvarande plan.
Gång- och cykeltrafik, förbättra trafiksäkerheten Fårö.
Cykling besöksnäringen, fortsatt utveckling, bl.a. förstudierna Sudret, Fårö, Östergarn. Sammanhängande led.

Statliga vägnätet






Åtgärder på väg 148, mellan Visby och Fårösund. Vägen är viktig för näringsliv,
pendlare, kollektivtrafik och besökare med bil eller cykel. Vägen är smal och
därmed mycket osäker för oskyddade trafikanter, gående eller på cykel. Bl.a. genom förbättrade förbindelser till Fårö ökar trafiken på vägen. Åtgärder, som
bl.a. breddning är viktiga att genomföra.
Översyn/åtgärdsvalsstudie övriga 140-vägar, standard, brister, behov av åtgärder. Med utgångspunkt från Trafikverkets rapport.
Åtgärder för förbättrad standard på vägar som är viktiga för tillgängligheten på
landsbygden.
Åtgärder hastighetsgränser.
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Belysning, vägnätet.
Fast förbindelse Fårö, inkl. behov för gång, cykel och parkering.
Mindre åtgärder, statliga vägar.
Färjeleden, åtgärdsvalsstudie.
Vattenskyddsåtgärder, Visby. Åtgärdsvalsstudie.
Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie.
Behov av ytterligare åtgärdsvalsstudier.



Förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät



Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018 avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Trafikverket ska enligt budgetpropositionen, planera åtgärderna i samråd med Gotlands kommun.
Enligt Region Gotlands uppfattning ska åtgärderna prioriteras till norra Gotland.



Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter inom Region
Gotlands verksamhet är:






Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder.
Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att
bygga säkra gång- och cykelpassager.
Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.
Detta kan till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel
anläggande av en ny gångväg.
Åtgärder för att öka tillgängligheten.

4. Förslag till åtgärder

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.1 Ekonomiska förutsättningar

Gotlands planeringsram för perioden 2018 – 2029 är 224 miljoner kronor, ca. 18,5 miljoner
kronor per år. Länens genomsnittliga årliga nivå för planperioden kommer dock att justeras
i förhållande till verkligt utfall av använda medel för planperioden 2014 - 2025. Det görs av
Trafikverket vid slutet av 2017/början av 2018. Justeringen av planramen, över- eller underförbrukning, görs mot de fyra första åren i planperioden.
Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram, och har så haft i en följd av
planeringsomgångar. Det gör större infrastrukturinvesteringar omöjliga. Region Gotland
har bl.a. fört fram problematiken med hur finansiering av infrastrukturåtgärder ska kunna
lösas till näringsdepartementet. Under en längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Den utveckling som sker, inom näringslivet,
som inom besöksnäringen och den areella sektorn, och i övrigt i samhället, som ett ökat
bostadsbyggande, måste även på Gotland kunna kopplas samman med infrastrukturinvesteringar.
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Förslaget till länsplan 2018 – 2029, bygger vidare på nuvarande plan. I länsplanen finns två
finansieringsmodeller, dels statliga investeringar som gäller åtgärder för det statliga vägnätet
och dels medfinansiering. Medfinansiering kan ges för upp till 50 % av kostnaderna för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet. Det är verksamheter som Region Gotlands tekniska nämnd ansvarar för, och därmed är nämndens investeringsbudget utgångspunkten för medfinansieringsåtgärderna i länsplaneförslaget. Trafikverket Region Stockholm beslutar om statlig medfinansiering. Exakt vilka enskilda projekt som beviljas statlig medfinansiering beslutas löpande av Trafikverket, där Region Gotland årligen ansöker om medel.
4.2 Inriktning - Tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet

Vilka åtgärder som kan ingå i länsplanen styrs av förordningar och direktiv (se avsnitt 1).
Infrastrukturplaneringen är också en viktig del i att nå de nationella transportpolitiska målen (se avsnitt 2). Till detta ska också läggas de regionala målsättningar inom kommunikationsområdet och andra områden som påverkar/påverkas av transporter och infrastruktur
(se avsnitt 2). Hit hör även den nuvarande länsplanen med sin inriktning och sina åtgärder.
En övergripande inriktning för val av åtgärder som sammanför och understryker dessa delar är ur ett regionalt perspektiv:
 Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem (Vision Gotland 2025).
 Möjligheterna till säkra och snabba resor och transporter till arbete och service på ön,
är en förutsättning för människor och företagande (Tillväxtprogrammet 2016 – 2020).
 Minskning av klimatpåverkande utsläpp, med 45 % från 1990 års nivå till 2020, dock är
det i denna tidsperiod i första hand andra sektorer som kommer att minska mest, med
anledning av det höga bilberoendet, få alternativ till bil och en låg bilutbytestakt (Energiplan Gotland 2020).
 Effektiva, tillgängliga, trygga och säkra gator, vägar, korsningar och gång- och cykelvägar, med anslutande infrastruktur (Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
 Kollektivtrafiken ska i högre grad kunna bli ett alternativ till bilåkande, genom ombyggnad av hållplatser för ökad tillgänglighet och samordning av fysisk planering och kollektivtrafikplanering (Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
 Skillnader i mäns och kvinnors, flickors och pojkars, olika åldersgruppers och personer
med funktionsvariationers, olika användning av transportsystemen och olika utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som genomförs
(Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
Inriktningen kan sammanfattas i - tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.3 Förslag till åtgärder

Förslagen till åtgärder delas in under följande rubriker:
 Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning
 Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
 Cykelutveckling
 Stads- och tätortsutveckling
 Övriga åtgärder: åtgärdsvalsstudier, förstudier, etc. Små och snabbt genomförbara åtgärder på det statliga vägnätet.
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I planförslaget ingår under de fyra första åren ett större objekt. Det är cykelleden Västergarn – Klintehamn som skulle genomförts inom nuvarande plan. Enligt regeringens direktiv för planeringen bör förslagen till nya länsplaner innehålla objekt som byggstartats men
inte avslutats vid ingången av 2018. Vägplanen för Västergarn – Klintehamn blev överklagad men regeringen beslutade i oktober att avslå överklagandena. Byggstart skulle kunna
ske tidigast år 2018 och cykelleden skulle då kunna bli färdig till 2019. Kostnaden beräknas
till 32 Mkr.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utifrån regeringens direktiv gör Trafikverket en årlig relativt jämn fördelning av medlen.
Den exakta fördelningen för respektive år är en given förutsättning och ligger i Gotlands
länsplan på drygt 18 miljoner kronor per år. Den årliga fördelning utgör en förutsättning
för Länsplanen vilket gör att medel till vissa åtgärder måste senareläggas mot vad som vore
optimalt ur effektiv planerings- och produktionstid eller spridas över flera år för att inrymmas i planen.
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Sammanställning länsplan 2018 – 2029
Åtgärder

20182021

%

Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet

4,0

- Statlig medfinansiering

4,0

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
- Hastighetsöversyn, åtgärder som
t.ex. förbättringar av sidoområden
- Insatser efter åtgärdsvalsstudier etc.
- Statlig medfinansiering

23,6

6

33

20222025

20262029

5

Total

5

25,6 25,6

2,0
3,7
17,9
37
32
5

52

39

39

Stads- och tätortsutveckling
- Statlig medfinansiering

4
4

6

5

5

Övriga åtgärder
- T.ex. förstudier och åtgärdsvalsstudier. Små och snabbt genomförbara åtgärder på det statliga vägnätet.

2

3

2

2

Cykelutveckling
- Cykelled Västergarn – Klintehamn
- Statlig medfinansiering

Totalt
Medel i länsplanen enl. direktiven

70,6
70,628

76,6
76,6
76,616 76,756

224

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I bilaga visas sammanställningen även med planerad årlig fördelning av åtgärder för perioden 2018 - 2021. För planperioderna 2022 – 2025 och 2026 – 2029, föreslås en fördelning
av medel motsvarande den för 2018 – 2021. Ramen är dock något högre för de två sista perioderna, vilket föreslås ge en ökning på samtliga åtgärdsområden, förutom för Övriga åtgärder.
Planförslaget innebär en fördelning på statlig finansiering med ca 55 %, och för medfinansiering ca 45 %.

5. Genomförande
Region Gotland ansvarar för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. Trafikverket beslutar om de statliga åtgärderna och den statliga medfinansieringen, och för genomförandet av de statliga åtgärderna i planen. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på storleken på de medel som dels regeringen och riksdagen årligen anvisar i
statsbudgeten, dels på Region Gotlands budget. För Region Gotland är utgångspunkten
Region Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget. Av den framgår vilka
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specifika objekt som avses prioriteras under de kommande åren, om ekonomiska förutsättningar finns. Regionens årliga budget fastställs i november varje år.
En modell för den årliga genomförandeprocessen är:
 Ansökan om medfinansiering till Trafikverket oktober år 1. Ansökningar utgår från tekniska nämndens budget.
 Besked från Trafikverket om godkänd medfinansiering lämnas under vårvintern år 2
och då kan projekt genomföras under året.
 Kontinuerliga avstämningsmöten Trafikverket och Region Gotland som följer upp läget för genomförandet och medfinansieringsprojekten. Anpassning efter budget.
 Samordningsmöten Trafikverket och Region Gotland för genomgång av läget för aktuella större projekt, ca. tre - fyra gånger per år. Återrapporteras till tekniska nämnden.
 Årlig rapportering och uppföljning till regionstyrelsen.

6. Bilaga
6.1 Förslag - Sammanställning Länsplan 2018 - 2029

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Finns i separat dokument.
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1.

Inledning

Region Gotland ansvarar för att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Trafikverket ansvarar för genomförandet av de statliga åtgärderna i planerna och för
utbetalning av statlig medfinansiering. Länsplanerna kan omfatta:
• investeringar i statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet, det vill
säga samtliga länsvägar samt de riksvägar som inte ingår i det nationella
stamvägnätet.
• åtgärder i sådana anläggningar m.m för vilka statlig medfinansiering kan beviljas
enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.
• från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt
viktiga för regionen enligt förordning (2009:239).
• byggande och drift av enskilda vägar
• investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvar enligt
förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.
Planperioderna sträcker sig över 12 år med löpande revidering vart fjärde år. Inför
arbetet med kommande länstransportplan (perioden 2018-2029) finns behov av en
sammanställning över de främsta bristerna i transportsystemet på Gotland.
Fokus för bristbeskrivningen är de delar av infrastrukturen som är statlig och därmed
omfattas av länstransportplanen och nationell plan. Som underlag till rapporten har
strategiska dokument samt fackkunskaper från planerare på Gotland och Trafikverket
använts.
Bristbeskrivningen ska ligga till grund för den kommande långsiktiga
infrastrukturplaneringen och vilka objekt som eventuellt kan komma att ingå i denna.

2.

Utpekade brister

Gotland har 58 000 invånare, varav 24 000 bor i Visby. Ett tiotal mindre tätorter finns
och i övrigt är boendet spritt över hela ön. Gotland är ett populärt resmål, under
sommaren ökar befolkningen, som mest till knappt 130 000 under de fyra mest
intensiva veckorna. Generellt kan sägas att ungefär hälften av besökarna finns i Visby
med omnejd, dvs söderut till Tofta och norrut till Lummelunda.

Figur -1

Cyklister i Visby. Bildkälla: Mostphotos.

Utmärkande för Gotland är beroendet av båt och flyg för koppling till övriga Sverige.
Gotlands läge gör även ön viktigt för totalförsvaret. Skillnaden i befolkningsstorlek och
ö-läget är faktorer som ställer speciella krav på Gotland vilket utgör grunden för
bristerna i dagens transportsystem. Den spridda boendestrukturen på Gotland gör att
avstånden till arbete och service för vissa invånare blir relativt långa. Den stora
sommarbefolkningen ger tidvis kapacitetsbrister i vägnätet, då trafiken ökar kraftigt
under turistsäsongen. Stora trafikflöden koncentreras till färjornas avgångs- och
ankomsttider vilket belastar vägarna runt Visby hårt på sommaren.
Den fysiska planeringen på Gotland har till stor del utgått från den spridda
boendestrukturen och därmed också från behovet av bil för transporter. Stora delar av
ön och viktiga målpunkter, såsom flygplatsen, är idag svårtillgänglig utan bil. Utanför
Visby tätort har vägar för cykel främst byggts för att åstadkomma en separering av
oskyddade trafikanter från motorfordon och för att främja turistcykling. Den fysiska
planeringen av t ex nya handelsområden utanför Visby är ytterligare en förstärkning av
bilen som främsta transportmedel.
Bristbeskrivningen för Gotlands transportsystem har delats in i fem delar; statliga vägar,
gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, kopplingar till fastlandet samt koppling till Fårö.

2.1.

Statliga vägar

Gotlands län har 1 500 km statlig väg. Fordonsrörelserna per dygn är i genomsnitt 700.
Medel i riket är 1500 fordonsrörelser per dygn.
De mindre statliga vägarna på Gotland är på flera håll smala med bristfälliga
sidoområden vilket utgör en trafiksäkerhetsrisk. Dels finns en risk då oskyddade
trafikanter går och cyklar längs dessa vägar och dels finns en ökad risk för
avkörningsolyckor med motorfordon. Att vägarna är krokiga och har dålig sikt vid
utfarter är ytterligare en trafiksäkerhetsrisk inte minst för de oskyddade trafikanterna.
Trafikverket har genomfört säkerhetsklassning av alla vägar som har vägnummer 100
eller lägre samt alla vägar med en genomsnittlig trafik över 4000 fordon per dygn1. Få
vägar på Gotland har genomgått säkerhetsklassningen men av de som har gjort det har
en stor andel låg trafiksäkerhetsklass. Det är främst sidoområdena som orsakar låg
säkerhetsklassning där oeftergivliga föremål som t.ex. träd eller berg finns för nära
vägen.
Den bitvis låga standarden medför krav på hastighetssänkningar eller mittseparering. I
Trafikverkets hastighetsöversyn från år 2016 pekas tre sträckor ut som aktuella att sänka
hastigheten på från dagens 90 km/h till framtida 80 km/h.
• Lv 140 mellan Visby och Tofta strand
• Lv 143 mellan Visby och Roma
• Lv 148 mellan Lärbro och Fårösund
Hastighetssänkningarna planeras att införas i slutet av nuvarande planperiod (år 2023).
Hastighetssänkningarna motiveras av trafikflödet, vägens utformning samt miljöskäl.

2.1.1.

Trafikolyckor och hastighetsefterlevnad

Hastighetsefterlevnaden på det statliga vägnätet är på en låg nivå och utvecklingen är
inte i linje med vad som krävs för att nå etappmålet till år 2020. Relativt få olyckor med
svåra konsekvenser har inträffat i Gotlands län de senaste 10 års perioden. Av de olyckor
som inträffat är singelolyckor den olyckstyp som orsakat flest dödade eller svårt
skadade. Nästan två tredjedelar av alla som dödats eller skadats svårt har färdats i en
personbil.

1

Fyra olika klasser har använts för att bedöma vägens säkerhetsstandard; mycket god, god, mindre god
och låg.

2.1.2.

Funktionellt prioriterat vägnät

VÄG 140 VISBY ‐
KLINTEHAMN
VIA TOFTA OCH
VÄSTERGARN

X

VÄG 141
KLINTEHAMN ‐
HEMSE
VÄG 142 VISBY ‐
BURGSVIK,
VIA HEMSE

X

VÄG 143 VISBY ‐
LJUNGGARN
VIA ROMA

X

X

X

X

X

X

X

VÄG 534 & 144
ROMA ‐ HEMSE
VÄG 146
KRÄKLINGBO –
ALA

X

X

VÄG 147 VISBY ‐
LÄRBRO
VIA SLITE
VÄG 148 VISBY ‐
FÅRÖSUND
VIA LÄRBRO
VÄG 148
VISBYLEDEN
VÄG 149 LÄRBRO ‐
KAPPELSHAMN
VÄG 149 VISBY ‐
LUMMELUNDA
VÄG 631
KATTHAMMARSVIK
–
KRÄKLINGBO
VÄG 664 SLITE ‐
OTHEM

KOLLEKTIV‐
TRAFIK

LÅNGVÄGA
PERSONRESOR
MED BIL

GODS

DAGLIGA
PERSONRESOR
MED BIL

Trafikverket har pekat ut det funktionellt prioriterade vägnätet på Gotland. Region
Gotland har ställt sig bakom vägnätet. Vägarna utgör de viktigaste för den nationella och
regionala tillgängligheten på Gotland och dess tillgänglighet ska värnas och höjas. De
funktioner som pekas ut för vägarna är; dagliga personresor med bil, godstransporter,
långväga personresor med bil samt dagliga personresor med kollektivtrafik.

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
Funktionellt prioriterat vägnät på Gotland
X

Funktionellt prioriterat vägnät för dagliga
persontransporter med bil

Funktionellt prioriterat vägnät för gods

Funktionellt prioriterat vägnät för långväga
persontransporter

Funktionellt prioriterat vägnät för kollektivtrafik

2.1.3.

Översyn av väghållarskapet

Trafikverket kommer att påbörja en utredning av väghållarskapet på Gotland som en del
av en nationell översyn av väghållarskapsfrågor. Gotland har jämfört med övriga Sverige
en något mer komplex situation för väghållarskapet där många enskilda vägars drift- och
underhåll sköts av regionen snarare än enskilda markägare eller organisationer såsom
vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

2.1.4.

Belysning längs statliga vägar

Ansvaret för belysning längs vägarna ligger generellt hos väghållaren. På Gotland
övertog Vägverket på 1990-talet en del av den belysning på de statliga vägarna som de
tidigare kommunerna satt upp. De som inte övertogs har sedan dess skötts av Region
Gotland. Denna belysning har i många fall nått slutet av sin livslängd och bör tas ner.
Därför har det sedan en tid tillbaka pågått diskussioner om att Trafikverket eventuellt
ska ta över delar av den belysningen. Sommaren 2015 startades en gemensam studie av
Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om hur belysningsfrågan ska
tas om hand på ett enhetligt sätt över hela landet. Det innebär att diskussionerna med
region Gotland om att ta över befintlig belysning inte kommer att fullföljas innan
resultatet av den gemensamma studien är klar.

2.1.5.

Vattenskyddsområden

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång.
Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan
yt- och grundvatten via spricksystem2. Flera statliga vägar går i anslutning till, eller
korsar, utpekade vattenskyddsområden där åtgärder behöver vidtas för att skydda
vattentäkterna från föroreningar orsakade av vägtrafiken.

Figur 2

2

Befintliga vattenskyddsområden markerade med blått (primära = mörkblått,
sekundära =ljusblått), förslag till vattenskyddsområden markerade med lila
(primära = mörklila, sekundära =ljuslila)

Länsstyrelsen Gotlands län

2.1.6.

Kultur- och landskapsvärden

På Gotland har många kulturhistoriska värden bevarats och det är viktigt att de fortsatt
får vara en del av landskapsbilden. Bland annat finns ett stort antal alléer, milstolpar,
artrika vägkanter och kulturvägar som Trafikverket arbetar kontinuerligt med att bevara
och utveckla.

Figur 3

Artrika vägkanter är en del av landskapsbilden på Gotland.

Brister för de statliga vägarna kan sammanfattas i följande punkter:


Smala



Krokiga



Bristfälliga sidoområden med oeftergivliga föremål



Utfarter med dålig sikt



Brist på säkra korsningar



Oskyddade trafikanter ej separerade



Vägar skär igenom oskyddade vattenskyddsområden



Vägar i natur-, och kulturområden med höga bevarandevärden.



Belysningsstolpar i dåligt skick

2.2.

Gång- och cykelvägar

Förutsättningarna för cykling på Gotland är goda, då topografin är gynnsam och
avstånden inom tätorterna är korta.
Inom Region Gotland finns i det regionala utvecklingsprogrammet målbilden om att
cykelåkandet ska öka med 30 % från år 2010 fram till 2025. Regionen har tagit fram en
cykelplan för Visby och avser att ta fram planer även för andra tätorter. Arbetet med att
säkra gång- och cykeltrafiken till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra
prioriteras.
I Visbys cykelplan pekas saknade länkar ut i huvudvägnätet, varav vissa går längs
statliga vägar. Möjligheterna att kunna pendlingscykla inom 1 mils radie från Visby ska
ses över. I cykelplanen beskrivs även andra behov som separering av gående längs
huvudvägnätet, nya cykelparkeringar vid större målpunkter och knutpunkter för
kollektivtrafik, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar och vid skolor samt
förbättrad vägvisning.
Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland. Ett par cykelleder har byggts
längs det statliga vägnätet, på väg 149 Visby – Lummelunda och på väg 140 Visby –
Västergarn. Ytterligare en är på planeringsstadiet, väg 140 Västergarn – Klintehamn.
Dessa används av såväl besökare som för vardagscykling.
Längs många landsvägar saknas cykelväg och då sidoområdena ofta är bristfälliga ges
cyklister dåliga förutsättningar både ur trafiksäkerhetssynpunkt och
framkomlighetssynpunkt. En bättre samordning av cykelvägnätet på ön efterfrågas av
Region Gotland, så att resurserna kan användas mer effektivt.
En sammanhängande gång- och cykelväg mellan Visby och flygplatsen saknas i
dagsläget vilket gör det svårt att ta sig till och från flygplatsen utan bil. Det finns
gångvägar (eller gångstigar) i anslutning till busshållplatser i både tätort och på
landsbygd som upplevs som otrygga och bristfälliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessa
är t ex inte separerade från biltrafiken och saknar belysning.
Brister för gång- och cykelvägar kan sammanfattas i följande punkter:


Fragmentarisk struktur, ej gent och sammanhängande cykelvägnät.



Dåliga förutsättningar för cykling på landsbygd längs statliga vägar.



Brister i cykelvägnätet i Visby både längs statliga och kommunala vägar.



Avsaknad av rekreationsstråk för cykelturismen.



Avsaknad av sammanhängande cykelväg mellan Visby och flygplatsen.



Gångvägar i anslutning till busshållplatser saknas eller är bristfälliga.



Vägvisning för cykel är bristfällig.

2.3.

Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik är lågt på Gotland. Jämfört med övriga Sverige har
Gotland lägst antal resor per invånare med kollektivtrafik. Utbudet per person är också
minst i landet.
Det finns gångvägar i anslutning till busshållplatser i både tätort och på landsbygd som
brister ur trygghets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikverket har påbörjat ett projekt,
Hållplatsåtgärder på Gotland – landsbygdsatsning, som består av cirka 30 utpekade
hållplatser som ska ses över för eventuella åtgärder. Projektet är i utredningsskedet och
i nuläget är det inte klart vilka hållplatser som kommer att kunna åtgärdas.
Kommunikation mellan flygplatsen och Visby är bristande då kollektivtrafik endast finns
tillgänglig på sträckan under sommaren.
I dagsläget är det möjligt att ta med sig två cyklar per buss i landsbygdstrafiken.
Möjligheten att ta med fler cyklar per buss bör ses över i samband med att bussar byts
ut. Det innebär att hållplatser måste ha plats för att hantera sådana bussar samt
momentet att ta av och på cyklarna.
Region Gotland tog år 2017 fram en förstudie för kollektivtrafiken. Brister kopplade till
infrastrukturen som uppmärksammats i denna studie är, förutom ovanstående, långa
restider och slingrande linjer. Kollektivtrafiken har en tuff konkurrens mot biltrafiken då
skillnaderna i restiderna på samma sträcka med bil och kollektivtrafik kan vara stora och
tillgången till parkering vid målpunkterna är god.
Brister i infrastrukturen för kollektivtrafik kan sammanfattas i följande
punkter:


Gångvägar i anslutning till och från busshållplatser (beskrivs även under gång
och cykelvägar ovan) saknas i vissa fall.



Kollektivtrafik saknas till och från flygplatsen.



Hållplatser är ej anpassade för fler cyklar på bussen.



Långa, slingrande körsträckor med långa restider som följd.

2.4.

Kopplingar till fastlandet

Gotland är beroende av båt och flyg för kopplingar till fastlandet. På fastlandet är vägoch järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken av stor
vikt för att säkerställa gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar. Väg
73 och Nynäsbanan utgör kopplingarna till hamnen i Nynäshamn och bedöms av
Gotland att i nuläget fungera tillfredsställande. E22 utgör kopplingen till hamnen i
Oskarshamn och där finns upplevda brister i kollektivtrafikens anslutningar till och från
hamnen.

Figur -4

Kö till färjan. Bildkälla: Malin Ericsson, Region Gotland.

2.4.1.

Hamnar

Hamnarna i Visby och Klintehamn är riksintressen. Hamnarna på Gotland ägs och drivs
av region Gotland. Trafikverket ansvarar för anslutningar till hamnarna i form av
farleder och länsvägar. Region Gotland arbetar sedan fler år tillbaka på att genomföra
sin hamnstrategi; Separering/uppdelning av verksamheten i Gotlands hamnar.
Hamnarna i Visby, Klintehamn och Slite är ur ett nationellt perspektiv var och en att
betrakta som små. De måste ses som en helhet som kompletterar varandra för att klara
Gotlands behov av hamnkapacitet. I Visby kommer verksamheten framöver att bestå av
linjetrafik, kryssningstrafik, gästhamn samt oljehamn. Godshanteringen kommer att
flyttas till Klintehamn och Slite. I Klintehamn kommer företrädesvis gods i form av
jordbruks- och skogsprodukter samt kalksten att hanteras. I Slite kommer allmänt gods
kunna hanteras och tunga lyft genomföras. De statliga maritima verksamheterna såsom
Sjöräddningen har även sin bas i Slite. I Slite finns möjlighet att utveckla en av kajerna
till en reservhamn för linjetrafiken vilket idag saknas. Utan en reservhamn för
linjetrafiken är Gotland sårbart om något skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan
trafikeras under en viss period.
Linjetrafiken ökar i volym och det i kombination med den nya kryssningskajen som
byggs i Visby gör att en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö i, till och från
hamnområdet i Visby efterfrågas.
Godshanteringen kommer till huvuddel att bedrivas i Klintehamn vilket ger fördelar som
närhet till råvaror samt närhet till baser för de företag som idag använder Visby hamn.
Med en större godshantering i Klintehamn uppkommer behov av att förbättra
trafikinfrastrukturen på land för att bland annat höja trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter i hamnen och längs de vägar som kan få ökad tung trafik.
Brister för anslutningarna till hamnarna kan sammanfattas i följande
punkter:


Kapacitet och trafikmiljö i Visby hamn behöver förbättras.



Kapacitet och trafikmiljö i Klintehamn behöver förbättras.

Figur -5 Vinterväg i Visby med färja i bakgrunden. Bildkälla: Mostphotos.

2.4.2.

Flyg

Flygplatsen i Visby är ett riksintresse. Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om
centrala Visby. Från flygplatsen går dagligen avgångar mot Stockholm Arlanda och
Bromma. Flera avgångar per vecka går även till Malmö och Göteborg. Charterflyg finns
under delar av året. Antal avgångar per dag utökas under sommarhalvåret.
Tillgängligheten till och från flygplatsen behöver utvecklas. Förutsättningarna för cykel
och kollektivtrafik är särskilt bristande. Sammanhängande cykelväg saknas och
förbindelse med kollektivtrafik finns endast under sommaren vilket lämnar
passagerarna i ett bilberoende större delen av året. Under högsäsong bildas ofta köer
vid utfarten längs Lummelundsväg, varpå förutsättningarna för andra färdmedel kan ses
som ännu mer viktiga för att minska belastningen på vägnätet. Belastningen på
flygplatsen skiljer sig avsevärt under hög- och lågsäsong. På sikt finns därför ett behov
av flexibilitet när man planerar området runt flygplatsen eller en eventuell ny
terminalbyggnad.

2.5.

Fårö

Förbindelsen mellan Gotland och Fårö utgörs idag av vägfärja mellan Fårösund på
Gotland och Broa på Fårö. Färjan har två avgångar per timme från Fårösund och vänder
direkt tillbaka efter lossning och lastning vid Broa. Under sommaren ökar efterfrågan på
antalet turer och kapaciteten för färjan räcker inte till. Jämfört med övrig tid under året
är trafikmängden dubbelt så hög under de fem mest intensiva veckorna av sommaren,
vilket gör att det bildas långa köer vid färjelägena med flera timmars väntetid.
Belastningen på vägnätet blir således hög under korta men intensiva perioder. Genom
regionens översiktsplan, Bygg Gotland och den fördjupade översiktsplanen för Fårö har
regionfullmäktige uttalat att man vill ha en fast förbindelse mellan Broa på Fårö och
Fårösund. Ambitionen är dels att förbättra förutsättningarna för fastboende på Fårö,
dels att stärka det lokala näringslivet och arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund.
Trafikverket har tagit fram en förstudie om fast förbindelse till Fårö. I den pekas ett
behov av ökad tillgänglighet ut. Med en fast förbindelse eller ökat antal turer med färjan
kommer biltrafiken att öka på Fårö. Det ger i sin tur ett ökat behov av investeringar i
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister.
Brister för kopplingen till Fårö kan sammanfattas i följande punkter:


Hög belastning på vägnätet till och på Fårö under sommaren.



Vid utökad färjetrafik eller bro kommer trafikmängden på Fårö att öka vilket
kräver investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och
cyklister.

3.

Prioriterade åtgärdsområden för fortsatta
utredningar

Inför arbetet med den kommande länstransportplanen (perioden 2018 - 2029) har
brister i eller anslutning till det statliga vägnätet på Gotland pekats ut. Flertalet brister
som noterats är Trafikverket tillsammans med regionen ansvariga att åtgärda vilket
ställer krav på samordning av kommande åtgärder.
Trafikverket har i sin genomförandeplan för åtgärdsvalsstudier pekat ut tre studier som
aktuella inom närtid för Gotland.
• Väg 142 Färjeleden samt väg 148 Visbyleden.
o

Korsningspunkterna längs vägen är behov av översyn. Vägarnas
funktion är viktiga för godstransporter, kollektivtrafik samt
dagliga personresor med bil liksom för resor till och från Visby
hamn. Ökad persontrafik och kryssningstrafik i Visby ger ökad
trafik i form av fler bilar, fotgängare och cyklister.

o

Det finns problem med trafiksäkerheten i Lärbro tätort.
Problemen är främst kopplade till höga hastigheter.
Korsningspunkter bör ses över.

• Väg 148 Lärbro

• Vattenskyddsåtgärder Visby
o

Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då området är
utpekat som vattenskyddsområde.

Förutom ovanstående finns det utifrån bristbeskrivningen ett behov av fördjupade
utredningar/åtgärdsvalsstudier inom följande områden.
• Cykelplanering
o

Cykelplanen för Visby pekar ut vilka sträckor på statliga och
kommunala vägar som behöver kompletteras för att få ett
sammanhängande cykelvägnät i staden. Utanför Visby saknas
kartläggning av behoven och en samordnad cykelplanering
mellan Trafikverket och regionen behövs för att ta fram åtgärder
som främjar både daglig pendlingscykling och turistcykling.

• Följdinvesteringar på Fårö
o

Med en utökad färjetrafik eller bro till Fårö kommer trafiken på
Fårö att öka. Det ger i sin tur ett behov av att förbättra
trafiksäkerheten. Trafikverket bör tillsammans med regionen ta
fram förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Fårö.

• Följdinvesteringar Klintehamn
o

Utökad godshantering i Klintehamn ger fler transporter på
vägnätet till- och från hamnen. Trafikverket och regionen behöver
gemensamt ta fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i
Klintehamn då transporterna och mängden personer som rör sig i
anslutning till hamnen ökar.

• Översyn väg 148
o

Figur - 6

I genomförandeplanen för åtgärdsvalsstudier har väg 148 genom
Lärbro pekats ut för studie de kommande åren. Resterande del av
väg 148 mellan Fårösund och Visby finns ett behov av att studera
vidare. Trafiken på vägen förväntas öka då förbindelsen till Fårö
förbättras. Vägen utgör även ett viktigt kollektivtrafikstråk där
konkurrenskraften mot bilen är svag på grund av långa restider.

Vandrare på Gotland. Bildkälla: Mostphotos.
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Sammanfattning
Region Gotland har flera tydliga mål där parkeringsåtgärder är ett kraftfullt
verktyg. Många av dessa mål rör miljöfrågor och ett hållbart resande. Biltrafiken
ska minska i Visby och cykeltrafiken ska öka. Detta kräver åtgärder inom
parkeringspolitiken samtidigt som Gotland måste vara tillgängligt för alla. Denna
parkeringsstrategi beskriver hur Gotland ska nå målen samt vilka åtgärder som
bör genomföras, både på kort och på lång sikt. I samband med framtagandet av
denna parkeringsstrategi har flera workshops hållits i syfte att få input till
strategin men också för att berörda parter ska få ett forum att mötas och få
förståelse för varandras intressen.
Tillsammans med parkeringsstrategin finns också en parkeringsnorm framtagen.
Detta ersätter den tidigare normen från 1990 och kommer underlätta planeringen
i detaljplanearbetet. Parkeringsnormen är en bilaga till denna parkeringsstrategi.
Strategin och parkeringsnormen bedöms kunna gälla fram till år 2030, men har
ingen begränsning i tid så länge den är aktuell, accepterad och tillämpbar.
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1.

Bakgrund
I juli 2016 fick Ramböll i uppdrag att ta fram en parkeringsstrategi för Region
Gotland. Hela Gotland ingår i uppdraget men fokus ligger på Visby. Uppdraget
innefattade att föra dialog med berörda parter med syfte att få ett gediget
kunskapsutbyte. Rambölls uppdrag i stort bestod av följande moment:
•
•
•
•
•

1.1

Ta fram en parkeringsstrategi för Gotland
Inventera parkeringar (översiktligt)
Utbilda/engagera berörda parter
Formulera mål och visioner
Ta fram en parkeringsnorm för bil och cykel

Syfte

Gotland utvecklas och förändras kontinuerligt och planeringsarbetet är ibland ett
resultat av denna utveckling och ibland direkt styrande för hur regionen ska
utvecklas. Liksom i all form av stadsplanering behövs planer för både kort och
lång sikt. På Gotland har parkering de senaste åren hanterats på kort sikt, med få
styrande dokument att luta sig emot.
En parkeringsstrategi är ett övergripande dokument som har till syfte att fungera
som underlag för planarbete under lång tid. Strategin ska också kunna vara ett
underlag för mer specifika parkeringsutredningar där avgifter, regleringar och
byggnadsåtgärder utreds. Alla framtida utredningar och planer bör med andra ord
ha en förankring i parkeringsstrategin.

Figur 1 Parkeringsstrategin och parkeringsnormen är två dokument som hör ihop
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1.2

Avgränsningar

1.3

Metod

En parkeringsstrategi ska vara en grund i det långsiktiga planerandet i en
kommun. Det innebär att den ska vara ett bra stöd även om 10-20 år. För att
detta ska fungera väl är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå och
inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor hade
varit avgiftsnivåer, tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder. Fokus
för strategin ligger på mark som kommunen råder över samt mark som ingår i
detaljplanearbete.

Parkeringsfrågor är något som engagerar och det finns mycket viktig input att få
från allmänhet, tjänstemän, fastighetsägare, företagarföreningar med flera. Denna
input har varit en central del i parkeringsstrategin. Utöver detta har befintliga
kommunala mål utgjort ett underlag. Ytterligare mål har även tagits fram i dialog
med Region Gotland.
1.3.1 Workshop
Vid tre tillfällen under hösten 2016 och våren 2017 har workshops hållits med
berörda parter. Dessa genomfördes innan något arbete med strategin hade
påbörjats. Syftet med dessa tillfällen har varit att i ett tidigt skede få input till
parkeringsstrategin men även ge möjlighet till berörda parter att höra varandras
åsikter. Alla tre tillfällen har varit väldigt givande, men har också visat på att det
finns många olika åsikter och uppfattningar. Ett mål med dessa tillfällen har också
varit att skapa en gemensam problembild kring parkering samt att få deltagarna
att få förståelse för varandras olika intressen. Det är dock viktigt att liknande
dialoger hålls även i fortsättningen, gärna med en oberoende part som moderator.
1.3.2 Inventering
Att inventera hur parkeringssituationen ser ut idag har en funktion. Denna
funktion är att få en grov bild över beläggningar och standarder av parkeringar
samt att identifiera eventuella brister. Det är dock viktigt att fokusera på
framtiden och inte fokusera för mycket på hur det ser ut idag. I startfasen av
parkeringsstrategin gjordes en översiktlig inventering med fokus på Visby. Övriga
orter som inventerats var Vibble, Roma, Hemse, Klintehamn och Slite.
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Figur 2 Parkerade bilar intill Vibble gård
När det gäller cykelparkeringar så är det tydligt att parkeringar av hög standard
saknas på många ställen. Visby håller högre standard på sina cykelparkeringar än
övriga Gotland. Bra cykelparkeringar har ramlåsning, väderskydd,
pumpmöjligheter och bra belysning. Största bristen som har identifierats på
många ställen är avsaknad av ramlåsning. Resultatet av detta är att cyklister ofta
låser fast sina cyklar i stolpar, staket och andra konstruktioner istället för att
använda cykelparkeringar.

Figur 3 Äldre cykelställ i Klintehamn utan möjlighet till ramlåsning
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1.4

Tidigare arbete

1990 togs en parkeringsutredning fram som hanterade parkeringstal för Visby och
övriga orter på Gotland. Parkeringstalen var statiska och baserades på prognoser
av nuläget. Vid tidpunkten hade Gotland en biltäthet på 407 personbilar per 1000
invånare (33 procent färre än idag). Dåvarande Vägverket hade då gjort en
prognos om att detta skulle öka med 1,25 procent per år. Det skulle innebära 570
personbilar per 1000 invånare år 2017 vilket är lite i underkant mot det faktiska
608 personbilar per 1000 invånare som finns idag.

Figur 4 Utdrag av parkeringstal från parkeringsutredning från 1990
Parkeringstalen hade en flexibilitet för samutnyttjande men var i övrigt fasta
minsta nivåer. Det fanns inga parkeringstal för cykel och heller ingen rabattlista
för åtgärder som bidrog till ett hållbart samhällsbyggande.

1.5

Ordlista
Angöring
Biltäthet
Mobility Management
Parkering
Parkeringsnorm
Parkeringstal
Parkeringsköp

Kortare uppställning av fordon för på- och avstigning
eller på- och avlastning av gods
Antal bilar per 1000 invånare i en kommun eller stad
Effektivisering av resandet med syfte att påverka
resan innan den börjat
Längre uppställning av fordon där fordonet i regel
lämnas och låses
Kommunens regelverk för att ta fram behovstal för
parkering vid nybyggnation
De tal som bestämmer behovet av antalet
parkeringsplatser i parkeringsnormen
Fastighetsägarens möjlighet att köpa sig fri från
kravet att ordna parkering
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2.

Styrande dokument och mål
Parkeringsstrategin avser att stödja styrande dokument och bidra till att uppfylla
framtagna mål som i någon mån berör parkeringsfrågor. I detta kapitel
presenteras befintliga styrande dokument samt de mål som har tagits fram på
såväl kommunal som nationell nivå. Förslag till nya mål hanteras sist i
dokumentet.

2.1

Styrande dokument

Vision Gotland 2025 - Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Vision Gotland 2025 är ett övergripande utvecklingsprogram som ska utgöra
basen för andra planer och program med bäring på utveckling av regionen. I
utvecklingsprogrammet är gång- och cykeltrafiken tätt följd av kollektivtrafiken
utpekade som de trafikslag som bör prioriteras i arbetet för en hållbar utveckling
på Gotland.
Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025
Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för Gotlands framtida utveckling och ett
viktigt konkretiseringsprogram för att stödja Vision Gotland 2025. I
översiktsplanen ligger stort fokus på cykel- och kollektivtrafik. Bland annat lyfts
behovet av riktlinjer för cykelparkering.
Miljöprogram för Region Gotland
Miljöprogrammets huvuduppgift är att peka ut fokusområden och strategier för
arbetet med att nå Region Gotlands övergripande miljömål. Särskilt stor vikt läggs
vid hållbarhetsfrågor.
Hela Visby - Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025
Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet är ett planeringsunderlag i det
gemensamma arbetet för Visbys framtida utveckling. I denna lyfts fram att:

·

Ingen mer mark tas i anspråk för permanent markparkering i Visbys
centrala delar.

·

Om parkeringssituationen inte anses möjlig att lösa inom beﬁntliga
parkeringsytor bör planering och byggande av parkering i garage
genomföras.
Även vikten av cykelparkering lyfts fram och en önskan om parkeringstal för
cykelparkering.
Cykelplan Visby 2015-2025
Region Gotland arbetar med framtagandet av cykelplaner för tätorter på Gotland.
Dessa syftar till att bidra till ett ökat cyklande enligt målbilden i flera av de
styrande dokument som presenterats ovan. Cykelplan Visby är en första etapp i
arbetet.
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Energiplan Region Gotland
Energiplanen beskriver vikten av att begränsa klimatförändringarna. Gotlands
goda förutsättningar till vindkraft och bioenergi. Kampanjer och information
beskrivs som viktiga metoder för att få till hållbara och energieffektiva lösningar.
Vidare beskrivs också att transportbehovet måste minska samt att transporterna
måste göras med energieffektiva

2.2

2.3

Kommunala mål
·
·

Gotland ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle senast år 2025, (ÖP).

·

De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla,
(Vision 2025).

·

Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod, (Vision
2025).

·

Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och
kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland,
(Vision 2025).

·
·
·

Minska biltrafiken i Visby, (ÖP).

Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på
miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete,
skola och fritidsaktiviteter, (Vision 2025).

Ett samhälle tillgängligt för alla, (FÖP Visby).
Ha en tätortsplanering som bygger på tillgänglighet istället för mobilitet
och underlättar för att ersätta resor i egen bil till gång, cykel eller buss för
dagliga förflyttningar mellan hem, arbets-platser, förskolor/skolor,
fritidsaktiviteter och dagligvaruhandel, (Energiplan för Region Gotland)

Nationella mål
2.3.1 Nationella miljömål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Målet är vägledande för miljöarbetet
på alla nivåer i samhället. Det övergripande generationsmålet stöds av 16
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till. Många av miljökvalitetsmålen är direkt eller indirekt
kopplade till trafik och transporter, inte minst begränsad klimatpåverkan, frisk luft
och god bebyggd miljö.
2.3.2 Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet stöds av ett
funktionsmål och ett hänsynsmål och antagna av Riksdagen.
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Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till en
grundläggande tillgänglighet för alla och dessutom vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Det ska även bidra till det övergripande generationsmålet för
miljö samt till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
De transportpolitiska målen syftar bland annat till att utgöra ett stöd för och
kunna inspirera regional och kommunal planering.
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3.

Kunskapsunderlag parkering

3.1

En kommuns skyldigheter

3.2

Fastighetsägarens skyldigheter

3.3

Parkering som ett planeringsverktyg

En kommun har det övergripande ansvaret för parkeringsplanering enligt planoch bygglagen. Det innebär dock inte att en kommun är skyldig att anordna
parkering. Kommunen anger dock det parkeringsbehov som fastighetsägaren
måste rätta sig efter. Detta görs huvudsakligen med hjälp av en parkeringsnorm.

Fastighetsägaren måste visa att parkeringsbehovet löses vid nybyggnation. Ofta
används kommunens parkeringsnorm som ett verktyg för att komma fram till rätt
parkeringsantal. Detta gäller vid detaljplanering och bygglovsprövning.
Fastighetsägaren behöver inte ordna parkering på egen tomt utan kan köpa in sig
i en gemensamhetsanläggning på en tomt i närheten. Det kan exempelvis vara i
en gemensam parkeringsanläggning som flera aktörer delar på. Detta är vanligast
i städer där det är stor konkurrens om markytan.

Parkering är ett resultat av människors behov att transportera sig. Det är därför
viktigt att i viss mån även analysera transportbehovet vid parkeringsplanering.
Det är lätt att bilen blir en norm och att parkeringsplatser alltid är en
nödvändighet. I själva verket finns det flera åtgärder på vägen som kan minska
parkeringsefterfrågan.

Figur 5 Kopplingen mellan resbehov och parkeringsbehov
Historiskt har parkering setts som en service som ska se till att alla som behöver
parkering får sina behov tillgodosedda. De senaste decennierna har parkering
blivit mer av ett verktyg för att uppnå mål och visioner som en kommun har.
Enkelt förklarat innebär det att parkeringsplanering har gått från att anpassa sig
till det framtida behovet till att vara med och utforma den framtida efterfrågan på
parkeringsplatser. Det kan vara miljömål, näringslivsmål, transportpolitiska mål
eller andra mål som rör stadsplanering. För att planera parkering på rätt sätt är
det viktigt att identifiera vilken typ av stadsbebyggelse det rör sig om. En tät
kommun måste hantera parkering på ett visst sätt och en gles kommun måste
hantera det på ett annat sätt. Ju mer generösa parkeringsförutsättningar en
kommun har, desto glesare riskerar den att bli på sikt. En kommun som vill
förtätas bör satsa hårt på bra förutsättningar för gång och cykel samt att bygga
parkeringshus istället för öppna parkeringsytor.
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Figur 6 Koppling mellan en kommuns täthet och parkeringsplanering
Planering av parkeringsåtgärder får inte bli för drastisk för snabbt. Handeln är
viktig för en centrumkärna och för hårda restriktioner kan urholka handeln och på
lång sikt flytta centrumkärnan i en stad. Detsamma kan också hända ifall
planeringen gynnar bilen för mycket. Då blir öppna parkeringsplatser normen,
staden kan bli oattraktiv för gående och cyklister och det blir svårt att bygga nytt i
centrala lägen.

3.4

Reglering och avgifter

Reglering och avgifter av parkering tenderar att få väldigt stort fokus. Justeringar
av dessa påverkar inte bara parkeringsbeläggningar utan också trafikströmmar
och i långa loppet hur stadsbilden förändras. Exempelvis kan hårdare regleringar
och högre avgifter skapa ökad omsättning som i sin tur innebär högre trafikflöden.
Det är med andra ord inte alltid bra ur miljösynpunkt att höja parkeringsavgifter.
Blir regleringarna ännu hårdare och avgifterna ännu högre kan dock parkeringen
bli så oattraktiv att den får låg beläggning och trafiken minskar i området.
Sannolikt har den då bara flyttats till andra delar av staden. Hårdare regleringar
och högre avgifter kan också medföra positiva effekter, till exempel kan
söktrafiken minska i takt med att omsättningen ökar. En ökad omsättning kan
också gynna handeln. Det är dock tydligt att efterfrågan på parkeringsplatser och
avgifter hänger starkt ihop. Införs avgifter eller om befintliga avgifter justeras så
påverkar det också efterfrågan på parkeringsplatser.
En vanlig regleringstyp i mindre städer är parkeringsskiva. Det innebär att
parkering kan ske under en kortare tid, vanligtvis 1-4 timmar utan kostnad.
Fördelen med parkeringsskivan är att den är vedertagen och lättförståelig.
Nackdelen är att den kräver relativt regelbunden övervakning vilket blir dyrt om
den tillåtna parkeringstiden är kort. Eftersom parkering med parkeringsskiva i
regel inte ger några intäkter i form av parkeringsavgifter så är det också ett dyrt
system. Det är också ett system som är lätt att manipulera. På delar av Gotland
kombineras parkeringsskiva med avgift vilket kan vara svårförståeligt för de som
parkerar och tidskrävande för de som övervakar. Kombinerade regleringssystem
bör undvikas. Digitala betalningsslösningar blir vanligare och vanligare. På sikt är
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det sannolikt så att digitala betalningslösningar kommer att bli en norm och
parkeringsplaneringen bör därför anpassas till det.

Figur 7 På Gotland kombineras parkeringsskiva och avgift

Figur 8 Avgiftsbelagda parkeringar samt motorcykelparkeringar i Visby
3.4.1 Marknadsanpassad parkering
En trend inom parkeringspolitik är att låta parkering stå för sina egna kostnader.
Detta har främst tillämpats i storstadskommuner, men börjar sprida sig även till
mindre kommuner. Med detta menas att all kostnad som kopplas till parkering ska
betalas av dem som nyttjar den. Det betyder att markvärde, underhåll, bevakning
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och andra kostnader ska täckas av parkeringsavgifter. I extremfallen innebär
detta avgifter dygnet runt samt boendeparkering som inte är subventionerad.
Detta är inte något som fungerar i varje enskilt fall, men kan vara något som är
bra att sträva efter i de områden där markytan är attraktiv. Det blir också
kontroversiellt då parkeringshus skulle få mycket högre avgifter då de är dyrare
att bygga.

Figur 9 Exempel på vilka kostnader som bör täckas av parkeringsavgifter
Alternativet till detta är att låta kostnaden täckas på andra sätt. När det gäller
parkering på gatumark så blir det skatteintäkter som får täcka kostnaden. Det
betyder att alla skattebetalare får betala för parkering oavsett om de har bil eller
inte. Det blir med andra ord subventionerade parkeringsavgifter. Principen är
vanlig även i kommersiella sammanhang då exempelvis handelsområden har
gratis parkering för kunder. I slutändan får alla som handlar också betala för
parkeringen, men genom de varor de handlar. Denna subventionerade
bilparkering får negativa konsekvenser för de som väljer att ta cykeln eller att gå i
stället för att åka bil. Detta gör att diskussioner kring avgifter och reglering berör
alla, oavsett om de nyttjar parkering eller ej. Frågan är dock inte så enkel att det
bara går att sätta en avgift som motsvarar alla kostnader. Parkeringsreglering och
avgifter måste också vara det styrmedel som gör att beläggning och trafikflöden
fungerar tillfredställande. Följden blir att det finns många områden i en kommun
där marknadsanpassade parkeringsavgifter inte kan tillämpas.

3.5

Mobility Management

Det finns ofta flera sätt att lösa problem på. När det gäller problem som rör
parkering är det väldigt lätt att i första hand tänka på byggnadsåtgärder. Detta
behöver inte vara fel, men det är i regel kostsamma åtgärder som inte alltid ger
mest valuta för pengarna. Mobility Management motsvarar de första två stegen i
Fyrstegsprincipen som trafikverket tagit fram. Tanken är att hitta så effektiva och
kostnadssnåla lösningar som möjligt innan större åtgärder planeras.
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Figur 10 Fyrstegsprincipen
Mobility Management går att tillämpa inom många områden som rör
samhällsplanering och parkering är ett av dessa. När det gäller parkering är det
lätt att tänka att en fullbelagd parkering måste byggas ut för att beläggningen ska
minska. Åtgärder enligt Mobility Management skulle exempelvis kunna vara att
justera avgifter eller regleringar (steg 1), eller att optimera parkeringen i fråga
(steg 2). Ett annat sätt är att göra om en parkering så att det kan utnyttjas av fler
ärendetyper. Det kan exempelvis betyda att en arbetsplatsparkering öppnas upp
så att boende kan parkera där nattetid. Detta kallas samutnyttjad parkering. I den
bästa av världar innebär detta att en parkeringsyta har någorlunda jämn
beläggning över hela dygnet. En förutsättning för att detta ska fungera väl är att
staden har en blandad bebyggelse. Det måste finnas en blandning av bostäder,
arbetsplatser och handel för att det ska fungera väl. En blandad stad ökar ofta
möjligheterna till en levande stadskärna.
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Figur 11 Exempel på vinst med en samutnyttjad parkeringsanläggning
En parkering med 100 procent beläggning är misslyckad i ett avseende,
åtminstone om det är ett återkommande fenomen. En fullbelagd parkering innebär
att tillgängligheten brister. Med rätt planeringsverktyg bör en parkering aldrig
uppnå full beläggning. En parkering med väldigt låg beläggning är också
misslyckad i ett avseende då tomma parkeringar inte gör någon nytta. Vanligaste
anledning till att parkeringar har låg beläggning är att de antingen är låsta till ett
visst behov såsom exempel vid handel eller arbetsplatsparkering. En annan
anledning kan vara att de ligger i ett område som saknar blandad bebyggelse
vilket gör att efterfrågan på parkering är låg delar av dygnet.
Ytterligare en effektiviseringsåtgärd är så kallade multifunktionella ytor. Det kan
betyda att en yta är en parkering en del av året och något helt annat en annan
del. Det vanligaste varianten av detta är att låta grusade fotbollsplaner bli
parkering vid större evenemang, men det kan också handla om att låta skolgårdar
bli parkeringar på sommarlovet eller låta parkeringar som främst behövs
sommartid bli snöuppläggningsplatser vintertid.
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4.

Nulägesanalys
Ingen beläggningsanalys är gjort för Visby inom ramen för denna strategi, men en
diskussion hålls här för att ungefärligt beskriva hur situationen ser ut. Under
lågsäsong går det dock att konstatera att det egentligen inte råder parkeringsbrist
någonstans. De parkeringar som stundtals är fulla har kringliggande parkeringar
inom en radie på 500m med lediga platser. Parallellt med framtagandet av denna
strategi har en inventering av beläggningen genomförts av parkeringsvakter i
centrala Visby under sommaren 2017. Inventeringen visar på ett högt tryck mitt
på dagen under högsäsong.
Gotland är Sveriges biltätaste kommun med 608 fordon per 1000 invånare. Detta
har sina förklaringar. Till att börja med är Gotland relativt stort till ytan och har
många småorter. Det saknar också spårbunden kollektivtrafik vilket ofta är den
starkaste konkurrenten till bilen. Det är lätt att trilla in i fällan att börja anpassa
alla planeringsåtgärder efter det istället för att fundera kring om det är ett fortsatt
mål att vara så biltätt.

4.1

Visby

Visby med kringområden är till viss del dimensionerad för att klara
sommarmånadernas turism även om brist på parkeringar då uppkommer i flera
områden. Under perioden 12 juni till 4 september höjs parkeringsavgifterna i
Visby. Detta bidrar till att hålla beläggningen på centrala parkeringar på en rimlig
nivå och en ökad omsättning på parkeringsplatser. Turister är ofta mer flexibla
och anpassningsbara än vad de är i sin egen hemkommun, vilket betyder att de är
beredda på högre parkeringsutgifter under semestern. Eventuell parkeringsbrist
för turister är sannolikt inte ett så stort problem för dem, men kan påverka
handeln negativt om de går miste om bilburna kunder. Under övriga året är
beläggningen på många parkeringar låg. Parkeringsavgifterna, om än lägre än
under högsäsong, fyller fortfarande en viktig funktion under lågsäsong genom att
styra trafiken ut ur Visby världsarv, vid skolor, etc.

Figur 12 Parkering intill Visby busstation 160621 klockan 15
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Figur 13 Parkering på Stora Torget i Visby
Vid diskussioner om parkeringsåtgärder är det lätt att glömma bort
cykelparkeringar. Det beror dels på att cykeln är mindre synlig än bilen, men
också för att cyklar är svåra att avgiftsbelägga och tidsreglera. Det är viktigt att
stort fokus läggs på cykeln som transportmedel för att uppnå kommunala mål. I
Vision Gotland nämns att cykeltrafiken ska öka med 30 procent. Detta är knappast
rimligt utan kraftfulla satsningar på cykelåtgärder. Även om Gotland är stort till
ytan så finns inga större höjdskillnader vilket gör förhållandena för cyklande
väldigt goda. Satsningar som ofta bidrar till ökad cykling är gena och säkra
cykelvägar med bra belysning. Andra satsningar är cykelparkeringar med bra
service såsom tak, ramlåsmöjligheter, cykelpumpar och platser för
transportcyklar. Det är också av stor vikt att cykelparkeringar finns på strategiska
ställen så att det är lätt att byta transportslag mellan exempelvis cykel och
kollektivtrafik, men också mellan cykel och bil i vissa fall. Region Gotland arbetar
med framtagandet av cykelplaner för att bidra till att målbilden i Vision Gotland
uppnås. Cykelplan Visby är en första etapp som ska följas av cykelplaner även för
andra tätorter på Gotland.
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Figur 14 Parkerade cyklar med ramlåsmöjligheter vid busstationen i Visby

4.2

Övriga Gotland

Tätorterna utanför Visby lider inte av någon parkeringsbrist varken för bilar eller
cyklar även om vissa parkeringar med generös reglering kan vara fullbelagda. I
samtliga dessa fall har det då funnits tillgängliga parkeringsplatser inom en radie
av 300 meter. Någon tydlig brist på antalet parkeringsplatser för cyklar har heller
inte kunnat identifieras. Däremot tenderar parkeringarna för cyklar vara av
betydligt lägre standard än i Visby. Detta är vanligt för mindre orter, speciellt när
det gäller orter med större utflyttning än inflyttning.

Figur 15 Hög beläggning på parkering vid Roma bibliotek
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5.

Omvärldsanalys

5.1

Parkering i andra kommuner

Det är vanligt att kommuner jämför sig med varandra när det gäller åtgärder för
parkering. Det finns både för- och nackdelar med detta. Risken finns att alla
kommuner följer efter varandra och ingen vet vem som leder utvecklingen. Två
kommuner som ligger nära varandra kan inte ha väldigt olika parkeringspolitik då
det riskerar att få oönskade effekter. Detta gäller framförallt till ytan små
kommuner med hög befolkningstäthet. Vatten skiljer Gotland från alla andra
kommuner vilket gör att Gotland inte påverkas av hur kringliggande kommuner
för sin parkeringspolitik.
Det är vanligt att kommuner som är relativt olika varandra och har varierande
förutsättningar jämförs. Parkeringsåtgärder är i stor utsträckning ett styrmedel för
att planera en stad eller kommun. Beroende på vilka mål och visioner en kommun
har så bör parkeringsåtgärder vara anpassade på ett sådant sätt att de gynnar
dessa mål. En omvärldsanalys måste därför ses som just en omvärldsanalys som
kan användas som inspiration eller för att läras sig av andra kommuners misstag.
Det som fungerat bra i en kommun kan vara direkt olämpligt i en annan.
Flera kommuner i Sverige har syskonkommuner som kan jämföras i flera
avseenden. Dessa kan vara kommuner som ligger i närheten eller i en helt annan
del av landet. Region Gotland har egentligen ingen sådan kommun. Detta beror
dels på att kommunen är stor till ytan, men också på enorma säsongsvariationer.
En av de viktigaste parametrarna som bör stämma överens i de fall kommuner
ska jämföras är befolkningstäthet. Befolkningstätheten (invånare per
kvadratkilometer) varierar kraftigt i Sveriges kommuner. Exempelvis har Arjeplog
en invånartäthet på 0,2 invånare per kvadratkilometer medan Sundbyberg har en
täthet på över 5 500 invånare per kvadratkilometer. Gotland ligger med andra ord
relativt långt ner på den skalan (gles kommun) även om sommarmånaderna
innebär en kraftig ökning av antalet människor på ön.
Tabell 1 Kommuner med liknande befolkningstäthet som Gotland
Kommun
Mellerud
Hedemora
Gotland
Älmhult
Herrljunga

Befolkningstäthet
18,3 inv/km2
18,5 inv/km2
18,5 inv/km2
18,8 inv/km2
19,1 inv/km2

Andra faktorer som är starkt knutna till vilken parkeringspolitik som bör införas är
kopplat till vilka alternativa transportsätt som finns. I regel innebär en tät
stadsstruktur att högre utbud av kollektivtrafik finns. En tät stad innebär också
ofta att infrastrukturen för gående och cyklister är bättre (dock inte alltid). En tät
stad innebär också att närheten till olika typer av service ofta är bättre.
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När dialog kring olika parkeringsåtgärder förs lyfts ofta den del av befolkningen
som inte har några alternativ till bil upp som en norm. Det finns alltid en del av
befolkningen som inte har något rimligt alternativ till bilen och denna grupp är
förstås svår att påverka. Däremot finns det så gott som alltid en del av
befolkningen som har möjlighet att påverka sina egna resor och val av
transportsätt. Det är denna grupp som bör ligga i fokus i de fall det finns tydliga
mål om att ändra färdmedelsfärdelningen eller mängden resor i en kommun.
Enkelt förklarat kan man dela upp en kommun i fyra olika grupper. En grupp
innefattar de som inte har någon möjlighet eller väldigt små möjligheter att ändra
sitt transportval från exempelvis bil till cykel eller kollektivtrafik (röd färg i figur
nedan). Sen finns det en grupp som med vissa svårigheter kan ändra sitt
transportval (orange färg i figur nedan). Detta kan exempelvis vara människor
som förlorar kraftigt i tid på att åka på alternativt sätt, behöver transportera varor
eller har begränsade möjligheter att röra sig. Den gula gruppen i figuren nedan är
den mest intressanta på flera sätt då det är den mest påverkbara. Detta är
människor som förlorar relativt lite i pengar och/eller tid på att byta till mer
hållbara transportsätt. Denna andel är betydligt större i tät bebyggelse där
resorna ofta är kortare och transportmedelsvalen många. Till större del består
Gotland av glesbygd, men Visby bör, framförallt under sommarmånaderna, kunna
jämföras mer med tät stad i figuren nedan.

Andelen resor i en kommun
100%
Kan avstå resan helt och
hållet eller kombinera den
med annan resa
Kan relativt lätt byta
transportsätt, speciellt om
incitament finns
Kan byta till mer hållbart
transportsätt med vissa
svårigheter
Har ingen möjlighet eller
mycket svårt att byta
transportsätt

0%
Glesbygd

Tät stad

Figur 16 Påverkbara resor i en kommun
Inte alltför sällan hamnar den röda gruppen i figuren ovan i fokus. För att en del
av befolkningen är beroende av bil innebär det inte att denna grupp ska vara
normen. Det är väldigt viktigt att påverka den gruppen som går att påverka. Den
gula gruppen i figuren är på gränsen till att kunna ändra sitt transportmedelsval.
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Beroende på kommun och andra förutsättningar så är det olika åtgärder som gör
att denna grupp kan tänka sig att byta transportmedel. Ofta handlar det om
åtgärder som påverkar service eller ekonomi för individen.
Tabell 2 Åtgärder som påverkar hållbart resande
Åtgärder som uppmuntrar till
hållbara transportsätt
·
Högre turtäthet i
kollektivtrafiken
·
Satsningar på gång- och
cykelvägar
·
Införande av låne/hyrcyklar
·
Bättre underhåll av gång- och
cykelvägar
·
Realtidsinformation i
kollektivtrafiken

Åtgärder som uppmuntrar till
mindre hållbara transportsätt
·
Mer generösa
parkeringsregleringar
·
Fler parkeringsplatser
·
Sänkta parkeringsavgifter
·
Bättre framkomlighet på
kommunala bilvägar
·
Låg standard på
cykelparkeringar vid
arbetsplatser
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6.

Strategi

6.1

Flexibla parkeringstal

Vid planering av nya verksamheter, bostäder och handel är det viktigt att de
parkeringstal som hanteras i parkeringsnormen är så pass flexibla att det
uppmuntrar fastighetsägare, byggherrar med flera att införa effektiviserande och
miljöförbättrande åtgärder så att hållbara transportsätt gynnas.
Flexibla parkeringstal kräver dock att planhandläggare och tjänstemän som
arbetar med planarbete är väl införstådda i parkeringsnormen och har en samsyn
kring hur den ska hanteras. En parkeringsnorm med för stort tolkningsutrymme i
kombination med en bristande samsyn riskerar att urholkas. Denna risk finns i alla
kommuner, särskilt på längre sikt. Därför är det viktigt med kontinuerlig
utbildning och dialog kring parkeringsnormen inom Region Gotland.
I den parkeringsnorm som tagits fram tillsammans med denna strategi
presenteras parkeringstalen som ett spann. Till en början bör ett parkeringstal i
detta spann fastslås baserat på verksamhet och område. Detta parkeringstal kan
sedan ”rabatteras” om olika typer av miljöförbättrande åtgärder införs. Det
innebär att aktören kan spara pengar på att bygga färre kostsamma parkeringar
samtidigt som att möjligheten till förtätning ökar.

6.2

Parkeringsköp

Begreppet parkeringsköp är något vilseledande och betyder att fastighetsägare
köper sig fria från skyldigheten att ordna parkering. Det innebär att denne istället
bidrar ekonomiskt till en gemensam parkeringsanläggning som drivs av annan
part, exempelvis kommunen. Det finns två olika typer av former av
parkeringsköp, friköp eller avlösen. Vid friköp betalar fastighetsägaren ett
engångsbelopp. Den andra formen är ett avtal där fastighetsägaren betalar en
årlig avgift under ett visst antal år, vanligtvis 10-25 år. Avtal på längre tid än 25
år är i dagsläget inte juridiskt möjligt. Parkeringsköp kan vara fullt
implementerbart på Gotland.
Parkeringsköp har funnits under lång tid, men på senare år har något som kallas
gröna parkeringsköp blivit vanligare. Detta innebär att fastighetsägaren åtar sig
påverka resebeteendet genom olika åtgärder. Exempel på gröna parkeringsköp
kan vara att fastighetsägaren ordnar medlemskap i bilpool för boende eller betalar
pengar till en kollektivtrafikfond som ger hyresgäster rabatt på busskort. I gengäld
ställer kommun lägre krav på parkeringstal. Frågor kring gröna parkeringsköp ska
tas upp under detaljplaneprocessen och avtal ska tecknas innan bygglov ges.
Gröna parkeringsköp kan vara juridiskt komplicerat och bör därför tas fram
tillsammans med en jurist. Dialog kring gröna parkeringsköp bör föras i varje
planprocess för Gotland framöver.
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6.3

Cykelstrategi

Få kommuner i Sverige har en så platt och cykelvänlig geografi som Gotland. Även
om avstånden kan vara långa så är det viktigt att infrastrukturen fungerar väl
både för korta och långa avstånd. Cykeln är ett väldigt yteffektivt transportmedel,
framförallt när det gäller parkering. Figuren nedan visar vilka ytor olika färdmedel
kräver för parkering. I dessa ytor är inte internvägar och andra ytor medräknade.

Figur 17 Olika parkeringars ytbehov
Ytterligare ett sätt att tydliggöra cyklars ytbehov är att skapa cykelparkeringar
längs med kantsten där det tidigare stått bilar parkerade. Det blir då tydligt hur
många cyklar som får plats på samma yta som en bil kräver. Dessa
cykelparkeringar är lätta att montera ner vilket innebär att platserna kan vara
bilplatser om cyklandet minskar en del av året. I exemplet nedan står sju cyklar
parkerade på samma yta som en bil annars hade behövt. En husbil har ett
ytbehov (parkering) motsvarande ca 1-2 bilar.

Figur 18 Exempel på cykelparkeringar som tidigare varit bilparkeringar
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De cykelplaner som är under framtagande för tätorter på Gotland utgör ett viktigt
verktyg för att säkerställa att målsättningen med ökad cykling uppfylls. Gotlands
tydliga mål om att öka antalet cykelresor kommer sannolikt kräva att den del av
befolkningen som vanligtvis inte cyklar kommer behöva börja cykla. Det kan bland
annat ske genom olika kampanjer och informationssatsningar till företag.
Exempelvis bör företag uppmuntras till att skaffa lånecyklar till de anställda eller
till och med införa personliga tjänstecyklar som förmån. Det kan också ske genom
införande av ett hyr- eller lånecykelsystem i Visby. Detta innebär att människor
kan låna eller hyra cyklar vid enstaka tillfällen utan att de behöver bo i närheten.
Det ökar möjligheterna till smarta byten mellan olika transportslag. Visbys
begränsade storlek kan dock innebära att systemets underhållskostnader blir
väldigt höga per användare. Elcyklar är något som ökar stadigt i antal. Dessa
möjliggör längre reser till en mindre ansträngning för den som cyklar. En nackdel
med dessa cyklar är att både cyklarna och batterierna är stöldbegärliga. Det
ställer höga krav på bra låsningsmöjligheter, men också möjlighet till laddning av
batteriet. Offentliga laddningsstationer av cykelbatterier är inte helt enkelt att
införa, men informationssatsningar till arbetsgivare bedöms ge stor effekt till liten
kostnad. Efterfrågan på att ladda cykelbatterier på olika ställen kommer att öka.
Detta kan i många fall liknas med dagens behov av att ladda mobiltelefoner.
Arbetsgivare tjänar ofta på att de anställda värnar om sin hälsa. Ett sätt att
uppmuntra cyklande till arbetsplatsen kan vara att tillåta att cyklandet får ske på
arbetstid (inom vissa gränser). Det är viktigt att lyfta fram goda exempel så att
fler och fler arbetsgivare vågar följa efter.

6.4

Handikapparkering

Parkering för människor med funktionsnedsättning är en förutsättning för ett
samhälle tillgängligt för alla. På Gotland får personer med tillstånd parkera gratis
på parkering där avgift annars tas ut. De får även parkera på ställen där
parkeringsförbud annars råder, dock inte på gångfartsområden. Gångavstånd till
viktiga målpunkter bör vara max 25 meter i enlighet med rekommendationer i
PBL1. I takt med fler och fler digitala betalsystem för parkering finns så har fler
kommuner börjat införa betalparkering även för handikapparkering. Argumenten
för att det är svårt att röra sig till och från en parkeringsautomat är med andra
ord inte lika tungt argument idag som för tio år sedan. Huruvida Gotland ska
införa detta eller ej är ingen akut fråga, men bör vara någonting som Gotland
inför då alla betalningar har blivit digitala.

1

Plan och bygglagen
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Figur 19 Två av Visbys handikapparkeringar
Enligt Region Gotlands tillgänglighetsstrategi2 ska parkeringsplatser för personer
med rörelsenedsättning finnas där behov finns, det vill säga i anslutning till de
flesta målpunkter. Parkering ska ordnas på allmän plats där det finns ett allmänt
mål. Handikapparkering för boende ska ordnas på kvartersmark. Enligt VGU3 ska
tvärställda handikapparkeringar vara minst 4,6 meter breda om inte angränsande
ytor kan användas för i- och urstigning. Det är också viktigt att kantstenen har en
generös avfasning (gärna ramp) så att det inte blir några höga kanter att ta sig
över. Generellt sett bör antalet handikapplatser vara mellan 2-5 procent av det
totala antalet platser i en parkeringsanläggning. Bevakning av
handikapparkeringar bör prioriteras och höga kontrollavgifter bör tas ut så att
missbruk minimeras. Flera parkeringsförseelser kan ske av misstag, men att
parkera på en handikapplats utan tillstånd är aldrig ett misstag. I de fall
handikapplatser ligger i anslutningar till service som inte är tillgänglig dygnet runt
så bör alternativt utnyttjande av platsen övervägas. Det skulle exempelvis kunna
gå att utnyttja handikapparkering utanför apotek till allmän parkering utanför
apotekets öppettider om det kan ske utan nackdel för de som är
rörelsebegränsade. Dialog med DHR4 förordas innan genomförande.

6.5

Parkering för husbilar

På sommaren kommer många husbilar och husvagnsekipage till Gotland.
Husvagnar bör hänvisas till parkeringar utanför innerstaden eller till
campingplatser. Husbilar är i regel mindre och smidigare och behöver hanteras lite
annorlunda. Vissa husbilar är lastbilsregistrerade och andra är
personbilsregistrerade vilket gör att det inte är helt självklart hur dessa ska
hänvisas. Sedan 2006 finns klassningen ”Personbil klass 2” som är bostadsinredda
personbilar. Detta är en svensk klassning och finns inte utanför Sveriges gränser.

2
3
4

Tillgänglighetsstrategi för en framkomlig fysisk utemiljö
Vägar och gators utformning
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
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Generellt sett så är det inte helt enkelt att reglera en husbil som är
personbilsregistrerad, speciellt om den är registrerad utanför EU. Enklast är att
reglera parkering nattetid, eller begränsa fordon av en viss vikt eller höjd. På vissa
ställen på Gotland finns parkeringsplatser utmärkta för lastbilar vilket innebär att
husbilar som är lastbilsregistrerade kan parkera där, dock får personbilar klass 2
parkera på vanliga parkeringsplatser. Enligt Region Gotlands lokala
ordningsföreskrifter råder campingförbud på alla allmänna parkeringar på hela
Gotland. Ofta blandas begreppen parkering och camping ihop. Med camping avses
övernattning i fordon. Huruvida en husbil parkerar eller står uppställd för camping
kan dock vara svårt att kontrollera. Utrymmeskravet för camping är mycket större
än vad det är för parkering (bland annat av säkerhetsskäl) vilket gör att parkering
generellt sett inte ska användas för camping.

Figur 20 Parkering vid Söderport där lastbilsregistrerade husbilar kan parkera
Husbilar (och husvagnsekipage) är en viktig del av Gotlands turism. Många av
dessa gäster varierar sig mellan besök i stad och i glesbygd. När de besöker
glesbygd brukar inte reglering vara något större problem.
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Figur 21 Husbil parkerad i Herrvik på Östra Gotland

6.6

Parkering för motorcykel och moped

Motorcyklar och andra tvåhjuliga motorfordon är inte bara ett turistfenomen utan
även dagliga transportmedel för fler och fler människor. Fördelen med dessa är att
de tar upp betydligt mindre yta än vad bilar gör och bidrar på så sätt till ett
effektivt markutnyttjande. Parkeringsplats för motorcyklar och moped klass 1 kan
dessutom ofta skapas på ytor som är för små för bilar att få plats på (mopeder
klass 2 ska parkeras i cykelställ). I dagsläget betalas parkeringsavgift per fordon.
Det betyder att det inte finns någon ekonomisk vinst för motorcyklister att parkera
två fordon på en parkeringsruta. Det kan därför vara klokt att skapa en separat
motorcykelparkering nära målpunkter så att motorcyklister uppmanas till att
parkera tätt med sina fordon. På många ställen kan det dessutom vara klokt att
skylta så kallade säsongsparkeringar. Det betyder att en parkeringsplats är
motorcykelparkering en del av året och bilparkering resten av året. Liksom för
cykelparkering så bör det finnas något fast föremål att låsa fast motorcykeln för
att hindra stöld. I Visby finns det motorcykelparkeringar vid färjeläget samt vid
Österport. En beläggningsutredning måste göras innan beslut kan tas om nya
parkeringsplatser för motorcyklar behövs eller inte. Motorcykelparkering är
yteffektivt och det bör finnas gott om platser för motorcyklar sommartid.
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Figur 22 Exempel på säsongsreglerad motorcykelparkering (Stockholm)

6.7

Parkering för elfordon

6.8

Parkering för bussar

Gotland ligger i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar. Det finns dock
ingen tydlig strategi kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men kommunen
bör sträva efter att fortsätta ligga i framkant för laddpunkter på allmän plats.
Samtliga nya och befintliga parkeringar som kommunen råder över bör därför
sträva efter att minst 10 procent av platserna är utrustade med laddpunkter. Det
bör också genomföras informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar i
syfte att hjälpa dessa att införa laddpunkter. För att uppmuntra användande av
hållbara transportmedel kan laddning vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt
avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring laddning kan tas fram i takt med att fler
laddpunkter skapas.

Parkering för bussar är viktigt, inte minst under sommarmånaderna. Parkering för
turistbussar ska i största möjliga mån hanteras på den mark som turistmålet äger.
Endast i undantagsfall ska bussparkering ordnas på allmän platsmark.
Bussparkering längs med kantsten bör vara säsongsanpassad så att platsen kan
upplåtas för bilparkering vinterhalvåret. Det bör också ställas ett krav på
handelsparkeringar att ha angöring och/eller parkering för bussar på tomtmark.
Detta krav bör ställas på de parkeringar som överstiger 100 parkeringsplatser.
Region Gotland bör ha en busskarta på sin hemsida för att underlätta planering av
bussresor innan resan påbörjats. En beläggningsutredning måste göras innan
beslut kan tas om nya parkeringsplatser för bussar behövs eller inte.
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Figur 23 Buss parkerad vid Gallerian vid Österport

6.9

Nyttoparkering

Nyttoparkering, även kallat företagsparkering, är till för yrkesutövare som har
bilen som förutsättning i sitt yrkesutövande. Ett nyttoparkeringstillstånd kan
fungera på olika sätt i olika kommuner men innebär att ett fordon får dispens från
vissa parkeringsbestämmelser. Det kan till exempel innebära att ett fordon, under
begränsad tid, får dispens från avgiftsplikt och/eller parkeringsförbud på
gatumark. Tillståndet ges främst till hantverkare och liknande yrkeskategorier,
men det förekommer även nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal med särskilda
behov av parkering.
På Gotland kan nyttoparkeringstillstånd idag sökas av hantverkare eller andra med
särskilda behov av att parkera i närheten av sitt arbete. Tillståndet ger
innehavaren rätt att parkera i tre timmar i följd på parkeringsplatser där kortare
parkeringstid gäller, samt på plats där parkeringsförbud råder. Att förenkla
parkering för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i
arbetet bidrar positivt till Gotlands företagsklimat då det gynnar företagande.
Nyttoparkering fyller dock störst funktion i kombination med höga
parkeringsavgifter.

6.10

Pendlarparkering

En del av arbetet med att uppnå högre andel hållbara resor är att föra över
biltrafik till kollektivtrafik. Utmaningen med detta är ofta att boende kanske har
långt till en busshållplats eller att bussen inte går så ofta. Att öka turtätheten är
viktigt men också kostsamt. Att skapa möjligheter till att kunna kombinera
bilresor och cykelresor med kollektivtrafik är däremot en billigare åtgärd. Ett sätt
att göra detta på är att se till att det finns pendlarparkeringar intill busshållplatser.
Detta är speciellt viktigt vid orter utanför Visby. Om möjligt bör dessa förläggas i
lägen där samhällsservice och handel finns. Det gör att det totala resbehovet kan
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minska. Det är viktigt att cykelparkering inte glöms bort och att denna är förlagd
närmare busshållplatsen än vad bilparkeringen är.

Figur 24 Parkering i Slite med intilliggande busshållplats
De parkeringar som identifierats som pendlarparkeringar/samåkningspunkter eller
som möjliga sådana är listade nedan. Exakt i vilken omfattning parkeringarna
används som detta är inte utrett. En framtida pendlarparkering i Visby är svår att
utreda, dels för att utpendlingen är relativt liten och går i många olika riktningar.
Den beror också på i vilket utsträckning Visby kommer tillämpa parkeringsavgifter
eller ej. I de fall avgifter kommer tillämpas i centrala Visby så kan en
pendlarparkering vid Korsningen av väg 143 och väg 148 vara lämplig.
Tabell 3 Tänkbara Pendlarparkeringar på Gotland

6.11

Ort

Beskrivning

Kollektivtrafik

Cykelparkering

Handel

Visby

Ica Maxi, v143

Ja

Ja

Ja

Slite
Klintehamn

Centrum
Vid Marknadsg.

Ja
Ja

Ja, ej ramlåsning
Nej

Ja
Ja

Roma

Centrum

Ja

Nej

Ja

Vibble

Vibble kapell

Ja

Ja, vid ICA

Ja

Hemse

Nyg./Järnvägsg.

Nej

Nej

Ja

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens koppling till parkering kan tyckas vag, men eftersom
parkeringsefterfrågan är en följd av ett resbehov så är det viktigt att även
diskutera kollektivtrafik. Satsningar på kollektivtrafik kan leda till att färre väljer
att åka bil och istället väljer kollektivtrafiken. Med förutsättning att detta ger en
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högre beläggningsgrad på bussar och lägre efterfrågan på parkeringsplatser så är
det i regel något positivt för miljön och bidrar till kommunala mål. I värsta fall
stjäl istället kollektivtrafiken resenärer från de som går eller cyklar. Då är
resultatet det helt omvända och andelen hållbara resor minskar istället. Det är
därför viktigt att satsningar i kollektivtrafiken görs på rätt sätt. Hur detta ska ske
är något som bör utvärderas kontinuerligt och beskrivs inte närmare i denna
parkeringsstrategi

6.12

Gotlands säsongsvariationer

Gotlands kanske största utmaning är hur parkering ska hanteras under
sommarmånaderna då turismen ökar kraftigt. Det är viktigt att turismen frodas
och inte hämmas av parkeringsbrist samtidigt som en stor del av Gotland fungerar
som vanligt. Det är av stor vikt att det finns lediga parkeringsplatser på hela
Gotland. Det enklaste sättet att säkerställa detta är genom en avgiftsnivå som gör
att omsättningen på parkeringsplatserna är tillräckligt stor. Det är också det som
sker när avgifterna höjs under sommarmånaderna.

Figur 25 Gotland växer kraftigt under sommaren
Att dyrare parkering skulle hämma turismen är osannolikt. Det är snarare så att
låga parkeringsavgifter och generösa regleringar kan skapa större problem än vid
höga avgifter då färre parkeringsplatser kommer finnas tillgängliga. Många
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turistorter runt om i världen har begränsade, dyra, eller inga parkeringsplatser
alls. Eventuell parkeringsbrist sommartid bör med andra ord inte byggas bort på
bekostnad av att Gotlands förtätningsmål. Under sommarmånaderna finns en
parkering utan avgift i Visby. Parkeringen vid S.t Göran vid Lummelundsväg
rymmer ungefär 60 parkeringsplatser. Detta innebär drygt en km promenad för de
ska in till Visby centrum. Parkeringen har busshållplats relativt nära men inte så
att den kan ses direkt från parkeringen.
En stor gratis parkering med shuttle bus in till centrum är något som kommit upp
som önskemål vid de workshops som hållits. Detta är en god idé med kräver
sannolikt höjda parkeringsavgifter och utökat avgiftsområde i centrala Visby för
att det ska bli lockande för turister att utnyttja. En sådan parkering bör ligga väl
synlig från de större trafiklederna, exempelvis längs med Färjeleden, Visbyleden
eller väg 140 söder om Färjeleden. Parkeringsytan bör förläggas på sådant sätt att
den kan få ett alternativt användningsområde under lågsäsong. Detta skulle
kunna vara fritidsaktiviteter av något slag. Parkeringsytan behöver inte vara ett
nybygge utan skulle kunna vara på befintlig mark. Informationssatsningar och
skyltning för denna parkering är vitalt för att det ska fungera väl. Att färdas med
en shuttle bus bör vara gratis samt gå med hög turtäthet för att parkeringen ska
fylla sin funktion. Exakt placering av parkeringsyta och upplägg för sådan shuttle
bus bör utredas mer noggrant i separat utredning. Flera kommuner har gjort
liknande satsningar med bristande undersökningar i planeringsstadiet vilket
resulterat i dåligt utnyttjande. Kostnaden för detta är ofta svår att finansiera och
får sättas i proportion till minskade trafik- och parkeringsproblem i
centrumkärnan. I de fall behovet är kopplat till något event eller arrangemang bör
kostnaden läggas på arrangören.
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7.

Parkeringsnorm
Parkeringsnorm för Gotland finns som en separat bilaga till denna strategi. Detta
avsnitt beskriver parkeringsnormen i stora drag samt bakgrunden till den. En
parkeringsnorm är ett mycket starkt styrmedel på lång sikt. Rätt utformad hjälper
en parkeringsnorm till att nå de visioner och mål som en kommun satt upp.
Region Gotlands tydliga mål om att öka antalet cykelresor innebär att
parkeringsnormen måste vara anpassad efter det. Figuren nedan är ett ungefärligt
maxavstånd för bil och cykel för olika typer av resor. Vid nybyggnation bör
busshållplats läggas närmare målpunkter än bilparkering i det fall där det är
möjligt.

Figur 26 Gångavstånd till parkeringsplats för olika typresor
Parkeringsnormen tillhörande denna strategi är utformad med parkeringstal i ett
spann. Spannet kan ses som ett minimum och ett maximum där det ska finnas
goda skäl att överskrida eller underskrida.
Tabell 4 Utdrag från parkeringsnorm (se bilaga)

Bilplatser
Cykelplats
er

Typområ
de A
1-5 (0-1)

Typområ
de B
6-8 (1-2)

Typområ
de C
8-10 (1-2)

35 (60)

35 (60)

35 (60)

Typområde D
10-12 (2-3)
35 60)

Strategi:
Se bilaga Parkeringsnorm
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7.1

Boendeparkering

Behovet av parkering vid bostaden beror dels på vilken typ av bostad det är, men
också vilken bebyggelsetäthet som råder. Villaägare som bor utanför tätorter har
nästan alltid behov av minst en bil. Detta behöver sällan regleras då de flesta
villaägare löser parkering på sin egen mark. Människor som bor i lägenhet i
centrala lägen har större benägenhet att klara sig utan bil, samtidigt som de som
har bil kommer behöva ta värdefull mark i anspråk för parkering.
Kantstensparkering har en viktig funktion för angöring, korttidsparkering och
handikapparkering och bör i tät stadsbyggnad användas som boendeparkering i
minsta möjliga utsträckning. I de fall då flerbostadshus har parkering i
parkeringshus eller i bottenplan på huset blir byggkostnaderna i regel så höga att
det inte går att ta ut parkeringsavgifter som täcker kostnaderna. Detta betyder att
kostnaden måste täckas genom hyresintäkter. Det betyder i sin tur att alla som
bor i huset får hjälpa till att betala för parkering oavsett om de nyttjar bil eller ej.
I vissa fall parkerar boende flera dagar på parkeringar som är attraktiva för
handelskunder. Det kan bidra till att handeln utarmas och att målet om en
levande stadskärna blir svårare att uppnå.

Figur 27 Parkering längs Ängsgatan i Hemse

Strategi:
Boendeparkering ska hanteras på kvartersmark vid
nybyggnation
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7.2

Arbetsplatsparkering

En stor del av alla resor som sker är till/från arbete. Dessa resor är sannolikt de
resor som är lättast att påverka. Utöver påverkansåtgärder som kommunen
ansvarar för så är det otroligt viktigt att arbetsgivare ser att de har stor möjlighet
att påverka sina anställdas resor. Här är det viktigt att Regionen föregår med gott
exempel. Att ha väldigt hög service för de som åker bil till arbetet kommer inte att
bidra till ett ökat cyklande. Det är därför bra om cyklister kommer närmare sin
målpunkt än vad bilister gör. I vissa fall har boende parkeringsavgift dagtid vid
hemmet och avgiftsfri parkering vid arbetsplatsen. Detta betyder att det kan vara
direkt lönsamt för anställda att ta bilen till arbetet. Arbetsgivare bör därför gå i
bräschen för avgiftsbelagd parkering i syfte att påverka hållbara
transportmedelsval men också för att minska sina egna kostnader. Kommunens
möjlighet att påverka är begränsad men inte försumbar. Samtidigt är det få av
arbetsresorna som sker från hemmet till arbetet och tillbaka hem igen. Ofta
kombineras resorna med fritidsaktiviteter, inköp eller hämtning och lämning av
barn. Det är då svårare att påverka färdmedelsval enbart genom åtgärder vid
arbetsplatsen. Ett antal åtgärder som kan minska andelen arbetsresor med bil
listas i figur nedan
Tabell 5 Förslag till åtgärder som gynnar hållbara transportsätt till/från arbetet
Åtgärder som kan gynna hållbara transportsätt till/från arbetet
Avgiftsbelagd parkering
Digital lösning som underlättar för anställda att samåka
Cykelparkering inomhus med omklädningsrum, dusch och låsbara skåp
Införande av tjänstecyklar som förmån istället för tjänstebil
Gratis busskort som tjänsteförmån
Lånecyklar
Lasarettsområdet bedöms ha stor andel anställda som bor inom cykelavstånd till
arbetet. Det kan innebära att det kräver ganska liten insats för att föra över en del
av resorna från bil till cykel. Kampanjer och uppmuntrande insatser kan därför ge
stor effekt.
Strategi:
Arbetsplatsparkering ska ske på kvartersmark och bör alltid
ha avgifter i linje med eller högre än omkringliggande
områden. Cykelparkering bör alltid ligga närmare entréer
jämfört med bilparkering.
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7.3

Besöksparkering

Besöksparkering eller korttidsparkering som det också brukar kallas syftar till
parkering som varar upp till ett par timmar. Typiska ärenden som brukar klassas
in här är inköp, fritidsaktiviteter och olika typer av service. Denna parkeringstyp
är viktig för att ett samhälle ska fungera väl och för att centrumkärnan inte ska
utarmas. Vanligtvis sker denna parkering längs med kantsten eller på privat mark
typ handelsparkeringar. Största hotet för denna typ av parkering är
boendeparkering, men även till viss del arbetsplatsparkering. Det innebär att
exempelvis boende kan parkera långa stunder på platser som annars är väldigt
värdefull för många individer och affärsidkare.

Strategi:
Besöksparkering till större målpunkter ska hanteras på
kvartersmark. I undantagsfall kan besöksparkering ordnas vid
kantsten, då parkering på kvartersmark inte är möjligt.
Reglering bör sättas så att annat utnyttjande än för besök
undviks.

7.4

Prioritering mellan boende, arbetande och besök

I vissa fall finns inga konflikter mellan parkeringsefterfrågan för boende,
arbetande och besökande, men i de fall det finns är det viktigt att ha en
prioriteringsordning. Denna prioriteringsordning ska inte ses som något strikt
regelverk som gäller i alla situationer, men ska ändå vara en riktlinje kring hur
mark för parkering ska prioriteras mellan olika intressegrupper. Denna riktlinje är
speciellt viktig i och kring Visby där det är viktigt med en levande stadskärna.

Figur 28 Prioriteringsordning av parkering i de fall konflikt finns
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8.

Implementering
Ett antal åtgärder presenteras under detta kapitel. Samtliga åtgärder är kort
sammanfattade samt beskriver vem som är ansvarig och när det bör genomföras.

8.1

Förtätning av Visby

Flera av Regionens mål innebär att andelen hållbara transporter måste öka. En
viktig hörnsten för att lyckas med detta är att förtäta tätorter så att möjligheter till
kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik förbättras. För Gotland gäller detta i
huvudsak Visby. Ett förtätat Visby innebär kortare avstånd mellan målpunkter
Detta är en mycket långsiktig aktivitet, men bör starta omgående med att inga
fler markparkeringar byggs i Visby samt att de som redan finns till viss del kan
byggas in i nya fastigheter eller i större gemensamhetsanläggningar.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detta följs upp i
detaljplanearbetet
Tidplan: 2018-2030

8.2

Utbildning och information kring parkeringsnormen

Det finns tyvärr flera fall där en parkeringsnorm i en kommun har blivit en
skrivbordsprodukt och inte använts i detaljplanearbetet. Detta kan dels bero på
att den aldrig blivit riktigt accepterad, men också på brist på utbildning för de
handläggare som behöver förhålla sig till den. Det är därför av stor vikt att
kontinuerliga utbildningar sker internt inom Region Gotland så att normen fyller
sin funktion.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen/Teknikförvaltningen
Tidplan: Löpande runt vartannat år eller efter behov

8.3

Utförliga beläggningsstudier av parkeringar i Visby

Vid de workshops som hölls i samband med framtagandet av denna strategi var
det tydligt att det fanns olika uppfattningar kring parkeringssituationen i Visby. En
övergripande beläggningsstudie över de större parkeringarna i Visby skulle
underlätta arbetet med att skapa en gemensam grund kring
parkeringsplaneringen. Viktigt är dock att studien görs av oberoende part.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: 2018-2019 och sedan vart 5-10e år

8.4

Digital karta över handikapparkeringar

I nuläget är det svårt för de med funktionshinder att ta reda på vart det finns
handikapparkering utan att åka ut och titta på plats. En karta på kommunens
hemsida skulle underlätta detta.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: 2018
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8.5

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Gotland är i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar och elhybrider. Det är
dock ingen anledning att bromsa in. I skrivandets stund har Gotlands kommun
drygt 130 laddpunkter vilket gör att det bara är Göteborg och Stockholm som
ligger före. Region Gotland bör ansvara för denna satsning, men också se till att
utbilda fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara investerare.
Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen
Tidplan: 2018-2025

Figur 29 Laddpunkt i Roma

8.6

Utredning av extern parkering med shuttle bus in till Visby
centrum

En separat utredning kring möjligheterna till att införa en gratis parkering i externt
läge bör utredas vidare. Denna parkering förses med en shuttle bus som
regelbundet trafikerar ett fåtal hållplatser i Visby. Parkeringen bör ha till syfte att
minska biltrafiken i Visby under sommarmånaderna och bör bara utredas i det fall
då parkeringsavgifterna i Visby planeras att höjas.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: 2020

8.7

Tydligare information kring husbilsparkering

Informationen kring parkering för husbilar är bristfällig på kommunens hemsida.
Det bör finnas en husbilskarta med rekommendationer kring camping och
information kring vad som är tillåtet och inte. Detta är viktigast i och utanför Visby
där önskan att kunna parkera och övernatta är stor, men övriga Gotland bör
hanteras. Dialog kan med fördel föras med olika husbils- och
campingorganisationer innan större åtgärder genomförs.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: sommaren 2018
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8.8

Förenkla parkeringsreglering där P-skiva och avgift gäller

Parkeringsskivan fyller en stor funktion då investeringar i parkeringsautomater ska
undvikas. På flera ställer i Visby kombineras dock parkeringsskivan och avgift
vilket dels skapar ett otydligt system och kräver omständlig bevakning. På de
ställen där parkeringsautomater redan finns bör därför parkeringsskivan helt tas
bort. Regleringen om ett antal timmars gratis parkering kan fortfarande hanteras
av parkeringsautomaten. Med andra ord bör betalsättet för parkering bli enklare
och mer lättförståeligt även om avgifterna kan variera över året.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: Snarast

8.9

Cykelkampanjer

Cyklingen måste uppmärksammas i större utsträckning än vad den gör idag om
den ska kunna öka med 30 procent. Teknikförvaltningen bör arbeta gemensamt
med bl.a. Visby Centrum men bör också göra riktade informationssatsningar till
arbetsgivare kring hur de kan bidra till ökad cykling. Åtgärder bör framförallt vara
uppmuntrande och utbildande. Detta kan göras i form av tävlingar samt utdelning
av utrustning och service. Vintercykling är ett område som bedöms ha stor
utvecklingspotential.
Ansvar: Teknikförvaltningen samt Visby Centrum
Tidplan: Löpande

8.10

Satsningar på kollektivtrafik

Satsningar i kollektivtrafiken bör ske på sådant sätt att resenärer förs över från
biltrafik till kollektivtrafik. Det är lätt att göra misstaget att resenärer istället tas
från de som annars cyklar och går och då får satsningen direkt oönskad effekt.
Utveckling och utvärdering kring satsningar i kollektivtrafiken måste ske
kontinuerligt.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: Löpande
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9.

Förslag till fortsatt arbete

9.1

Detaljerade parkeringsutredningar

På de workshops som hållits har många frågor som rör särskilda områden och
åtgärder på kort sikt ofta kommit upp. Det tyder på att det finns ett behov av
detaljstudier av områden, speciellt olika handelsområden i Visby. Dessa
detaljstudier gynnas av att ha en parkeringsstrategi att kunna hänvisa till vilket
varit bidragande till att de ännu inte genomförts. Dessa detaljstudier bör
framarbetas på ett sådant sätt att
Ansvar: Dessa utredningar bör utföras av regionen men kan med fördel tas fram
tillsammans med aktörer i det studerade området, exempelvis kommersiella
intressenter och föreningar.
Tidplan: Så fort parkeringsstrategin är antagen och beläggningsstudier är gjorda

9.2

Fortsatt dialog mellan berörda parter

De parkeringsworkshops som hållits inom ramen för denna strategi visade på ett
tydligt behov av fortsatt dialog mellan berörda parter. Därför bör liknande tillfällen
genomföras årligen i syfte att upprätthålla gemensamma mål och förståelse för
olika intressen. Dessa tillfällen hålls förslagsvis en gång per år
Ansvar: Region Gotland sammankallar
Tidplan: Årligen
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10.

Mål och vision
Under detta kapitel beskrivs mål som rör parkering. Vissa mål grundar som på
befintliga kommunala mål och andra är nya.

·

·

·
·
·

·

·
·

·
·

10.1

Parkeringsplatser på allmän mark ska prioriteras i ordningen
1. Korttidsparkering (besöksparkering)
2. Arbetsplatsparkering
3. Boendeparkering
Gotland ska vara en tillgänglig region med regleringar och
avgifter så att det alltid finns lediga parkeringsplatser för bil
och cykel inom en radie av 400 m (bil) respektive 100 m
(cykel) till målet
Parkeringsplaneringen ska ske på sådant sätt att hållbara
transportsätt uppmuntras
Under högsäsong ska tillgänglighet av bilparkeringsplatser
lösas genom justeringar av regleringar och avgifter
Byggnation av nya parkeringsanläggningar ska främst ske där
byte till andra transportmedel lätt kan ske, så som till cykel
och kollektivtrafik
Förtätning av Visby ska ske genom att nya parkeringar byggs i
parkeringshus eller under fastigheter, samt att en blandad
stadsstruktur eftersträvas
Samutnyttjande av parkeringsanläggningar ska alltid
eftersträvas i syfte att effektivisera markutnyttjandet.
Alla offentliga parkeringsytor ska ha laddpunkter för elfordon
samt vara förberedda för utökning av dessa platser i
framtiden.
Alla nya cykelparkeringar på Gotland ska vara försedda med
ramlåsning
Parkeringsplaneringen ska genomföras på sådant sätt att en
levande stadskärna i Visby eftersträvas året runt

Måluppfyllnad av befintliga mål

Samtliga förslag till mål är förankrade med Region Gotlands befintliga mål om att
minska biltrafiken i Visby samt att öka antalet cykelresor. Eventuella negativa
effekter av målen är att ett ökat antal cykelresor skulle kunna sänka målet om att
transportsystemet ska vara säkert då cyklister är en utsatt grupp
trafiksäkerhetsmässigt. Utöver detta bedöms inga av målen säga emot redan
tidigare uppsatta mål.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2209
20 november 2017

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Uppdrag ställplatser husbilar
Förslag till beslut

1. Föreslå Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta om att ge
tekniska nämnden delegation att göra undantag från gällande
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland gällande
camping § 15.
2. Förvaltningen får delegation att besluta om taxa för parkering dygnet
om på skyltade husbilsplatser. Taxa inom det intervall som tidigare
beslutats av Regionfullmäktige.
3. Ge teknikförvaltningen i uppdrag att ;


Söka bygglov för camping på de platser som blir aktuella



Ordna tillsyn av campingplatserna



Ordna skyltning och erforderlig linjemålning



Ta fram en betalningslösning



Utvärdera beslutet om camping med husbil på allmänplats
efter ett år.

Sammanfattning

Med anledning av en skrivelse från Visby Centrum redovisade förvaltningen i mars
2017 vad som gäller för camping på allmän plats i Region Gotland. Förvaltningen
fick i uppdrag (TN § 148) ”att i syfte att skapa lagenliga ”ställplatser” för husbilar
hantera de frågor som krävs. Återrapportering ska ske till tekniska nämndens
sammanträde i december 2017.”
”Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i
september komma med förslag på lämpliga platser för husbilar i närheten av Visby
stadskärna.”

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2209

Ärendebeskrivning

Planering och utvecklingsavdelningen har utrett frågan om ”ställplatser” för husbilar.
I ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland” beslutade av
Regionfullmäktige med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) enligt ordningslagen
(1993:1617) anges följande:
Camping
15 § Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats
och heller inte på de områden som jämställs med offentlig plats i 3 §, såvida marken inte upplåtits
för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Region Gotland eller annan markägare bestämt
att camping under viss tid får äga rum där.
Camping på allmän plats strider mot gällande detaljplan vilket innebär att endast
tillfälliga bygglov kan komma att beviljas.
Eftersom en husbil tar upp en betydligt större yta än en personbil och
säkerhetsavståndet mellan uppställda husbilar vid camping är minst 4 meter medför
detta att ca 130 parkeringsplatser försvinner om man skapar ca 24 st campingplatser
för husbilar.
Bedömning

Förvaltningen bedömer det som svårt att samutnyttja parkeringsplatser för
personbilar och husbilar. Om camping sker i husbil är säkerhetsavståndet minst 4
meter. Husbilarna är längre vilket betyder att det påverkar antalet tillgängliga
parkeringsplatser på angränsande parkeringsrad. Skyltning vid ett samutnyttjande blir
avancerat och svårt att göra så att det blir rättssäkert. Eftersom det i dag finns få
parkeringsrutor där en husbil får plats inom begränsningslinjerna anser förvaltningen
att det är positivt att det skapas ca 24 nya platser där husbilar får plats inom
parkeringsrutan. Gällande taxa för parkering kan utökas till att gälla dygnet runt för
husbilar. Eftersom Transportstyrelsen tagit beslut om att den 1 december 2017 införa
en ny trafikskylt som innebär ”husbilsplats” blir det enklare att skylta en särskild plats
där bara husbilar får stå.

H 28 Husbilsplats

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller
platser för bilar med bostadsutrymme.

”Genom det nya märket ges möjlighet att utmärka att
en campingplats enbart tillhandahåller platser för
husbilar”.
Om särskilda husbilsplatser inrättas måste vanliga parkeringsplatser bevakas så att
camping inte sker där som tidigare varit fallet.
Ekonomisk konsekvens:
Bortfallet av parkeringsintäkter på 130 parkeringsplatser för personbilar beräknas till
ca 500 000:- per år. Om intäkterna från husbilsplatserna skall kompensera det
bortfallet krävs det att varje plats har 140 ”gästnätter under den period då högsta
taxan gäller och det inte är två timmar gratis. Kostnaden för omskyltning och
linjemålning uppskattas till ca 250 000:-. Nuvarande ”portalskyltning” (det skyltas
bara i infarterna till parkeringarna eftersom samma regler gäller på hela
parkeringsplatsen) måste ändras eftersom olika regler kommer att gälla på samma
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2209

parkeringsplats. Kostnad för utökad bevakning av övriga parkeringsplatser
tillkommer.

Underlag:
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till:
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3449
20 november 2017

Gunilla Fohlin

Tekniska nämnden

Förfrågan om ytterligare anslutningar vid Södra Ygne
Samfällighet för VA (under bildande)
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden tillstyrker samfällighetsföreningens begäran om att få ansluta ytterligare fyra fastigheter till den blivande
gemensamhetsanläggningen.

Sammanfattning

Förfrågan har inkommit från ytterligare fyra fastigheter om att kunna ansluta sig till
Region Gotlands VA-nät via gemensamhetsanläggningen Södra Ygne VAsamfällighet. Kapacitet att kunna ansluta fler ser vi inte som något hinder. De
fastigheter det gäller är Västerhejde Botmunds 1:39, Västerhejde Botmunds1:72,
Västerhejde Botmunds 1:73 och Västerhejde Botmunds 1:74 som uttryckt önskemål
till föreningen om anslutning.
Ärendebeskrivning

Anslutning av ytterligare fyra fastigheter innebär en intäkt på ca 133 000 kronor (inkl
moms) när anslutningen sker.
Bedömning

Utbyggnaden av VA-ledningsnätet på Gotland skulle behöva byggas ut snabbare i
Region Gotlands regi än vad VA-planen och budgeten medger. Detta för att
förbättra förutsättningarna för bättre grundvatten och miljön i allmänhet. Ett
instrument för detta är även projektet Klart Vatten som succesivt går igenom
Gotlands socknar gällande avloppslösningar.
Möjligheten att ansluta till det allmänna VA-ledningsnätet medför i längden miljövinster för barn och ungdomar likväl som för övrig befolkning.
Beslutsunderlag

-

Två olika skrivelser från blivande samfällighetsföreningen

-

Två olika kartskisser över vilka fastigheter som önskar ansluta

-

Tjänsteskrivelse
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
TKF VA-avdelningen, Beredning- och projekteringsenheten
Södra Ygne Samfällighet, Peter Lihufvud, Ygne Lillklintsvägen 29, 622 61 Visby

2 (2)

Tekniska förvaltningen
vid Region Gotland

Anr

2017 -11- 1 l
REGION GOTTJVNO

Ytterligare anslutningar vid Södra Ygne Samfällighet för VA (under bildande)
Vi har genom tidigare beslut av Tekniska nämnden (TIM), det senaste den 20
september 2017, dnr TN 2017/1596, § 233, medgetts utökningar av vår gemenskap, som numera omfattar 20 fastigheter. Härefter har även ägarna av
fastigheterna Västerhejde Botmunds 1:72,1:73 och 1:74, uttryckt önskemål
om att få ansluta till vår gemenskap. Eftersom dessa fastigheter ligger något
perifert i förhållande till huvuddelen av vårt fastighetsbestånd har vi låtit utföra
undersökningar av tryckförhållandena för dessa fastigheter, undersökningar för
att säkerställa att vi kan garantera hela systemets funktion. Den ena undersökningen är utförd helt externt, och den andra har Nybergs Entreprenad
utfört. Utfallet av tryckmätningarna är att vi perifert (till de tänkta anslutningarna) har uppmätt ett värde på 3,41 BAR. Vår slutsats är att vi har en
betryggande marginal för att ansluta de ytterligare fastigheterna. Vår
entreprenör instämmer i bedömningen att systemet medger anslutning av
dessa fastigheter.
Vi får sammanfattningsvis begära att TN medger anslutning av fastigheterna
Västerhejde Botmunds 1:72,1.73 och 1:74 till vårt VA-nät med tillgång till
Region Gotlands allmänna nät för VA.
En beskrivning av de tänkta anslutningarna biläggs. Vi bilägger också resultatet
från den externt utförda tryckmätningen.
Ygne den 13 november 2017

För gemenskapen

*

Sök efter adress eller plats

Q,

Oscar Kahlbom li Esri,• HERE,' Garmin,
INCREMENT
P, NGA, USGS
. . - - . - - . .
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2333
20 november 2017

Mikael Hassellind

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Bygga en avsaltningsanläggning i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att bygga en
avsaltningsanläggning i Visby. Vidare föreslår förslagsställaren att grundvattnet säljs
på flaska.
Bedömning

Region Gotland utreder flera olika alternativa lösningar på vattenfrågan på Gotland.
Avsaltningsanläggningar finns med bland dessa alternativ som undersöks. Regionen
arbetar efter att ta fram hållbar och ekonomisk lösning i vattenfrågan.
Angående försäljning av vatten på flaska till fastlandet kan/ska Regionen inte driva
utan denna fråga ligger på privata aktör att utveckla.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1699
9 november 2017

Anna Vigström

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Underhåll av Skogsholmsvägen i Visby.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren påpekar brist på underhåll
på Skogholmsvägen. Förslagsställaren önskar tydliggörande i ansvarsfrågan.
Bedömning

Skogholmsvägen är en enskild väg utan statsbidrag. Det är således inte Region
Gotland som har driftansvaret för vägen. Fastighetsägare kan ansöka om en
lantmäteriförrättning för att inrätta en gemensamhetsanläggning. Den bildade
samfälligheten kan sedan ansöka om statsbidrag hos Trafikverket.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-05-19
Tjänsteskrivelse 2017-11-09

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Ang. Skogsholmsvägen i Visby. Har kontaktat
Regionen ang underhåll på vägen som påstår att
detta är enskild väg och boende skall underhålla
vägen.Boende känner inte till detta.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt

Vägen är i mycket dåligt skick. Stora djupa hål som
kan orsaka stor skada. Vägen är 1.1 km och då skall
om jag är rätt informerad vägen skötas av regionen.
Önskar att det blir klargjort vem som "äger
problemet" så att åtgärder kan vidtaaas.2015-05-19

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

jx]
l ]

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan lada till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2015-05-19
Namnfbrtydligandc

v

^

r>\.
^

""^

~""""-»4

Lars Håkansson
Adress

HejdebyLillaRåby315

Postadress

62 176 Visby
Iarshakansson2008@hotmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2725
9 november 2017

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Att i samarbete med FTI installera fullt
utrustade återvinningsstationer innanför och strax utanför
Visby ringmur
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Elida Lundgren föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland i samarbete med
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ska installera återvinningsstationer
innanför och strax utanför Visby ringmur.
Teknikförvaltningen delar uppfattningen att det skulle behövas fler
återvinningsstationer i Visby för att öka tillgängligheten till insamlingen av
förpackningar och tidningar. Teknikförvaltningen bedömer att det inte är
genomförbart att lokalisera en återvinningsstation i Visby innerstad med tanke på
utrymmeskrav för uppställning av behållare, tillgänglighet för tömningsfordon och
risk för bullerstörningar. Region Gotland bör i stället prioritera att anvisa en lämplig
plats för en återvinningsstation på Östercentrum eller i närheten.
Ärendebeskrivning

Motiveringen är att det saknas återvinningsstationer i Visby innerstad och det är
långt, minst tre kilometer, till närmaste återvinningsstation. Det är dessutom inte
tillåtet att slänga förpackningar och tidningar i kärlen för brännbart avfall.
Enligt förordning om producentansvar för förpackningar och returpapper är den
som ger upphov till förpackningsavfall skyldig att sortera ut förpackningsavfallet från
annat avfall och lämna det till insamlingssystemet. Det är producenterna som har
ansvar att se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem. Producenterna ska vidare
se till att de utsorterade förpackningarna och returpapper transporteras bort och
återvinns. Producenterna har organiserat sig genom bolaget Förpacknings- och
tidningsinsamlingen.
Kommunerna ska enligt förordningarna underlätta uppbyggnaden av
insamlingssystemet, exempelvis genom att anvisa platser för återvinningsstationer.
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En kommun som har kunskap om var det är lämpligt att lokalisera insamlingsplatser
kan vara behjälplig i frågan och på så sätt bidra till bättre insamlingssystem och ökad
servicenivå.
Ett insamlingssystem är lämpligt om det är lättillgängligt och ger god service åt dem
som ska lämna förpackningsavfall till systemet. Producenten ska samråda med
kommunen om insamlingen så att den tar hänsyn till lokala förhållanden. Kriterier
för lämpliga insamlingssystem har tagits fram av naturvårdsverkets avfallsråd. I
tätbebyggda områden utan fastighetsnära insamling bör strävan vara att en majoritet
av hushållen har tillgång till en återvinningsstation inom ett avstånd av högst cirka
400 meter.
Lokalisering av återvinningsstationer har ofta koppling till såväl bygglov som
detaljplaner. Det kan vara svårt att finna lämplig plats och dessutom svårt att få
bygglov för återvinningsstationer, särskilt i befintlig bebyggelse. Samordning inom
den kommunala organisationen krävs för att hitta bra lösningar. Lokalisering av
återvinningsstationer bör finnas med tidigt i den kommunala planeringsprocessen
och i kommunernas detaljplaner.
I Visby tätort finns fyra återvinningsstationer. En av stationerna finns inom Visby
återvinningscentral. De övriga tre stationerna ligger vid livsmedelsbutiker, varav två
på privat mark och en på kommunal mark som regionen upplåter till FTI. Avståndet
till en återvinningsstation från Östercentrum är cirka 2,5 kilometer.
Så gott som alla flerfamiljsfastigheter anlitar en entreprenör för hämtning av
förpackningar och tidningar från fastigheten. Det innebär att insamlingsbehållare
finns på fastigheten. För villahushåll i Visby utanför Visby innerstad, finns sedan ett
par år också möjlighet att köpa tjänsten av förpackning- och tidningsinsamlingens
lokala insamlingsentreprenör. Sorterade förpackningar och tidningar hämtas då från
fastigheten i kassar.
Bedömning

Regionen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen har återkommande samråd
och är eniga om att det skulle behövas återvinningstationer på fler platser i Visby.
Östercentrum har gemensamt pekats ut som ett prioriterat område med behov av en
återvinningsstation.
Att hitta en lämplig och tillgänglig plats i Visby innerstad bedöms inte som rimligt
utifrån förutsättningarna. En lokalisering bedöms inte vara genomförbar bland annat
med tanke på utrymmeskrav för uppställning av behållare, tillgänglighet för
tömningsfordon och risk för bullerstörningar.
Region Gotland bör därför prioritera att anvisa en lämplig plats för en
återvinningsstation centralt i Visby men utanför Visby innerstad.
Beslutsunderlag

Elida Lundgrens medborgarförslag om att installera återvinningsstationer.
Ärendenummer RS 2016/597. Ankomstdatum 2016-09-13.
Tjänsteskrivelse 2017-11-09 Medborgarförslag. Att i samarbete med FTI installera
återvinningsstationer innanför och strax utanför Visby ringmur
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att i samarbete med FTI installera fullt utrustade
återvinningsstationer för plast, papper, tidningar,
glas och metall innanför och strax utanför Visby
Ringmur.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det saknas fullt utrustade återvinningsstationer i
Visby innerstad. Närmsta station ligger minst tre
kilometer bort och det är ett orimligt avstånd om man
inte äger bil, dessutom är det inte tillåtet att slänga
dessa material i kärlen för brännbart, platser för
stationer som jag vill föreslå är: Ica Atterdags.
Östercentrums parkeringar, Visby busstation, ...
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

l*]
O

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag^fite kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Elida Lundgren
Adress

Bredgatan 2b
Postadress

621 57 Visby
elida.lundgren@gmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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och inre hamnen vid Campus Gotland. Jag tror att ni är medvetna om att det finns ett behov och det
är er uppgift i samarbete med FTI att ordna återvinningsanläggningar vilka vi som bor här kan
nyttja på ett effektivt sätt. På Region Gotlands hemsida står det:
-

—

Hushållsavfall är de sopor som normalt uppstår i ett hushåll Den största delen går att
återvinna och på Gotland är vi mycket bra på att källsortera avfallet för
materialåtervinning.
och
Idag samlas det in nästan lika mycket tidningar och förpackningar som övriga
hushållssopor i kärl och säckar. Insamlade tidningar och förpackningar materialåtervinns
vilket sparar på både energi och råvaror.

http://www.gotland.se/32930
Dessa påståenden har få liknelser med situationen i Visby, Gotlands största tätort med ca 25 000
året-runt-boende. Här finns tre kompletta återvinningsstationer samt en återvinningscentral och alla
ligger ca tre kilometer från Almedalen (och tre av dessa stationer/centraler ligger precis bredvid
varann i utkanten av Visby). I Sigtuna Kommun ligger Märsta som är en tätort med ca 24 000
invånare, där finns sju kompletta återvinningsstationer som är väl utplacerade samt en
återvinningscentral.
Jag ser det som en självklarhet att när man bor i stadskärnan i Visby kunna promenera ett rimligt
avstånd och sortera sina olika förpackningar för att bidra till det gemensamma miljöarbetet i
samhället och uppmuntra miljöriktiga konsumtionsvanor. Det krävs av oss att vi ska sopsortera och
återvinna, samtidigt som fuktionen tor att detta ska vara möjligt saknas i Visby innerstad. Valet att
enbart placera den här typen av viktiga funktioner i utkanten av staden gör också att fler väljer att ta
bilen.
Jag hoppas på att så snart som möjligt få ett par återvinningsstationer innanför eller strax utanför
murarna, det skulle heller inte skada att anlägga några fler runt om i Visby.
Med vänliga hälsningar,
Elida Lundgren

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/2865
9 november 2017

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Återvinning innanför murarna eller precis
utanför
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Johan Alström föreslår i ett medborgarförslag att det ska finnas möjligheter för
återvinning av förpackningar och tidningar innanför murarna i Visby eller precis
utanför.
Teknikförvaltningen delar uppfattningen att det skulle behövas fler
återvinningsstationer i Visby för att öka tillgängligheten till insamlingen av
förpackningar och tidningar. Teknikförvaltningen bedömer att det inte är
genomförbart att lokalisera en återvinningsstation i Visby innerstad med tanke på
utrymmeskrav för uppställning av behållare, tillgänglighet för tömningsfordon och
risk för bullerstörningar. Region Gotland bör i stället prioritera att anvisa en lämplig
plats för en återvinningsstation på Östercentrum eller i närheten.
Ärendebeskrivning

Som motivering skriver han att han själv bor innanför murarna och försöker använda
bil så lite som möjligt. Det finns insamling av glas vid butik men övriga material
måste köras till Visby återvinningscentral.
Enligt förordning om producentansvar för förpackningar och returpapper är den
som ger upphov till förpackningsavfall skyldig att sortera ut förpackningsavfallet från
annat avfall och lämna det till insamlingssystemet. Det är producenterna som har
ansvar att se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem. Producenterna ska vidare
se till att de utsorterade förpackningarna och returpapper transporteras bort och
återvinns. Producenterna har organiserat sig genom bolaget Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI).
Kommunerna ska enligt förordningarna underlätta uppbyggnaden av
insamlingssystemet, exempelvis genom att anvisa platser för återvinningsstationer.
En kommun som har kunskap om var det är lämpligt att lokalisera insamlingsplatser
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kan vara behjälplig i frågan och på så sätt bidra till bättre insamlingssystem och ökad
servicenivå.
Ett insamlingssystem är lämpligt om det är lättillgängligt och ger god service åt dem
som ska lämna förpackningsavfall till systemet. Producenten ska samråda med
kommunen om insamlingen så att den tar hänsyn till lokala förhållanden. Kriterier
för lämpliga insamlingssystem har tagits fram av naturvårdsverkets avfallsråd. I
tätbebyggda områden utan fastighetsnära insamling bör strävan vara att en majoritet
av hushållen har tillgång till en återvinningsstation inom ett avstånd av högst cirka
400 meter.
Lokalisering av återvinningsstationer har ofta koppling till såväl bygglov som
detaljplaner. Det kan vara svårt att finna lämplig plats och dessutom svårt att få
bygglov för återvinningsstationer, särskilt i befintlig bebyggelse. Samordning inom
den kommunala organisationen krävs för att hitta bra lösningar. Lokalisering av
återvinningsstationer bör finnas med tidigt i den kommunala planeringsprocessen
och i kommunernas detaljplaner.
I Visby tätort finns fyra återvinningsstationer. En av stationerna finns inom Visby
återvinningscentral. De övriga tre stationerna ligger vid livsmedelsbutiker, varav två
på privat mark och en på kommunal mark som regionen upplåter till FTI. Avståndet
till en återvinningsstation från Östercentrum är cirka 2,5 kilometer.
Så gott som alla flerfamiljsfastigheter anlitar en entreprenör för hämtning av
förpackningar och tidningar från fastigheten. Det innebär att insamlingsbehållare
finns på fastigheten. För villahushåll i Visby utanför Visby innerstad, finns sedan ett
par år också möjlighet att köpa tjänsten av Förpacknings- och tidningsinsamlingens
insamlingsentreprenör. Sorterade förpackningar och tidningar hämtas då från
fastigheten i kassar.
Bedömning

Regionen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen har återkommande samråd
och är eniga om att det skulle behövas återvinningstationer på fler platser i Visby.
Östercentrum har gemensamt pekats ut som ett prioriterat område med behov av en
återvinningsstation.
Att hitta en lämplig och tillgänglig plats i Visby innerstad bedöms inte som rimligt
utifrån förutsättningarna. En lokalisering bedöms inte vara genomförbar bland annat
med tanke på utrymmeskrav för uppställning av behållare, tillgänglighet för
tömningsfordon och risk för bullerstörningar.
Region Gotland bör därför prioritera att anvisa en lämplig plats för en
återvinningsstation centralt i Visby men utanför Visby innerstad.
Beslutsunderlag

Johan Alströms medborgarförslag om återvinning
Ärendenummer RS 2015/641. Ankomstdatum 2015-10-16.
Tjänsteskrivelse 2017-11-09 Medborgarförslag. Återvinning innanför murarna eller
precis utanför
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2015/2865

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RS registrator, förslagsställaren
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -10- 1 G
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Återvinning innanför murarna alt. i närhet precis
utanför.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Bor själv innanför murarna och försöker att använda
bil så lite som möjligt. Kan dock bara källsortera glas
(Atterdags), övriga material måste köras
återvinningen som för övrigt har lite kassa tider om
en jobbar kontorstider.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

JX]
d"]

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

NamntertfninpX

2015-10-16

M

/
./\

/l

_____

-~

—--^*

Namnfbrtydligblide

Johan Alström
Skeppargatan 16

Adress

Postadress

621 57 Visby
E-postadress

dbjohan@hotmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1291
10 november 2017

Anna Vigström

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Skapa ett övergångsställe mitt på
Skarphällsgatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett
övergångsställe anläggs på Skarphällsgatan. Gatan är hårt trafikerad dagtid vilket gör
det svårt för gående och cyklister att ta sig över.
Bedömning

Det finns i dagsläget ingen naturlig placering av ett övergångsställe på
Skarphällsgatan. Antalet fotgängare i förhållande till bilister är få vilket skulle göra ett
övergångsställe farligare ur trafiksäkerhetssynpunkt. Teknikförvaltningen är
medveten om trafiksituationen på Skarphällsgatan och arbetar med att förbättra den.
I detaljplanen för Skarphällsområdet finns ett beslut om en trafiksäker överfart för
cykel- och gångtrafik med hastighetsdämpande åtgärder.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2017-04-28
Tjänsteskrivelse: 2017-11-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2017-04-28
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Kan man inte skapa ett övergångsställe mitt på
Skarphallsgatan tills man uträtt hur man ska ordna
trafiken. Som det nu är så finns det i varje ända av
gatan men inget mitt pä trots cykel och gängbana.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

uet ar sa nära trariK mitt pä aag en ocn ingen visar
någon större hänsyn att släppa över en när det inte
finns ett övergångsställe

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(x"l
D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det
Ofullständiga uppgifter kan led;

gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
; inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Datum

2017-04-26
fjjrfrin forrydlj

örje Ytefgren
Tjelvargränd 10

Adress

Postadress

62142 Visby
sanda@telia.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3185
20 november 2017

Björn Wallentin

Tekniska nämnden

Medborgarförslag Politiker/Almedalsveckan: sänk hyrorna till
skälig kostnad för att inte straffa ut sig
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att hyror under
Almedalsveckan skall sänkas.
Tekniska nämnden ansvarar bara för taxan för markupplåtelse av offentlig plats och
kan inte ansvara för kostnader som näringsliv och privata aktörer beslutar om.
Bedömning

2016 omarbetades taxan för att underlätta för delarrangörer till Almedalsveckan som
sökt upplåtelse av offentlig plats för att kunna styra sina kostnader. Taxa för
upplåtelse av offentlig plats finns här http://www.gotland.se/48926.
Beslutsunderlag

Skriftligt medborgarförslag 2017-08-10
Tjänsteskrivelse 2017-11-20

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
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MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- 1 O
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

ATT

T7U.

SAMC
UT

A* VA
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt

DÉA/A/A

A77

Al/

A)

S ÖM
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(x]

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbok förd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

——

NamnfSrtydligande
Adress

C2_

Postadress
E-postadress

fi

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2017/3427
4 december 2017

Lisa Larsson

Tekniska nämnden

Projekt Visby Återvinningscentral (ÅVC)

Förslag till beslut

• Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Visby Återvinningscentral (ÅVC) är under utveckling. En förstudie övergår nu i ett
projekt med målsättning att införa hantering av Återbruk/återanvändning,
förbättrade flöden för trafik och människor samt hållbara funktioner och hållbar
ekonomi. Projektet samlar inledningsvis in fakta under en 12-månadersperiod då ett
inpasseringssystem kommer att testas för att ge underlag till framtida förslag gällande
ÅVC-verksamheten. De ombyggnationer som krävs väntas stå klara våren 2019.

Ärendebeskrivning

Förstudien ”Utveckling av Visby ÅVC” började som ett av delprojekten inom ”Slite
avfallsanläggning och ÅVC”, som startades 2015 med avsikten att nå långsiktigt
hållbar avfallshantering på Slite avfallsanläggning och regionens återvinningscentraler.
En förstudie har inletts på Visby ÅVC med fokus på


Fungerande Återbruk



Förbättrade flöden för trafik och människor



Hållbara funktioner och ekonomi

Just nu pågår faktainsamling. En konsult har i samarbete med ÅVC-personal och
styrgrupp tagit fram ett övergripande förslag på genomförbara förbättringar,
inklusive mottagning av material för Återbruk, inom investeringsbudgeten på ca 8
miljoner kr.
Förstudien kommer att övergå i ett byggprojekt med en tidplan som sträcker sig till
våren 2019, då byggnationerna är klara.
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För att få ett bättre underlag för fortsatt utveckling testas ett inpasseringssystem
under en begränsad period om 12 månader. Parallellt pågår en översyn av taxor och
avgifter.
Den begränsade investeringsbudgeten ger mycket lite utrymme för Konstnärlig
gestaltning, men finns med som en spännande del av projektet.
Kontinuerligt inom projektet pågår aktiviteter för hållbar funktion och ekonomi.
Projektet vill sänka driftkostnader, säkerställa intäkter och ge förutsättningar för en
stabil och låg taxa samt affärsmässig prislista. Det kan vi uppnå genom att ta rätt
betalt och utveckla sortering med nya fraktioner såsom matfetter, PET-flaskor och
pantburkar. Inom kort införs en ny fraktion för plast som inte utgör förpackningar.
Utveckling pågår av alla ÅVC:er på Gotland, men då Visby ÅVC står för 60% av allt
insamlat ÅVC-avfall, så börjar projektet här.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att två renhållningsarbetare behöver anställas under ett
år. Finansiering sker genom ökade intäkter.
Beslutsunderlag

TN 2012/1549 Medborgarförslag om att plats för begagnade saker anordnas i
anslutning till återvinningscentralen i Visby.
TN 2013-02-28 §24 Beslut om uppdrag att planera för försök med mottagning av
begagnade produkter för återanvändning vid återvinningscentralen i Visby.
Tjänsteskrivelse 2017-12-04
Presentation på sammanträde 2017-12-14

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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