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Mikael Tiouls

Tekniska nämnden

Projekt testbädd på Storsudret, uppdatering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Under flera år har Gotland drabbats av stor dricksvattenbrist. IVL Svenska
Miljöinstitutet har nu tillsammans med Region Gotland fått bidrag från
innovationsmyndigheten Vinnova för att bygga upp en så kallad testbädd på
Storsudret på Gotland. Där kommer olika tekniker och system för en hållbar
vattenförsörjning att utvecklas och testas. Syftet är att skapa förutsättningar för
kommande arbeten. Inledningsvis har kraften lagts på att skapa sig en bild av
vattensamlingar och nivåer vilket gjorts genom ett stort antal mätningar och analyser.
Tekniska nämnden beslutade i augusti 2017 ( TN § 202) att ansöka om
finansieringsstöd hos Vinnova för att starta en så kallad Testbädd på Storsudret för
utveckling av system för en hållbar vattenförsörjning.
Ansökan beviljades 2017-11-07 och arbetet inleddes.
Byggnationerna av mätstationerna är klara (överfall) mätinstrument är installerade i
dessa samt i trummor och grundvattenrör. De sista justeringarna utförs 2018-09-06.
Mätningarna har påbörjats och samlas i molnet för sammanställning. Data har även
sänds till SGU för att kalibrera modellen som SGU har tagit fram.
En klimatstation är beställd och kommer installeras om under september månad för
att komplettera data från överfall, trummor och grundvattenrör.
Samtliga vattenprover som skall tas initialt är tagna och skickade på analys. Provsvar
har ej kommit än på grund av eftersläpningar hos lab i och med semestertider.
Uppsala Universitet har haft 2 st examensarbeten igång som var klara med sitt arbete
30 aug. De skulle bland annat undersöka om mer vatten kunde pumpas ut om man
använde konstgjord infiltration i de aktuella områdena.
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Länsstyrelsen Gotland har godkänt LONA –ansökan samt att det bedrivs
vattenverksamhet i området (Ansökan om vattenverksamhet var tvunget att göra i
och med att överfall byggdes i vissa diken).
Samarbete sker med lokala aktörer som undersöker brunnar mm samt att de skall
rensa vissa diken.
Privatpersoner har hört av sig (som inte är direkt berörda av projektet) att de vill
bidra med information och data om deras privata brunnar.
Under vecka 37 kommer ett uppstartsmöte hållas i Nederländerna. Detta
uppstartsmöte berör den internationella delen i projektet och härstammar från EUansökan som beviljades tidigare i år.
Bedömning

En utbetalning har kommit till Region Gotland från ovanstående ansökan. Denna
utbetalning var på ca 900 000 kr. Detta var en delutbetalning.
Planering pågår för ett nytt möte nere på Sudret där deltagare i IVL projektet samlas
för att uppalla Svenska deltagare deltar igen. Detta kommer eventuellt kompletteras
med ett ”öppet hus” för allmänheten där de kan få svar på sina frågor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-10
TN § 202 2017
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 13 september 2018

TNau/TN September 2018

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
September 2018
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

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU ut

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

VA ledning Västergarn
Klintehamn

Entreprenad

TKF/Projavd

Höst/vin
ter 2018

TNau

Höst/Vinter
2018

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Feb
2018

TN

Sept 2018

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Feb
2018

TN

Sept 2018

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Höst
2018

Ramavtal

TKF

Höst/Vin
ter 2018

TNau el TN

Höst/Vinter
2018

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Nov
2018

TNau

Jan 2019

Exploatering Gator på A7området etapp 3

Entreprenad

TKF

Juni
2018

TN

Sept 2018

Södra Linan etapp 6

Entreprenad

TKF

Juni
2018

TN

Aug 2018

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Nov
2018

TN/RF

Jan 2019

Visby ÅVC ombyggnad

Entreprenad

TKF

Höst
2018

TN

Höst 2018

Exploatering Park A7området

Entreprenad

TKF

Dec
2018

TNau

Jan 2019

Bläckfisken 1 expl Gata
och VA

Entreprenad

TKF

Sept
2018

TNau

Okt 2018

Korpen 5 hus 02

Entreprenad

TKF

Maj
2018

TNau

Aug 2018

Ramavtal projektledare
bygg

Ä

Ombyggn ventilation

Ramavtal arkitekttjänster
Parkeringsplats KV
Korpralen

Ramavtal
konsult

TKF/RS

Entreprenad

TKF

Sept
2018
Höst/vin
ter 2018

(ordförande har
fattat beslut i
ärendet 24/6)
TNau/TN

Okt 2018

TNau el TN

Höst/vinter
2018

Teknikförvaltningen
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Region Gotland

Anläggn infrastruktur

Entreprenad

TKF

Höst/vin
ter 2018

TNau el TN

Höst/vinter
2018

Entreprenad

TKF

Sept/Ok
t 2018

TN

Dec 2018

Kv Knekten
X

Akuten

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

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2014/2436
11 september 2018

Tekniska nämnden

Remiss Motion - Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för
mindre hyreslägenheter
Förslag till beslut
Baserat på regionfullmäktiges beslut genomföra nedanstående ändringar i VA-taxan:

1. I Region Gotlands Va-taxa, § 3, avsnitt Bostadsfastighet, görs ett tillägg av
begreppet bostadsfastighet: ” I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsändamål avses tillgång till matlagningsmöjlighet och hygienutrymme.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen
är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt”.
Tabell Exempel på fastighet jämställd med bostadsfastighet
 Butiker
 Camping

 Hotell
 Kontor

 Sporthallar
 Stormarknader

 Förvaltning
 Hantverk

 Restauranger
 Sjukvård

 Utbildning
 Utställningslokaler

2. Ordet Tariff ersätts med Tariffenhet
3. SS 21053 ersätts av SS 21054.
4. Följande nya stycke sätts in:
” I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<50 kvm bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054 i sådan fastighet, som enligt ovan är jämställd
med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6 tariffenheter från
och med från tredje sådant utrymme <=50 kvm BTA.”
• Beslut skall träda i kraft 2019-01-01.
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Sammanfattning

Vid behandling i RS AU (2018-01-17) beslöts att återremittera ärendet till Tekniska
Nämnden (RS AU §2). Anledningen var att RS AU ansåg att en reduktion av
anläggningsavgiften skall ske från tredje tillkommande bostadsenhet. Skälet till
återremittering innebär således ett avsteg från det beslut som fattades redan vid RS
AU mötet 2015-09-01 (RS AU §288) med följande ordalydelse i beslutstexten
”..lägenheter utöver två på samma fastighet med en yta =< 50 m2…” eller som det
står i det återremitterade förslaget ”..från och med tredje sådant utrymme…”, vars
text utgår från Jan Olssons, dåvarande chefsjurist vid Region Gotland tjänsteskrivelse
(RS 2014/350, Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-18, Jan Olsson). I återremitteringen
(RS AU §2) hänvisas även till avgörande i Mark och Miljödomstolen och Mark och
Miljööverdomstolen vars beslut, tillsammans med de bedömda ekonomiska
konsekvenserna av reducering från tredje bostadsenheten, redovisas nedan.
Föreliggande beslut följer tidigare beslut avseende yta och rekommendation av RS
AU (RS AU § 2) vid återremitteringen av förslaget att reduceringen skall gälla från
tredje tillkommande bostadsenheten. Förslag till beslut är dock ej i linje med idag
gällande rättspraxis.
Bakgrund för tidigare förslag (Tjänsteskrivelse 2017-11-01)
Vid Regionfullmäktiges (RF) möte 2017-06-19 (RF § 97) bifölls Socialdemokraternas
motion om anläggningsavgifter för mindre hyreslägenheter (2014-06-16). Motionen
yrkade på en reduktion av anläggningsavgiften för bostäder med en boyta mindre än
50 m2. I motionen (2014-06-16) gavs ej förslag på storleken av taxereduceringen.
Vid Regionstyrelsens (RS) möte (RS § 78, 2017-03-30) gavs förslag på skrivning av
taxereducering men ärendet återremitterades. Ett förslag till skrivning av
taxereducering (RS 2014/350, Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-18, Jan Olsson) finns
i linje med behandlingen i RS (RS § 78). Vid RS möte 2017-04-27 (RS § 105) beslöts
att bifalla motionen (daterad 2014-06-16).
Förslagets effekter på hyresnivå bedöms svår att beräkna men ses som marginell.
Fastighetsägarens kapitalkostnader blir något lägre. Drift- och förvaltningskostnaderna bedöms inte påverkas (RS § 105, 2017-04-27). Bortfallet av vakollektivets inkomster kan resultera i en underfinansiering av va verksamheten (RS §
105, 2017-04-27).
Förutom de rent ekonomiska effekterna av en sänkning av Va-taxan för mindre
lägenheter, kan det finnas positiva effekter i att signalera en viljeinriktning från
Region Gotland när det gäller byggande av bostäder. Även om den ekonomiska
effekten nog kan ses som marginell, finns det skäl att tro att signalvärdet av åtgärden
kan ha en desto större påverkan på hur exploatörerna framgent väljer att bygga
bostäder. (RS § 105, 2017-04-27).
Bedömning

Juridiskt läge – Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV)
Det finns idag två vägledande domar avseende skäl för reducering av
anläggningsavgiften enligt 31 § LAV.
Mark- och Miljööverdomstolen 2016-12-29 (M 4803-16)
Målet rör sig om en reducering av anläggningsavgiften för 76 stycken
studentlägenheter med pentry, dusch och WC. Bostadsytan för studentlägenheterna
varierar mellan 15 – 28 m2. Begäran om reducering om 50 % bifalls då lägenheterna
är studentboende för en person och inte lägenheter för flerpersonsboende.
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Mark och Miljööverdomstolen 2017-12-15 (M 10622-16)
Målet rör sig om en reducering av anläggningsavgiften för 134 lägenheter a’ 32 m2.
Domstolen bifaller en reducering med 25 % med hänvisning till det stora antalet
lägenheter och att anläggningsavgifterna för fastigheten utgörs till 90 % av avgifterna
för lägenheterna.
Utifrån gällande rättspraxis idag så kan reducering ske om det rör sig om
studentboende med bostadsenhet för en person. Reducering för studentboende
enligt praxis är 50 %. För mindre lägenheter =< 32 m2 så krävs ett större antal
(enligt dom 134 stycken) för en reduktion av 25 % enligt praxis.
Förslaget, även efter återremiss (RS AU §2), med en reducering av samtliga
tillkommande bostadsenheter =<50 m2 med 40 % är således inte i enlighet med
gällande rättspraxis enligt LAV.

Ekonomiska konsekvenser
Uppgifter har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB) för att bedöma antalet
lägenheter med yta upp till och med 50 m2. Underlaget baseras på statistik för åren
2013 till 2017. Skillnaden mellan antalet lägenheter mellan åren har antagits vara
nybyggnation. För att bedöma det ekonomiska bortfallet för VA-kollektivet har
medeltalet för skillnaden mellan lägenhetsantalet mellan åren använts för att
uppskatta nybyggnationen under ett år. Utifrån detta medelvärde har sedan nedan
uppskattning av ekonomiskt bortfall för VA kollektivet beräknats.
Bedömt antal nybyggda lägenheter med en yta =< 50 m2 under ett år på Gotland:


52 stycken



Anläggningsavgift per bostadsenhet (Vatten, Spill, Dagvatten) = 42 431 SEK



Intäkt utan reducering = 2,2 MSEK



Intäkt med 40 % reducering = 1,3 MSEK



Minskade årliga intäkter = 900 000 SEK

Förutsättningen är att nybyggnationen är inom kommunalt verksamhetsområde eller
anslutningar till gemensamhetsanläggningar, vilket inte behöver vara fallet. Men med
den exploatering som exempelvis sker i Visby och det tryck som finns på att få
kommunalt vatten och avlopp så bör inte 52 stycken vara en underskattning då 50
m2 även kan inbegripa tvårumslägenheter.
Administrativa konsekvenser
En redovisning av ytor och antal bostadsenheter måste lämnas in med servisanmälan.
Beslutsunderlag

RS AU § 288 2015-09-01
Tjänsteskrivelse 2017-11-01
RF § 97 2017-06-19
Tjänsteskrivelse 2018-09-11
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Teknikförvaltningen

Förvaltningschef
Patric Ramberg
Skickas till
Regionstyrelsen.
Bilaga:

Bilaga till Tjänsteskrivelse Remiss, Motion - Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan
för mindre hyreslägenheter.
Nedan text i rött är förändringar i VA-taxan vilka förelägges beslut i TN 2014/2436
enligt Tjänsteskrivelse 2018-08-30.
..§ 3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsändamål avses
tillgång till matlagningsmöjlighet och hygienutrymme. Med bostadsfastighet jämställs fastighet
som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att
bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett ur
användarsynpunkt (se tabell med exempel nedan).
Tabell Exempel på fastighet jämställd med bostadsfastighet
Butiker
Hotell
Sporthallar
Camping
Kontor
Stormarknader
Förvaltning
Restauranger
Utbildning
Hantverk
Sjukvård
Utställningslokaler
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som
inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
ännu ej bebyggts och inte heller har beviljats bygglov.
Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet
enligt ovan, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard
SS 02 10 54 som en tariffenhet.
I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<50 kvm bruttoarea (BTA) enligt
svensk standard SS 21054 i sådan fastighet, som enligt ovan är jämställd med
bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6 tariffenheter från tredje
sådant utrymme <=50 kvm BTA.
För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet. För
husvagnscamping avses med en tariff, förutom ovan, även varje påbörjat tiotal
uppställningsplatser för husvagn. …
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Visby 2014-06-16

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Angående anläggningsavgifter för mindre hyreslägenheter.
Regionens anläggningsavgifter är enligt gällande taxa desamma för alla typer av
lägenheter oaktat dess storlek och upplåtelseform. Detta gör att kostnaden vid byggandet
av mindre lägenheter blir betydligt dyrare per kvadratmeter boyta vilket får ett direkt
genomslag på hyresnivån. Många kommuner tillämpar i dag en taxesättning där små
hyreslägenheter betalar en halverad anläggningsavgift.
För att stimulera ett ökat byggande av mindre hyreslägenheter föreslår jag att:
Va taxan förändras så att anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras för de
lägenheter som är mindre än 50 kvadratmeter.
Visby den 16 juni 2014

Bo Björkman (S)

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 97

Motion. Reducera anläggningsavgiften i Va-taxan för mindre
lägenheter
RS 2017/350

- Motion 2014-06-16
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-17
- Regionstyrelsen 2017-03-30, § 78 återremiss
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-06 komplettering
- Regionstyrelsen 2017-04-27, § 105

Regionfullmäktiges beslut


Motionen bifalls.

Reservation
Följande reserverade sig mot beslutet: Margareta Persson (M), Anna Hrdlicka (M), Inger
Harlevi (M), Mats Hedström (M), Jesper Skalberg Karlsson (M), Roger Wärn (M), Margareta
Benneck (M), Patrik Thored (M), Ingemar Lundqvist (M), Per-Anders Croon (M), Robin
Storm (M), Peter Wenblad (M) och Stefan Wramner (M).

Regionfullmäktige behandlade den 27 mars ett förslag om att reducera anläggningsavgiften i Va-taxan för mindre lägenheter. Fullmäktige valde att återremittera ärendet till
regionstyrelsen för förnyad beredning i frågan kring förväntade effekter av en förändrad
taxa. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med sin bedömning kring detta.
Som hjälp i denna bedömning har ledning tagits i bl.a. ett färskt tjänsteutlåtande från
Göteborgs stads fastighetskontor vilket behandlar en motion som önskar en sänkning
av produktionskostnaderna vid nybyggnation.
I detta utlåtande anförs bl.a. följande. ”Minskade produktionskostnader har inte på ett
självklart sätt en avgörande betydelse för bostadsbyggandets omfattning och inte heller
för boendekostnaderna. Det finns många andra faktorer som tillsammans har betydelse,
t.ex. vad avser bristande konkurrens inom byggsektorn och den rådande marknadssituationen med bostadsbrist och hög efterfrågan på bostäder.” Vidare anförs att ”det är
höga produktionskostnader för nybyggnation i Sverige. Statistik från EU:s statistikorganisation Eurostat visar att Sverige har bland de högsta priserna för bostadsbyggande
i EU. Endast ett land hade högre priser än Sverige under 2015. Ett annat tecken på detta
förhållande är att byggnadsprisindex har ökat med 66 % under perioden 2005-2015
medan konsumtions-prisindex har ökat med 12 % under samma period. En grundläggande orsak till de höga produktionskostnaderna är den bristande konkurrensen inom
byggsektorn.”
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 97 forts.
För 2015 uppgick den genomsnittliga produktionskostnaden, i Sverige utanför
storstadsområden, till ca 30 000 kr per kvadratmeter lägenhetsarea. Skillnaden mot
föregående år var +8%, kostnaden ökade alltså med ca 2 000 kr mellan 2014 och 2015.
En överslagsmässig beräkning ger vid handen att produktionskostnaden för en lägenhet
av storleken 50 kvm är cirka 1 500 000 kr.
Produktionskostnaden för en bostad i ett flerfamiljshus består av ett antal olika faktorer,
varav kostnaderna för material och byggnadsarbetare utgör förhållandevis stora delar,
men den påverkas också av vissa kommunala avgifter såsom bygglovsavgifter och
anslutningsavgift för vatten och avlopp. Denna senare del av de totala
produktionskostnaderna är förhållandevis liten och för Gotlands del innebär nuvarande
Va-taxa att exploatören debiteras en avgift om ca 42 000 kr (inkl. moms) för varje
lägenhet. Med den föreslagna förändringen av Va-taxan skulle denna avgift rabatteras
med ca 16 000 kr. Den föreslagna rabatten för små lägenheter skulle medföra att en
exploatör skulle ges en kostnadsminskning med i storleksordningen 1% av de totala
produktionskostnaderna.
Effekterna på hyresnivån för de framtida hyresgästerna är inte helt enkel att beräkna,
men bedöms bli marginell. Fastighetsägarens kapitalkostnader blir något lägre, medan
drift- och förvaltningskostnader inte påverkas.
Förutom de rent ekonomiska effekterna av en sänkning av Va-taxan för mindre
lägenheter, kan det finnas positiva effekter i att signalera en viljeinriktning från Region
Gotland när det gäller byggande av bostäder. Även om den ekonomiska effekten nog
kan ses som marginell, finns det skäl att tro att signalvärdet av åtgärden kan ha en desto
större påverkan på hur exploatörerna framgent väljer att bygga bostäder.
Samtidigt ska det dock påpekas att det kan blir regionens skattebetalare som får ta
kostnaderna för subventionen till smålägenheterna. Detta uppstår i det läget Vakollektivet inte kan finansiera regionens Va-verksamhet till 100 procent. 2016 var
finansieringsgraden endast 98,7 procent.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg kompletterande tjänsteskrivelse utan
beslutsförslag.
Regionstyrelsen föreslog att motionen bifalls.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 97 forts.
Yrkande


Anna Hrdlicka (M) yrkar att motionen avslås.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Anna Hrdlickas yrkande
om avslag och fann att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag. NEJ för Anna Hrdlickas yrkande om avslag. 56 röstar ja. 13
röstar nej. 2 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag har vunnit majoritet.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1538
13 augusti 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Utrangeringar av fastighetsanläggningar
Förslag till beslut

•
•

Att utrangeringar fastighetsanläggningar godkänns med totalt 77 074,78 kr.
Att driftkostnaderna för utrangeringar bokförs inom fastighetsförvaltningen
2018.

Sammanfattning

När en materiell tillgång tagits ur bruk och bedöms sakna värde för verksamheten ska
den inte längre redovisas som en tillgång. Det innebär att tillgången ska tas bort ur
regionens anläggningsreskontra. Det i sin tur innebär att det kvarvarande bokförda
värdet på tillgången kommer att redovisas som en driftkostnad i den verksamhet som
nyttjat tillgången.
Fastighetsförvaltningens anläggningstillgångar har gåtts igenom och nedanstående
objekt föreslås utrangeras:

Objektsnummer

Objektets namn

10117000x

Kometen 1 Visby
mark
Pjäsen 11, Visby hem
10
Gotlands
Kommunarkiv
SOF daglig verksamh
Sandviken Bunge
Båtarve 1:6 Medebys
2:15

19450301001
19453101001
19454601001
10500901001
12570200001

Bokfört värde, kr

Konto

26 480,50 Konto 1123
24 456,98 Konto 1123
4 287,30 Konto 1123
3 150,00 Konto 1123
17 700,00 Konto 1154
1 000,00 Konto 1154
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Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att utrangering kan ske av ovanstående objekt.
Driftkostnaderna för utrangeringarna ska belasta fastighetsförvaltningen med totalt
77 074,78 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-08-13

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1711
2 juli 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Intern kontrollplan 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner den interna kontrollplanen 2018.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade år 2012 att införa ett internt kontrollsystem. Den interna kontrollen ska följas upp årligen och förvaltningens utvärdering av den interna kontrollen ska
avrapporteras i en särskild rapport till nämnden som biläggs årsredovisningen. Rapporten ska
redovisa resultatet av genomförandet av den interna kontrollplanen. Om brister i den interna
kontrollen upptäckts skall åtgärder till förbättring föreslås.
Förslaget till intern kontrollplan baseras på en riskbedömning.

Ärendebeskrivning

Enligt Regionens riktlinjer har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det
interna kontrollarbetet inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska varje år anta en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Rutin
Anläggningsregister
Lön
Leverantörsbetalningar
Taxor
Projektmodellen
Slam verksamheten

Kontrollmål
Att anläggningstillgångar ägs av
regionen
Att lönetillägg är beslutade enligt
riktlinjerna
Att leverantörsfakturor avseende
parkverksamheten är korrekt
beräknade.
Att prislistan för renhållningstjänster vid ÅVC tillämpas korrekt
Att projektmodellen följs enligt
riktlinjerna
Att verksamheten fungera på ett
effektivt sätt

Kontrollmetod
Genomgång av samtliga objekt som
avser fordon
25 st stickprovskontroller
50 st stickprovskontroller.
50 st stickprovskontroller
10 st genomgång av projektdirektiv på
nystartade investeringsprojekt
25 st kontroller av avvikelser från kunder
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att planen kommer att genomföras under oktobernovember 2018. Resultatet redovisas för nämnden i december månad och bifogas även årsredovisningen. Syftet med den interna kontrollplanen är att pröva den interna kontrollen
samt att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Beslutsunderlag

Riskbedömning av teknikförvaltningens verksamhet från juni 2018.
Tjänsteskrivelse 2018-07-02

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2147
11 september 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Konsekvenser av och alternativ till ökning av Slite deponi,
samt taxekonsekvenser
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden informerar regionstyrelsen om Slite deponi och bedömningen
av taxekonsekvenser.

Sammanfattning

En reviderad beräkning av kostnader för att efterbehandla Slite deponi har gjorts och
kalkylen uppgår till totalt 19,3 mnkr. Enligt beräkningen så kommer kostnaderna att
bli lägre jämfört med ursprunglig kalkyl som uppgick till 55,0 mnkr. Förklaringen till
de lägre kostnaderna är att den äldsta delen av Slite deponi inte ingår i den reviderade beräkningen. Den äldsta delen av deponin är den del som inte längre används
för deponering och är sluttäckt år 2000. Tillförlitliga uppskattningar av kostnader för
den äldsta delen av deponin kan göras först när åtgärdsbehov är känt således finns
fortfarande en viss risk för framtida ytterligare kostnader. En ytterligare förklaring är
att i den reviderade kalkylen har vi antagit att täckmassor ska kunna tas lokalt, till en
lägre kostnad än om regionen skulle behöva köpa in massor från fastlandet. I den ursprungliga kalkylen fanns dessutom felaktiga mått, vilket ledde till en högre kalkyl.
Den reviderade kalkylen bifogas som bilaga.
De olika delarna av deponin har gemensamt system för deponigashantering och
lakvattenbehandling och påverkar därför varandra.
Kostnaden för efterbehandlingsåtgärder av Slite deponi kommer att redovisas enligt
rådet för kommunal redovisnings rekommendation 10.2. Enligt rekommendationen
ska en avsättning redovisas i balansräkningen då en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Redovisningen kommer att ske i samband med delårsrapport nr 2.
För övriga gamla deponier kommer beräkningar baserade på tillförlitliga uppskattningar att tas fram och redovisas i enlighet med rekommendationen när utredningar
och undersökningar har skett.
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Den totala investeringsbudgeten för Slite deponi uppgår till totalt 28,0 mnkr och avser investering i utbyggnad av deponi. Investeringsanslaget år 2021 med 20,0 mnkr
kommer att flyttas till år 2020 i samband med budgetavstämningen hösten 2018.
Nämndens bedömning är att avfallstaxan inte kommer att påverkas av investeringen i
Slite deponi. Kostnader för efterbehandling av gamla deponier kommer inte heller att
påverka avfallstaxan. Den typen av åtgärder ska inte finansieras av nuvarande avfallskollektiv utan måste finansieras med skattemedel.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att löpande utreda och beräkna efterbehandlingsåtgärder för deponier och tillse att dessa redovisas enligt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 10.2. Reviderade beräkning har gjorts vilket kommer att
redovisas i enlighetmed rekommendationerna.
Tekniska nämnden har även fått i uppdrag att göra en uppföljning och fördjupad redovisning av efterbehandlingsåtgärder för deponierna till regionstyrelsens budgetavstämning 2018. I den projektgrupp som tillsatts har en uppföljning gjorts vilket resulterat i en kalkyl för efterbehandlingsåtgärder vid Slite deponi. Resultatet kommer att
redovisas för regionstyrelsen vid budgetavstämningen.
Tekniska nämnden har även fått i uppdrag att till regionstyrelsens budgetavstämning
återrapportera fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt
alternativ till att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta och minskade kostnader.
Dessa alternativ bör innefatta:
-

Nytt miljötillstånd för högre deponi.
Transporter av delar av avfallet till fastlandet.
Möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att skapa plats (landfill mining).
Externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller
verksamhetsavfall.

Nytt miljötillstånd för högre deponi

Ett av alternativen som har ingått i utredningen om att bygga ut Slite deponi är att
bygga deponin till nivån 60 meter över havet, det vill säga några meter högre än befintlig högsta nivå. Det skulle ge ett betydligt bättre resursutnyttjande genom större
tillgänglig deponivolym med cirka 42 procent på samma yta till marginell merkostnad.
Förändringar i påverkan på landskapsbilden av en höjning bedöms vara ytterst liten
enligt en så kallad siktanalys. För åtgärden krävs en begäran om villkorsändring i befintligt miljötillstånd eller ansökan om nytt miljötillstånd, vilket kan innebära flera år i
handläggningstid. Nya krav och villkor kan även tillkomma vid en om-prövning. Det
miljötillstånd vi har idag är enligt den gamla miljöbalken. Ett nytt miljötillstånd kommer att prövas mot den nya miljöbalken som har strängare krav när det gäller tillstånd för verksamheter. Ett nytt miljötillstånd skulle kunna försvåra möjligheten till
en framtida deponering i Slite.
Det tekniska genomförandet kan dessutom vara komplicerat eftersom anslutning ska
göras till den gamla delen av deponin. Detaljförslag till konstruktion har inte ingått i
utredningen. Vidare bedömning av alternativet kan därför inte göras idag.
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Bottenplatta för ny utökad deponiyta konstrueras på samma sätt oavsett höjden på
deponin. En utbyggnad bör därför kunna påbörjas enligt befintligt tillstånd och frågan om möjlighet till höjning av deponin hanteras parallellt i projektet.

Transporter av delar av avfallet till fastlandet

Behandling av deponifraktioner kan upphandlas. Idag är utrymmet stort och prisnivån låg för deponering på fastlandet eftersom det finns flera stora utbyggda deponier.
Avfall används dessutom i större utsträckning än tidigare för konstruktion i stället för
att deponeras, vilket ger lägre mottagningsavgifter. Bedömningar av prisutveckling på
lång sikt är alltid osäkra.
Gotland har många gamla deponier som ska sluttäckas och de deponifraktioner som
kan användas för efterbehandling av gamla deponier behövs för att vi ska minska behovet av att köpa in material för sluttäckning.

Möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att skapa plats

Det är möjligt att det framöver blir samhällsekonomiskt lönsamt med landfill mining,
det vill säga att gräva ut äldre deponier, sortera avfallet och ta vara på råvarorna och
kvarvarande energi i avfallet i Slite. Landfill mining är idag förknippat med många
osäkerheter i ekonomiska, tekniska, miljömässiga och juridiska förutsättningar. Generellt kan landfill mining vara motiverat om marksanering krävs eller ett markområde
är värdefullt för annan användning.
En förutsättning för landfill mining är att möjligheter finns för hantering och behandling av uppgrävt avfall. Regionen måste bygga ut och skapa hanteringsytor först.
Behandling av avfallet utgör stora kostnader och vid återdeponering tillkommer dessutom deponiskatt, för närvarade 500 kronor per ton. Möjligt värde av metaller och
positiva miljöeffekter är svåra att beräkna. Stora variationer förekommer i materialsammansättningen i en gammal deponi. Omfattande undersökningar och beräkningar
behöver därför göras inför ett eventuellt projekt. Arbetsmiljöaspekter och säkerhet,
bland annat med tanke på att avfall som innehåller asbest finns i deponin, gör detta
arbetet kostsamt.
Det finns idag inga problem med utsläpp från Slite deponin vilket skulle kunna vara
en anledning till landfill mining. Slite deponi är i drift och beroende av sitt deponigashanteringssystem. Fläkt, fackla och reglerstation är placerade på toppen av tippen. Dessa delar och ledningar måste flyttas för att kunna gräva ur tippen. Hänsyn
måste också tas till lakvattenhanteringssystemet. Åtgärder måste vidtas innan utgrävning.
Bedömningen är att förutsättningar inte finns för landfill mining av Slite deponi idag.
Förvaltningen vill dock ändå föreslå att möjligheterna med landfill mining på Gotland klarställs genom ett separat pilotprojekt på någon av Gotlands övriga deponier.

Externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer av avfall eller verksamhetsavfall

Avtal för behandling finns idag för brännbart hushållsavfall inklusive brännbart grovavfall till och med 2022. Trädgårdsavfall behandlas delvis i egen regi. Utvecklingsmöjligheter finns för avsättningen av träavfall som idag hanteras genom korta upphandlingar.
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Hanteringen av deponifraktioner behöver utvecklas där möjligheter bör finnas för
bättre utsortering och avsättning genom materialåtervinning eller återanvändning i
stället för deponering. Möjligheter för effektiv och säker hantering av rena fraktioner
måste säkerställas liksom avtal för avsättning av fraktioner till materialåtervinning eller förbränning. Avfall som ska deponeras ska kontrolleras och karakteriseras samt
vid behov förbehandlas innan deponering sker.
Idag utgör deponi vanligen endast en liten del inom en modern avfallsanläggning.
Annan verksamhet är till exempel mellanlagring, förbehandling, sortering, kompostering och annan behandling av avfall inom anläggningen. Det är lämpligt att utforma
en anläggning så att den även kan nyttjas för förbehandling av avfall och annan verksamhet som har naturlig anknytning till deponeringen.
Vid utbyggnad av befintlig deponi säkras tillgången till en deponi på Gotland. I investeringsplanen 2019-2023 upptas totalt 25,0 miljoner kronor i investeringsutgifter. Tidigare har beviljats 3,0 miljoner kronor, vilket totalt innebär 28,0 miljoner kronor i
investering. Investeringen rymmer utbyggnad av deponi för ett långsiktigt behov av
deponering av avfall som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt. Eftersom deponering innebär ett mycket långsiktigt åtagande, bör ansvar för och
ägande av en deponi på Gotland vara i regionens regi. Kommunalt ägarskap hindrar
inte att driften av deponi och avfallsverksamhet inom en anläggning helt eller delvis
kan utföras av privata aktörer.
Mottagning och hantering av verksamhetsavfall vid Slite avfallsanläggning är en del
av verksamheten som bör utvecklas alternativt överlåtas till privata aktörer i branschen. Det finns idag inte något tydligt uppdrag för denna verksamhet. Investeringsprojektet har främst hanterat utbyggnad av deponi.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en ny avsättning för efterbehandling av Slite deponi
behöver göras 2018 i enlighet med rekommendationerna med totalt 19,3 mnkr.
För övriga äldre deponier kommer tillförlitliga beräkningar att tas fram och redovisas
i enlighet med rekommendationen när de är utredda.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 11 september 2018

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Efterbehandling av Slite deponi 2018‐
2022
Åtgärd

Belopp, tkr

Totalt 15000 kvadratmeter yta för sluttäckning befintlig del á 270 kr/m2

4 050

Kompletterande täckning av äldsta delen av
deponin 50 000 m2. Kontroller ska ske av
täckningen.

0

Befintliga delen. Schaktning 7000 m3, 40
kr/m3 . Ny inmätning krävs.

280

Fyllning 8300 m3, 40 kr/m3. Ny mätning
krävs

332

Kompletterande bottentätning 12 000 m2 á
1 100 kr/m2

13 200

Totalsumma
Externa projektering (10%)

17 862
1 786

Oförutsett, projektledning, administration,
konsultstöd (15%)
Totalt
Tidigare avsättning
Summa ny avsättning

2 679
22 328
‐3 000
19 328
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Tjänsteskrivelse
TN 2018/6
4 september 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Fördelning av investeringsbudget Mark och stadsmiljö 2020
Förslag till beslut

•

Fördelningen av investeringsbudgeten 202 för mark och stadsmiljö godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden ska återkomma med fördelning av investeringsram avseende
mark och stadsmiljö på 5 mnkr år 2020. Tekniska nämnden ska också återkomma
med en justering av omdisponering för Kvarnåkershamns nya vattenverk. Dessa ska
skickas senast 21 september till asa.hogberg@gotland.se samt registratorrs@gotland.se och markeras med ärendenummer RS 2018/7. Investeringsbudgeten
avser år 2020.
I nedanstående tabell redovisas förslag till fördelning av investeringsbudgeten.
Projekt

Budget 2020,
tkr

Upprustning parker ospec

500

Lekutrustning

700

Bad & besökpl uppr & förändr

1 000

Beläggningsprogram

1 000

Enskilda vägar förbättrin

1 000

Dovhjorten parkeringshus

Totalt

800
5 000

När det gäller omdisponering av anslag för uppförande av vattenverket i Kvarnåkershamn så föreslår Tekniska nämnden att 41 mnkr omdisponeras 2019 från ansla1 (2)
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get för Gotlands vattenförsörjning. Budgetberedningen har minskat anslaget för Gotlands vattenförsörjning till 25 mnkr.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att fördelningen av investeringsbudgeten gjorts på ett
ändamålsenligt sätt.
Budgetjusteringen av anslaget för Kvarnåkershamns vattenverk föreslås göras enligt
beslut i TN§243 år 2017. Den ursprungliga budgeten för Gotlands vattenförsörjning
med 45 mnkr är en förutsättning för att omdisponeringen ska kunna verkställas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-04

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RS
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Tjänsteskrivelse

Bo Hultemar

TN 2018/1549
6 september 2018

Tekniska nämnden

Kompletteringar och ändringar i Tekniska nämndens
delegationsordning
Förslag till beslut

1. Beloppsgränser för upphandling av entreprenader och konsulter justeras
enligt redovisat förslag.
2. Beslut om delegation av beställning ändrings- eller tilläggsarbeten i punkt 2.5
kompletteras med ytterligare två beloppsnivåer.
3. Anvisning för avrop på ramavtal, punkt 4:2 och 4:3 förtydligas.
4. Förvaltningschefen ges rätt att anmäla personuppgiftsincident med rätt att
vidaredelegera.
5. Förvaltningschefen ges rätt att lämna yttrande till tillsynsmyndighet samt
rätt att överklaga ärende rörande personuppgiftsincident till
tillsynsmyndighet med rätt att vidaredelegera.
6. Förvaltningschefens redovisade vidaredelegationer anmäls för nämndens
kännedom.

Sammanfattning

Delegationsordningen är ett mycket viktigt och styrande dokument för
förvaltningens löpande verksamhet. Beslutsfattandet måste bland annat ske med
stöd av en korrekt delegationsordning. Förvaltningen arbetar aktivt för att hålla
detta styrande dokument aktuellt och uppdaterat. Förändringarna omfattar
upphandlingsområdet samt den nya Dataskyddsförordningen.
Upphandling
Punkt 2.3 – 2.4:
Beloppsgränser för upphandling av entreprenader och konsulter justeras för att
få ett mer enhetligt och renodlat regelverk. Belopp överensstämmer då även med
nivåer gällande avrop för ramavtal.
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Punkt 2.5:
Beloppsgränser för ändrings- eller tilläggsbeställningar kompletteras med
ytterligare två nivåer. Under pågående entreprenader är det viktigt att kunna fatta
snabba beslut gällande ändrings- och tilläggsarbeten. I större projekt är det inte
ovanligt att dessa arbeten överstiger projektledarens beslutsnivåer. Med
ytterligare två delegationsnivåer kan entreprenadskedet löpa på smidigare utan
onödiga och kostsamma stillestånd och dyl.
Bilaga 1, pkt 4:3:
Anvisningen för avrop på ramavtal behöver förtydligas och kompletteras. Ett
flertal av Teknikförvaltningens projekt rör VA-arbeten som upphandlas enligt
LUF, lagen om försörjningssektorerna
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)
började gälla den 25 maj. Nämnden fattade i § 127 ett antal beslut angående
beslutsansvar för den administrativa hanteringen. De beslut som delegerades till
förvaltningschefen medger rätt till vidaredelegation. För att medge rätt att hantera
frågor rörande personuppgiftsincident föreslås nämnden att förvaltningschefen
ges delegation med rätt att vidaredelegera.

Ärendebeskrivning och förslag

Förslag ang upphandlingsdelegationerna
Följande förändringar föreslås rörande upphandlingsgränserna.
Textändringar och förslag är markerade med fet stil.
Prisbasbelopp 2018 är 45 500 kr.
Ärende/lagrum, befintlig text

Ändring

Delegat

2.3 Beslut om upphandling av
konsultgrupp mer än 12 pbb
upp till högst 45 pbb
Beslut om upphandling av
enskild konsult mer än 8 pbb
upp till högst 23 pbb

Beslut om
konsultupphandling
mer än 23 pbb upp till
högst 68 pbb.

TN au

2.4 Beslut om upphandling av
konsultgrupp högst 12 pbb
Beslut om upphandling av
enskild konsult högst 8 pbb

Beslut om
konsultupphandling
högst 23 pbb.

Avd. chef
Ers.:
Förv. Chef

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.

Beslut om beställning av
ändrings- eller tilläggsarbeten
i upphandling som beslutats
av TN eller TN au till ett belopp
om:
a. högst 12 pbb inom budget

Ansvarig
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för projektet.

Projektledare
Ers: Avd. chef

b. högst 68 pbb inom budget
för projektet.

Avd. chef
Ers:
Förv. chef

c. över 68 pbb inom budget
för projektet.

TN ordf.

Ärende/lagrum, befintlig text
Bilaga 1,

Ändring

4 Regelverk avrop för ramavtal

Anvisning för avrop på ramavtal

4.2 ”…max 65 prisbasbelopp”

”…max 68 prisbasbelopp”

4.3 Ett projekt som beräknas överstiga 65 prisbasbelopp skall
genomföras med upphandling enligt
lagen om offentlig upphandling LOU

Ett kombinerat avrop i enlighet med
punkt 4.2 som beräknas överstiga
68 prisbasbelopp skall genomföras med ny
offentlig upphandling, alternativt
LUF, lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna.

Vidaredelegationer med anledning av dataskyddsförordningen
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)
började gälla den 25 maj. Nämnden fattade i § 127 ett antal beslut angående
beslutsansvar (förvaltningschef med rätt att vidaredelegera) för den administrativa
hanteringen. I denna tjänsteskrivelse föreslås även vissa tillägg till detta angående
personuppgiftsincident. Nedan redovisas förvaltningschefens vidaredelegationer.
Ärende/lagrum

Delegat

Besluta om; utlämnande av
registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller
blockerande av personuppgifter

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

Lämna yttrande till förvaltningsrätt
och tillsynsmyndighet, besluta om
överklagande gällande utlämnande
av registerutdrag,
personuppgiftsincident, begäran
om rättande, raderande eller
blockerande av personuppgifter

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.

Kommentar

Vidaredelegat:
Nämndsekreterare
GDPRkontaktperson
TKF
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Ansvara för registerförteckningen

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.
Vidaredelegat:
Nämndsekreterare
GDPRkontaktperson
TKF

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.
Vidaredelegat:
Avdelningschef

Besluta om anmälan av
personuppgiftsincident

Förvaltningschef
med rätt att
vidaredelegera.
Vidaredelegat:
Avdelningschef
GDPRkontaktperson
TKF

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
TKF Ledningsgrupp
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Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner parkeringsstrategin och parkeringsnormen och
överlämnar dom till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att i samverkan med miljöoch hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden ta fram en parkeringsstrategi och
en ny parkeringsnorm för Region Gotland.
En parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga planeringen i en
kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20 år. För att detta
skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå och inte hanterar
frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor är avgiftsnivåer,
tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Vid tre tillfällen under processen har workshops hållits med inbjudna fastighetsägare,
företagarföreningar, politiker, tjänstemän, intresseorganisationer med flera. Utöver
detta har befintliga regionala mål utgjort ett underlag. När förslaget till
parkeringsstrategi och parkeringsnorm var sammanställt hölls ytterligare två möten
med berörda parter. Efter detta har strategin och parkeringsnormen varit utskickad
på remiss till de parter som deltagit i dessa workshops. Det har inkommit yttranden
från Visby Innerstadsförening, Visby Centrum, Stefaan De Maecker, SBF Planenhet,
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ärendebeskrivning

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
och cykeltrafiken ska öka. Detta kräver åtgärder inom parkeringspolitiken samtidigt
som Gotland måste vara tillgängligt för alla.
Parkeringsstrategin beskriver hur Region Gotland skall nå målen samt vilka åtgärder
som bör genomföras, både på kort och lång sikt.
Tillsammans med parkeringsstrategin finns en parkeringsnorm framtagen. Den
ersätter den tidigare normen från 1990 och kommer att underlätta planeringen i
detaljplanearbetet.
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Bedömning

Förvaltningen bedömer att framtagen parkeringsstrategi kommer att bli ett viktigt
verktyg för att åstadkomma en hållbar samhällsbyggnad på Gotland.
Parkeringsnormen är flexibel och anpassningsbar så att fastighetsägare och
byggherrar uppmuntras till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Möjlighet att
vidta åtgärder som ger god ekonomi i bostadsbyggandet och samtidigt skapar
attraktiva boendemiljöer.
Beslutsunderlag

Rf § 288 2015-11-23, BN § 9 2018-02-07
MHN § 3 2018-02-06
Tjänsteskrivelse 2018-08-29
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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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
skall minska på Gotland och cykeltrafiken och kollektivtrafiken skall 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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Detta dokument är framtaget av Ramböll i ledning av Andreas Samuelsson. Från
Regionens sida har Jenny Iversjö (avdelningschef Planerings- och
utvecklingsavdelningen) och Lennart Klintbom (trafikplanerare) varit beställare
och de huvudsakliga kontakterna under projektets gång.
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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 parkeringstal som kan ”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

22 av 39

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. Dialog med DHR4
och/eller Funkisam5 förordas innan beslut fattas gällande handikapparkering.

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.
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

2
3
4
5

Tillgänglighetsstrategi för en framkomlig fysisk utemiljö
Vägar och gators utformning
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Funktionsnedsatta i samverkan
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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
Parkeringstalen som presenteras i parkeringsnormen kan ”rabatteras” om olika
typer av miljöförbättrande åtgärder införs. I övrigt ska det finnas goda skäl vid
överskridande eller underskrivande av parkeringstalen.
Tabell 4 Utdrag från parkeringsnorm (se bilaga)
Typområde A

Typområde B

Typområde C

Bilplatser

1-5 (0-1)

6-8 (1-2)

8-10 (1-2)

Cykelplatser

35 (60)

35 (60)

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. Besöksparkering i form av kantstensparkering på allmän
gata kan bidra positivt genom att ge en tom gata innehåll, samtidigt som det ger
en hastighetsdämpande effekt. 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. För större gemensamhetsanläggningar som behöver hanteras
utifrån ett strategiskt mark- och exploateringsperspektiv vilar ansvaret på
Regionstyrelsen.
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 personer med funktionsnedsättning 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
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Tidplan: 2018

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. Region Gotland bör ansvara för fortsatt
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

Cykelsatsningar

Drift och underhåll samt satsningar på cykelinfrastruktur är viktiga aspekter för att
öka andelen cyklister. 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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Parkeringsnorm (bilaga till parkeringsstrategi)
En parkeringsnorm bör vara flexibel och anpassningsbar så att fastighetsägare och byggherrar
uppmuntras till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Detta kan vara byggnadsåtgärder eller
mobilitetstjänster av olika slag. Syftet med dessa mobilitetsåtgärder är att minska krav på
bilägande, minska bilberoende och främja klimatsmarta transportval som minimerar negativa

de som bor inom rimlig tid uppmuntras till att välja
andra alternativ och lämnar plats åt dem som behöver ta bilen. Vidare handlar det om att vidta
miljöeffekter och trängsel. Där är det viktigt att

åtgärder som ger god ekonomi i bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och en ökad transparens
av samhällsekonomin. Dessutom ges såväl bilägare som de utan tillgång till bil nya möjligheter till
mobilitet och därigenom en enklare vardag. Oavsett hur tydlig en parkeringsnorm är så är det
dialogen mellan berörda parter som spelar störst roll.

Parkeringsnormen är baserad på tre typområden, kallade A, B och C. Gränserna för område A är en
exakt gräns. Gränserna för område B och C är inte exakta vilket kan vara såväl positivt som
negativt. Vid flytande gränser finns risken att tolkningssvårigheter uppkommer samtidigt som det
gör att parkeringsnormen stämmer bättre om delar av kommunen utvecklas. Eventuellt kan det
finnas områden som hamnar mellan två typområden men kan då hanteras som det hela vägen till
dess att parkeringstal fastställs. Detta är viktigt för att inte låsa fast förutsättningar för tidigt i
processen.
Typområde A
·
Beskrivs i figur 1. Parkeringsnormen för Visby innerstad bör följas upp och detaljeras i
arbetet med handlingsplan för Visby världsarv.

Figur 1 Typområde A

Typområde B
·
Omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kan zonen behöva revideras.
·
Lite längre gångavstånd (upp till 2km) till varierad och tät stadsmiljö med handel och
kulturutbud eller direkt närhet till mindre centrumkärna.
·
Max 750 m till kollektivtrafik med god turtäthet (minst 2 turer/timme i högtrafik).
·
Max 500 m till cykelväg.
Exempel: En radie av ca 1,5 - 3 km från centrala Visby alternativt samhällen på övriga Gotland
med handel och visst serviceutbud i centrum.
Typområde C
·
Omfattar tätorterna (med undantag för Visby tätort).
·
Cykelavstånd (max 5 km) till varierad stadsmiljö med handel och samhällsservice
alternativt gångavstånd till mindre centrum med begränsat utbud.
·
Max 1 km till kollektivtrafik med varierad turtäthet (minst 1 tur/timme i högtrafik).
·
Möjlighet till trafiksäker cykling på cykelbana eller i blandtrafik.
Exempel: Centrumnära områden eller samhällen med mindre centrumkärnor
Förutsättningarna är unika för varje fastighet och parkeringstalen behöver hanteras enligt de
premisserna. Redovisade parkeringstal för bilar ska ej överstigas om inte mycket särskilda skäl
finns. Parkeringstalen för cykel bör dock ses som en min-norm för att underlätta för ett mer
hållbart resande på Gotland. Vid tydliga åtgärder som gynnar ett hållbart resande kan
parkeringstalet för bil ”rabatteras” enligt rabattlistan i slutet på denna bilaga. Generellt sett är
Gotland en region där möjligheten till cyklande är goda i avseende på topografi även om avstånden
kan vara långa. Cykelmöjligheterna är bättre i centrala lägen även om turismen bidragit till
cykelvägar på stora delar av ön. En tydlig koppling till högre cykelinnehav i centrala lägen finns
därför inte. Det gör att ingen variation av parkeringstal för cykel gjorts för de olika typområdena.
Vid planarbete blir det ibland aktuellt att diskutera hur långt avstånd som är rimligt att gå mellan
parkering och målpunkt. Nedan listas de avstånd som bör ses som riktlinjer för att en parkering
ska ”tillhöra” målpunkten. Avstånden avser faktiskt gångavstånd mellan parkeringsplats och entré
(ej fågelvägen). Vid nya detaljplaner bör kollektivtrafikhållplats ligga närmare viktiga målpunkter
än vad bilparkeringen gör.

Bostad
Arbete
Handel
Angöring
Funktionshindrade (handikapplats)

Maximalt gångavstånd
till bilparkering
400 m
400 m
300 m
25 m
25 m

Maximalt gångavstånd
till cykelparkering
100 m
100 m
100 m
-

De parkeringstal som redovisas nedan baseras på ett antal faktorer som storlek, struktur, topografi
och kommunikationsmöjligheter samt kommunala mål. Parkeringstal baseras ej på kommunens
bilinnehav då detta skulle innebära en planering för en situation som på sikt ska förändras.
Cykelparkeringstal för flerbostadshus bör vara fördelade så att hälften av platserna är
stöldskyddade parkeringar inomhus. Grundprincipen för cykelparkeringar utomhus är att de ska
vara väderskyddade. Om möjligt ska tak till parkeringarna vara sedum-ört-grästak, belagda med
solceller eller ha annan lösning som blir en positiv miljöaspekt. De ska även vara anpassade för
ramlåsning. Minst fem procent av platserna bör även vara utformade så att transportcyklar får
plats. Om möjligt bör laddning av elcykelbatterier i låsbara skåp övervägas.
Parkeringstalen i denna bilaga baseras i många fall på bruttoarea (BTA). För verksamheter som
inte omfattas av parkeringsnormen bör särskild parkeringsutredning genomföras. Detta innefattar
till exempel fritidsanläggningar, stugbyar, camping, kategoriboenden och särskilda

besöksverksamheter som idrottshall, teater, arenor med mera. För dessa verksamheter kan
användningen och därmed också parkeringsbehovet variera kraftigt. Områden utanför typområde C
behöver normalt inte regleras, men särskild parkeringsutredning kan behöva genomföras i vissa
fall.
Flerbostadshus (studentbostäder inom parentes), antal platser per 1000 kvm BTA inkl. besök
Typområde A

Typområde B

Typområde C

Bilplatser

5 (0-1)

8 (1-2)

10 (1-2)

Cykelplatser

35 (60)

35 (60)

35 (60)

Villor, radhus och parhus, antal platser per bostad
Typområde A
Typområde B

Typområde C

Bilplatser

2

2

2

Cykelplatser

Regleras ej

Regleras ej

Regleras ej

För boenden med privat tomt (villor, radhus och parhus) bedöms det rimligt med 2 bilplatser per
bostad oavsett placering i kommunen. Detta för att besökande inte ska tvingas parkera på gatan.
Antal cykelplatser bedöms inte nödvändigt att reglera i detta fall.
Skolor, antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A

Typområde B

Typområde C

Bilplatser

2

3

6

Cykelplatser

60

60

60

Skolverksamheter har olika transportbehov där föräldrar ofta följer med yngre barn till skolan
medan äldre elever tar sig själv till skolan, ibland även med egen bil. Skolor för de lägre åldrarna
bör ha fler korttidsparkeringar och stoppmöjligheter men mindre långtidsparkeringar. För
verksamheter med äldre elever gäller i regel lite fler parkeringsplatser. När förskolor/skolor
planeras är det viktigt att utrymme ges till att hämta/lämna elever så att behovet av
besöksparkering kan minimeras.
Kontor, antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A

Typområde B

Typområde C

Bilplatser

5

11

16

Cykelplatser

35

35

35

Det blir allt vanligare med så kallade flexibla arbetsplatser som är en form av samutnyttjande.
Detta innebär att det finns färre arbetsplatser än anställda och att ingen har en dedikerad plats. Ett
tätare kontor genererar ett större antal resor per ytenhet. Dessa typer av kontor kan kräva mer
exakta analyser.
Övriga arbetsplatser/inrättningar, antal platser per 100 anställda/besökare
Typområde A
Typområde B
Typområde C
Bilplatser

15

25

40

Cykelplatser

70

70

70

Övriga arbetsplatser och inrättningar inkluderar flera olika typer av verksamheter. Allt ifrån större
industriverksamheter med få anställda per yta till mindre personaltäta vårdcentraler.
Parkeringstalen har därför baserats på antal anställda inklusive besökare istället för yta. Detta är
dock mindre exakt då antalet anställda kraftigt kan variera över tid vilket skulle göra
parkeringstalen inaktuella. Mer exakta analyser kan krävas.

Hotell, antal platser per rum (bil) och antal platser per 1000 kvm BTA (cykel)
Typområde A
Typområde B
Typområde C
Bilplatser

0,2

0,3

0,6

Cykelplatser

4

4

4

Handel (dagligvaror), antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A
Typområde B

Typområde C

Bilplatser

20

25

28

Cykelplatser

30

30

30

Behovet av parkeringsplatser för handel ökar vid sommarsäsongen, men att bygga väldigt stora
parkeringsytor för att ta emot alla bilburna kunder vid alla tidpunkter på året bedöms inte rimligt.
Om detaljerad och tillförlitlig statistik över relevanta referensområden finns kan detta fungera som
underlag. Det bör då kunna påvisas att parkeringsbeläggningen är över 90 procent minst 20 dagar
om året för att ytterligare parkeringsplatser ska kunna motiveras. Vid väldigt små
handelsetableringar (mindre än 100 kvm BTA) kan parkeringstal 0 för bil accepteras.
Handel (sällanköp, restaurang/café), antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A
Typområde B

Typområde C

Bilplatser

12

15

18

Cykelplatser

10

10

10

Sällanköp bedöms inte påverkas lika mycket som dagligvaror och bör därför inte frångås om inte
mycket speciella skäl finns.
Byggherrarna eller fastighetsägarna kan arbeta med flera av nedanstående åtgärder och behöver
då inte bygga lika många parkeringsplatser. Nedanstående lista kan ses som en rabattlista där
kravet på antalet bilparkeringsplatser minskas med ett antal procent (gäller endast bilparkering).
Rabattsatserna är uppskattningar som är gjorda för Gotland och inget som har en vetenskaplig
grund. De ska därför ses som riktlinjer och eventuellt justeras om tydligt behov finns.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bilpool på fastighetsmark ger 20 procent rabatt på parkeringstal
Cykelpool med lastcykel ger 5 procent rabatt på parkeringstal
Parkering som är öppen för allmänheten minst 10h per dygn ger 15 procent rabatt på
parkeringstal
Låne- eller hyrcyklar på fastighetsmark ger 10 procent rabatt på parkeringstal
Rabatterade (minst 50 procent) eller helt subventionerade kollektivtrafikkort till
anställda/boende ger 20 procent rabatt på parkeringstal
Prioriterade cykelparkeringar med väderskydd, pumpmöjlighet och placering närmast
målpunkt ger 5 procent rabatt
Kylda förvaringsboxar för matleveranser i flerbostadshus ger 5 procent rabatt
Parkeringsavgifter som täcker alla kostnader för en parkeringsanläggning ger 10 procent
rabatt
Bilfritt boende (med avtal mellan fastighetsägare och boende) ger 80 procent rabatt
Parkering som kan samutnyttjas med andra funktioner ger 5 procent rabatt

Maximal möjlighet till rabatt
Typområde A
Procent

80

Typområde B

Typområde C

30

30

Remissvar avseende förslag till parkeringsstrategi i Region Gotland.
Visby innerstadsförening har ca 420 hushåll som medlemmar. Vår uppgift är att tillvarata
innerstadsbornas intressen, varför vi uppehåller oss endast vid sådant i strategin/normen som
är av intresse utifrån detta.
Antalet parkeringsplatser i innerstaden har under senare år minskat. Samtidigt har Region
Gotland infört ett parkeringssystem med avgifter som varierar under året.
De flesta av innerstadens boende har bil. Bilens för- och nackdelar går vi inte in på här, men
konstaterar att många behöver bilen för att den är nödvändig i det dagliga livet. Att
kollektivtrafiken inte alltid motsvarar behoven bidrar givetvis starkt.
Innerstadsborna behöver bil för att
* ta sig till och från arbetet
* ta sig till återvinningen
* vid behov ta sig till de köpcentra som ligger utanför stan
* kunna ta sig till eventuella fritidshus/-aktiviteter
* nöjesresor/utflykter
* besöka vårdinrättningar m m
När det gäller parkering i innerstaden måste då frågan ställas: Vilka ska i första hand ha
möjlighet att kunna parkera i innerstaden? Svaret är ur Innerstadsföreningens perspektiv givet,
det ska vara de som bor där.
För att tillgodose detta har region Gotland inrättat möjlighet till boendeparkering för boende i
innerstaden. Mot en avgift, månadsvis eller årsvis, slipper man betala via
parkeringsautomater. Detta har fungerat någorlunda bra, utom när det uppstått behov av
kommunikation med det företag som administrerat avgifterna. Nu har Region Gotland
avbrutit samarbetet med företaget, vilket Innerstadsföreningen hälsar med tillfredsställelse.
Vad får man då för avgiften? Särskilt markerade boendeparkeringar har upprättats på några
ställen, dock endast utanför innerstaden. Där medges man parkera sin bil i upp till fem dygn. I
övrigt hänvisas man till vanliga parkeringar, där man får stå i 24 timmar, sedan måste bilen
flyttas, vilket inte är bra ur miljösynpunkt. Har man löst boendeparkering medges man under
kvälls- och nattetid parkera sin bil på ställen ”där man inte står i vägen”. Bilen måste flyttas
morgonen därpå vare sig man behöver bilen eller inte. Två frågor inställer sig här:
1 Om man inte ”står i vägen” på natten, varför gör man det då på dagen?
2 Vem avgör om man ”står i vägen” eller inte vid eventuell tvist? Detta är rättsosäkert.
Ordförande

Bernt Lundgren
Vårdklockegatan 2, 621 57 Visby
073-843 55 23
lundgrenbernt@hotmail.com

Kassör

Lennart Johansson
Eksta, Hägur, 623 54 Klintehamn
076-109 36 14
lennart.gotland@hotmail.com

e-post: styrelsen@visbyinnerstadsforening.se

Sekreterare

Agneta Emmervall
N:a Murgatan 35, 621 56 Visby
070-717 43 28
agneta.emmervall@defacto.se

www.visbyinnerstadsforening.se

Bankgiro 247-0839

Mot bakgrund av ovanstående har innerstadsföreningen följande önskemål:
Inför samma regler för boendeparkering i innerstaden som på platserna utanför, d.v.s. med
möjlighet att parkera i fem dygn. 24-timmarsregeln löser inga problem utan skapar enbart
irritation bland de boende.
Utöka antalet boendeparkeringsplatser i de områden där det är mest boende och få butiker, i
den sydvästra kvadranten, norra innerstaden, vissa dela av södra innerstaden samt
klintenområdet.
Skyltningen om parkering är ofta svårbegriplig beroende på många avvikelser från
huvudregeln. Vi föreslår att regionen släpper något på de generella reglerna för att slippa så
många tilläggstavlor.
Informationen kring boendeparkering finns på flera ställen på regionens hemsida. Den är ofta
svårtydd och i vissa fall skiljer sig informationen åt.
I övrigt väljer vi att kommentera förslaget om eventuellt upprättande av parkeringar utanför
Visby med Shuttle-bussar som slussar folk in till staden. Önskvärt är då också att den sedan
länge nedlagda servicelinjen återupptas. Om inte bör skyltarna tas ner.
När det gäller föreslagna p-tal vid nybyggnation torde dessa bli svåra att tillämpa i Visby
innerstad. Här måste flexibla tillämpningar till, utifrån aktuell situation.

Visby Innerstadsförening
Visby 2017-11-19

Agneta Emmervall
Sekreterare

Ordförande

Bernt Lundgren
Vårdklockegatan 2, 621 57 Visby
073-843 55 23
lundgrenbernt@hotmail.com

Kassör

Lennart Johansson
Eksta, Hägur, 623 54 Klintehamn
076-109 36 14
lennart.gotland@hotmail.com

e-post: styrelsen@visbyinnerstadsforening.se

Sekreterare

Agneta Emmervall
N:a Murgatan 35, 621 56 Visby
070-717 43 28
agneta.emmervall@defacto.se

www.visbyinnerstadsforening.se

Bankgiro 247-0839

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-06

MHN § 3

TN-Remiss Parkeringsstrategi och
parkeringsnorm

MHN 2017/5427

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör följande tillägg till yttrande:
- I enlighet med MB 3 kap om hushållning med mark och vatten, 5 kap om
miljökvalitetsnormer samt målen i Miljöprogrammet för Region Gotland, bör ett
förtydligande göras av styrningen till mobilitetsåtgärder som exempelvis bil- och
cykelpooler som på olika sätt kan reducera bilplatsbehovet till förmån för andra
samhällsvärden.
- De olika nämndernas delansvar för strategins implementering och genomförande
bör tydliggöras.

Bakgrund

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i
uppdrag av regionfullmäktige att ta fram ett förslag på parkeringsstrategi och en ny
parkeringsnorm för Gotland. Strategin har tagits fram av Ramböll som konsult och
arbetet har letts av Teknikförvaltningen. Tjänstepersoner från planenhet,
stadsarkitektenhet och byggenhet har deltagit vid workshoptillfällen och ett separat
möte har hållits mellan konsult och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande Visby
innerstad och erfarenheter från tillämpning av gällande parkeringsnorm där.
Vid tre tillfällen har workshops hållits med berörda interna och externa parter. När
förslaget till parkeringsstrategi och parkeringsnorm var sammanställt i ett första
utkast hölls ytterligare två möten med berörda parter.
Förslaget till strategi togs upp vid tekniska nämndens sammanträde 14 december
2017 och det beslutades att strategin skulle skickas på remiss till byggnadsnämnden
och miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Strategin slår fast att en parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga
planeringen i en kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20
år. För att detta skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå
och inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor är
avgiftsnivåer, tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Parkeringsstrategin är tänkt att antas av regionfullmäktige efter att synpunkter från
berörda nämnder vägts in i det slutliga förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har via workshops och möten tagit del i och kunnat
påverka framtagandet av strategin. I huvudsak anser förvaltningen att
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-06

parkeringsstrategin är framåtriktad och kan bli ett välfungerande verktyg för en
hållbar samhällsbyggnad på Gotland. I några avseenden bör strategin kompletteras
men specifikt har samhällsbyggnadsförvaltningen framförallt synpunkter på förslaget
till parkeringsnorm.
Parkeringsstrategi, synpunkter:
Kantstensparkering på allmän gata kan bidra till att ge en tom gata innehåll, samtidigt
som det ger en hastighetsdämpande effekt. Strategin bör kompletteras med text om
gatuparkering.
Under kapitlet Implementering, punkten 8.1 ”Förtätning av Visby” anges att
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för uppföljning gällande befintlig
markparkering och gemensamhetsanläggningar i kommande detaljplaner i Visby.
Byggandet av gemensamma parkeringar och parkeringshus i strategiska lägen är en
övergripande frågeställning som oftast rör kommunalt ägd mark och behöver
hanteras utifrån ett strategiskt mark- och exploateringsansvar. Då vilar ansvaret
snarast på regionstyrelsen.
En digital kartläggning och presentation av publika parkeringsplatser och
handikapplatser mm kan eventuellt lyftas in som del i
samhällsbyggnadsförvaltningens digitaliseringsprojekt DISA.
Strategin kan tydligare ange eller sammanfatta hur de föreslagna insatsområdena och
aktiviteterna bidrar till att uppnå de nationella och kommunala miljömålen.
Parkeringsnorm, synpunkter:
I normen bör det föras ett resonemang kring om parkeringstalen kan sänkas om pplatserna samutnyttjas i områden som är funktionsblandade.
Accepterat avstånd mellan boende och parkering bör höjas till 400 meter, eftersom
det är det vedertagna största bekväma avståndet till kollektivtrafik.
Överväg om normen bör kompletteras med krav på laddningsmöjligheter för elbil.
Förenklad zonindelning
Zonindelningen i normen bör omformuleras för att göra den enklare att tillämpa vid
planläggning och följa upp vid bygglovsgivning. Vi föreslår därför istället en helt
geografiskt indelad zonering:
• Zon A omfattar riksintresset Visby Innerstad, som förslaget redan redovisar.
• Zon B omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kommer även Zon B att växa.
• Zon C omfattar tätorter (med undantag för Visby tätort).
• Zon D omfattar landsbygden. Alternativt kan typområde D strykas som kategori då
det är tveksamt om det behöver regleras.
Zon A
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En ny parkeringsnorm för Visby innerstad bör följas upp och detaljeras i arbetet med
handlingsplan för Visby världsarv.

Rabattspann istället för normspann
Spannen i parkeringstalen för skola och verksamheter är stora. Risken är att
uppföljningen blir komplicerad och beslutet upplevs som godtyckligt. Det är bättre
att minska spannen och komplettera med en tydlig hänvisning till vilka kriterier som
gäller för att välja olika tal i spannet så det blir lätt att motivera sitt beslut. Ett annat
och kanske tydligare alternativ är att arbeta med fasta p-tal i kombination med
rabattspann. Det borde vara den högsta nivån som gäller initialt, med möjlighet till
rabatt om man gör någon av åtgärderna på rabattlistan på sista sidan i normen.

Tydligare indelning av norm för verksamheter
Hotell, stugbyar, camping och fritidsanläggningar är vanliga typer av projekt på
Gotland. Om dessa typer av verksamheter är tänkta att ingå under ”övriga
arbetsplatser / inrättningar” bör det förtydligas, annars bör detta specificeras i
separat kategori. Det bör också förtydligas hur parkeringsnorm för kategoriboenden
som äldreboende, vårdboende och trygghetsboende ska beräknas.

Ljus BTA
Parkeringsnormen bör utgå från ljus bruttoarea (BTA) så att inte parkering under
mark medför ytterligare parkeringsbehov.
Övergripande synpunkter:
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget till parkeringsstrategi har
progressiva inslag som kan bidra till en mer hållbar samhällsplanering. Den
föreslagna parkeringsnormen förbättrar möjligheten att hushålla med mark och ge
mer plats för människor. Strategin mynnar ut i ett antal implementeringspunkter där
handlings- eller aktivitetsplaner bör följa i nästa steg. Exempelvis bör en
handlingsplan för laddinfrastruktur följa i enlighet med strategin och med motionen
”klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon” som nämnderna redan har yttrat sig
om.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är avgörande att handlingsplaner i anslutning till en
antagen strategi hålls ihop samordnat och regionövergripande med tydligt utsett ansvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett slutligt förslag till parkeringsnorm för vidare antagande
i regionfullmäktige bör beslutas av byggnadsnämnden och inte tekniska nämnden då det är
byggnadsnämndens verksamheter som främst påverkas av en ny parkeringsnorm.
Hur gången fram till antagande praktiskt hanteras bör diskuteras i dialog mellan
nämnderna och förvaltningarna efter denna remissomgång.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Ärendets behandling under mötet

Stadsarkitekt Christian Hegardt föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Isabel Enström lägger fram förslag på kompletterande
beslutsformulering
”- I enlighet med MB 3 kap om hushållning med mark och vatten, 5 kap om
miljökvalitetsnormer samt målen i Miljöprogrammet för Region Gotland, bör ett
förtydligande göras av styrningen till mobilitetsåtgärder som exempelvis bil- och
cykelpooler som på olika sätt kan reducera bilplatsbehovet till förmån för andra
samhällsvärden.”
”- De olika nämndernas delansvar för strategins implementering och genomförande
bör tydliggöras.”
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Förslag till parkeringsstrategi Gotland med bilaga parkeringsnorm, daterad
2017.11.07
Protokoll TN 2017.12.14, ärende 306, Parkeringsstrategi och parkeringsnorm

Skickas till
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1573
10 januari 2018

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Remiss ”Parkeringsstrategi och parkeringsnorm”
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Bakgrund
Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i
uppdrag av regionfullmäktige att ta fram ett förslag på parkeringsstrategi och en ny
parkeringsnorm för Gotland. Strategin har tagits fram av Ramböll som konsult och
arbetet har letts av Teknikförvaltningen. Tjänstepersoner från planenhet,
stadsarkitektenhet och byggenhet har deltagit vid workshoptillfällen och ett separat
möte har hållits mellan konsult och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande Visby
innerstad och erfarenheter från tillämpning av gällande parkeringsnorm där.
Vid tre tillfällen har workshops hållits med berörda interna och externa parter. När
förslaget till parkeringsstrategi och parkeringsnorm var sammanställt i ett första
utkast hölls ytterligare två möten med berörda parter.
Förslaget till strategi togs upp vid tekniska nämndens sammanträde 14 december
2017 och det beslutades att strategin skulle skickas på remiss till byggnadsnämnden
och miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Strategin slår fast att en parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga
planeringen i en kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20
år. För att detta skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå
och inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor är
avgiftsnivåer, tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Parkeringsstrategin är tänkt att antas av regionfullmäktige efter att synpunkter från
berörda nämnder vägts in i det slutliga förslaget.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har via workshops och möten tagit del i och kunnat
påverka framtagandet av strategin. I huvudsak anser förvaltningen att
parkeringsstrategin är framåtriktad och kan bli ett välfungerande verktyg för en
hållbar samhällsbyggnad på Gotland. I några avseenden bör strategin kompletteras
men specifikt har samhällsbyggnadsförvaltningen framförallt synpunkter på förslaget
till parkeringsnorm.
Parkeringsstrategi, synpunkter:
Kantstensparkering på allmän gata kan bidra till att ge en tom gata innehåll, samtidigt
som det ger en hastighetsdämpande effekt. Strategin bör kompletteras med text om
gatuparkering.
Under kapitlet Implementering, punkten 8.1 ”Förtätning av Visby” anges att
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för uppföljning gällande befintlig
markparkering och gemensamhetsanläggningar i kommande detaljplaner i Visby.
Byggandet av gemensamma parkeringar och parkeringshus i strategiska lägen är en
övergripande frågeställning som oftast rör kommunalt ägd mark och behöver
hanteras utifrån ett strategiskt mark- och exploateringsansvar. Då vilar ansvaret
snarast på regionstyrelsen.
En digital kartläggning och presentation av publika parkeringsplatser och
handikapplatser mm kan eventuellt lyftas in som del i
samhällsbyggnadsförvaltningens digitaliseringsprojekt DISA.
Strategin kan tydligare ange eller sammanfatta hur de föreslagna insatsområdena och
aktiviteterna bidrar till att uppnå de nationella och kommunala miljömålen.
Parkeringsnorm, synpunkter:
I normen bör det föras ett resonemang kring om parkeringstalen kan sänkas om pplatserna samutnyttjas i områden som är funktionsblandade.
Accepterat avstånd mellan boende och parkering bör höjas till 400 meter, eftersom
det är det vedertagna största bekväma avståndet till kollektivtrafik.
Överväg om normen bör kompletteras med krav på laddningsmöjligheter för elbil.
Förenklad zonindelning
Zonindelningen i normen bör omformuleras för att göra den enklare att tillämpa vid
planläggning och följa upp vid bygglovsgivning. Vi föreslår därför istället en helt
geografiskt indelad zonering:
• Zon A omfattar riksintresset Visby Innerstad, som förslaget redan redovisar.
• Zon B omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kommer även Zon B att växa.
• Zon C omfattar tätorter (med undantag för Visby tätort).
• Zon D omfattar landsbygden. Alternativt kan typområde D strykas som kategori då
det är tveksamt om det behöver regleras.
Zon A
En ny parkeringsnorm för Visby innerstad bör följas upp och detaljeras i arbetet med
handlingsplan för Visby världsarv.
Rabattspann istället för normspann
Spannen i parkeringstalen för skola och verksamheter är stora. Risken är att
uppföljningen blir komplicerad och beslutet upplevs som godtyckligt. Det är bättre
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att minska spannen och komplettera med en tydlig hänvisning till vilka kriterier som
gäller för att välja olika tal i spannet så det blir lätt att motivera sitt beslut. Ett annat
och kanske tydligare alternativ är att arbeta med fasta p-tal i kombination med
rabattspann. Det borde vara den högsta nivån som gäller initialt, med möjlighet till
rabatt om man gör någon av åtgärderna på rabattlistan på sista sidan i normen.
Tydligare indelning av norm för verksamheter
Hotell, stugbyar, camping och fritidsanläggningar är vanliga typer av projekt på
Gotland. Om dessa typer av verksamheter är tänkta att ingå under ”övriga
arbetsplatser / inrättningar” bör det förtydligas, annars bör detta specificeras i
separat kategori. Det bör också förtydligas hur parkeringsnorm för kategoriboenden
som äldreboende, vårdboende och trygghetsboende ska beräknas.
Ljus BTA
Parkeringsnormen bör utgå från ljus bruttoarea (BTA) så att inte parkering under
mark medför ytterligare parkeringsbehov.
Övergripande synpunkter:
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget till parkeringsstrategi har
progressiva inslag som kan bidra till en mer hållbar samhällsplanering. Den
föreslagna parkeringsnormen förbättrar möjligheten att hushålla med mark och ge
mer plats för människor. Strategin mynnar ut i ett antal implementeringspunkter där
handlings- eller aktivitetsplaner bör följa i nästa steg. Exempelvis bör en
handlingsplan för laddinfrastruktur följa i enlighet med strategin och med motionen
”klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon” som nämnderna redan har yttrat sig
om.



Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är avgörande att handlingsplaner i anslutning
till en antagen strategi hålls ihop samordnat och regionövergripande med tydligt utsett
ansvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett slutligt förslag till parkeringsnorm för vidare
antagande i regionfullmäktige bör beslutas av byggnadsnämnden och inte tekniska
nämnden då det är byggnadsnämndens verksamheter som främst påverkas av en ny
parkeringsnorm.

Hur gången fram till antagande praktiskt hanteras bör diskuteras i dialog mellan
nämnderna och förvaltningarna efter denna remissomgång.
Beslutsunderlag

Förslag till parkeringsstrategi Gotland med bilaga parkeringsnorm, daterad
2017.11.07
Protokoll TN 2017.12.14, ärende 306, Parkeringsstrategi och parkeringsnorm

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
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Förslag till en hållbar lösning i parkeringsfrågan som gynnar alla parter
Inför remissrundan rörande parkeringsfrågan vill Visby Centrum här lämna lite input och även ett
konkret förslag på en lösning rörande parkeringsfrågan som främjar Region Gotland och stadskärnan
med de boende, näringslivet, yrkesverksamma, Campus Gotland och miljön.
Bakgrund till Visby Centrums förslag
En viktig del för att stadskärnan skall hållas vid liv året runt är att hitta en bra och smidig lösning för
alla berörda intressenter.
I den presentation för parkeringsstrategin som Ramböll presenterade rörande prioriteringar av
parkeringar på allmän platsmark i nämnd ordning
1. Korttidsparkering (Besöksparkering)
2. Arbetsplatsparkering
3. Boendeparkering
Alla tre av dessa är av yttersta vikt för att stadskärnan skall vara levande dagtid och kvällstid
året runt.
När Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen, Sida, CSN, Försäkringskassan och ett antal
företag såsom till exempel VIC-tvätten lämnade stadskärnan, försvann det mer än 2 000 arbetande
personer mer eller mindre över en natt.
Personer som bidrog till liv och rörelse dagtid genom luncher, lunchhandel, möten, med mera.
Nyligen flyttade även Kulturskolan ut.
Parallellt med utflyttningen har flera externhandels områden etablerats och utvecklats i Visbys
utkanter. Först Skarphäll city, sedan Stenhuggaren och nu har även Telefonen öppnat upp i
Flextronics gamla lokaler. De är expansiva och med nya detaljplaner under beredning så kommer
flera nyetableringar att tillkomma under de närmaste åren.
Samtliga faktorer ovan har bidragit till att minska och flytta en stor del av trafiken ut från
stadskärnan.
Kvar i stadskärnan förutom boenden, butiker, restauranger, caféer, gallerier finns för stadskärnan två
oerhört viktiga aktörer som bidrar med människor som verkar i stadskärnan dagtid utanför den stora
turistsäsongen v27-32. Det är PayEx och Uppsala Universitet - Campus Gotland.
Ett problemområde som lyfts upp kring parkeringar gäller ett missutnyttjande av parkeringar.
Vi delar till viss del denna uppfattning och i vårt bifogade förslag har vi tagit avstamp för att minimera
detta. Förslaget kommer även att minimera parkerandet i villaområdena kring stadskärnan och
därmed öka säkerheten för gående och cyklister genom minskad söktrafiken på smala villagator.
Med förslaget tillkommer även ett ansvar hos Visby Centrum, PayEx och Campus Gotland att
tillsammans verka för att våra medlemmar, anställda och studenter leva upp till att prio 1 är
korttidsparkering i stadskärnan, det vill säga att de är till för kunderna och besökarna.

Förutom att minska trafiken i Visby och öka cyklandet , handlar mycket i den fördjupade
översiktsplanen om vikten av en levande stadskärna.
Översiktsplanen klubbades med stor majoritet igenom av Kommunfullmäktige 2009 och där står det
bland annat följande att läsa.
! Visbys stadskärna ska utvecklas socialt, kulturellt, kommersiellt och gestaltningsmässigt till en
naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet
! En attraktiv stadskärna utvecklas genom kommunala satsningar och i samverkan med
näringslivet.
! Bevarande av innerstadens kvaliteter är en grund för hela Visby.
! Utvecklingen av miljön i innerstaden ska kännetecknas av hög kvalitet i enlighet med vad som
föreskrivs i handlingsplanen för Visby Världsarv.
Vidare står det även beskrivet i Översiktsplanen under kapitlet ”Att leva och bo i Visby”
! Stadskärnan ska göras mer livskraftig
Vidare under rubriken Näringsliv står det i avsnitten om
Handel:
” Kommunens inriktning är att genom olika åtgärder stödja utvecklingen
i Visby stadskärna. Målet är att skapa en mer livskraftig stadskärna
med ett blandat utbud av handel, kultur, restauranger etc. Den
mer småskaliga handeln i stadskärnan är också en god attraktion för
besöksnäringen.”
Turism:
”För besöksnäringen är Visby en viktig del av Gotland. Flera områden
längs kusten pekas ut särskilt för turistnäringen. Innerstaden/världsarvet
är en turistmagnet som ska vara en levande innerstad där
många verksamheter/boende ska samsas och utvecklas och däribland
turismen. Ett viktigt utvecklingsområde för turismen är Holmen i
hamnområdet.
Viktigt i sammanhanget är också att hitta goda lösningar på de ”problem”
som de befolkningstoppar turismen ger. Exempelvis ett ökat
parkeringsbehov – som t ex kan lösas med infartsparkeringar och
tillfälliga centrala parkeringar. Lösningar som dock inte får innebära
att staden upplevs som övergiven under lågsäsong.”
Vikten av en levande stadskärna förstärktes och klubbades dessutom igenom i Regionfullmäktige
2015.

Precis som ovan beskrivet är Visby stadskärna oerhört viktig för besöksnäringen på Gotland, en av de
av Region Gotland utsedda prioriterade näringar på ön.
Stora investeringar på besöksnäringen görs inför framtiden och blir verklighet 2018. Investeringar
som möjliggör en förlängning av säsongen.
- En ny kryssningskaj
- Rederi AB Gotland kommer med två nya och större fartyg för att kunna öka kapaciteten.
För att få ut det mesta och bästa av dessa satsningar långsiktigt och för att den förlängda säsongen
skall vara så attraktiv som möjligt behöver vi fler butiker som levererar kvalitet och som har öppet
året runt. Detta är endast möjligt om företagen får bästa möjliga förutsättningar att tjäna pengar
även utanför högsäsongen v27-32.
De stadskärnor runt om i landet som har vunnit priset som årets stadskärna de senaste åren
(Västervik och Varberg) har gemensamt att de kombinerar P-skiva med parkeringsavgift.
Det finns även kommuner som försökt att vända en negativ trend och gjort det lyckosamt genom att
vara offensiv i Parkeringsfrågan. Oskarshamn är ett sådant exempel som införde en kombination av
P-skiva och parkeringsavgift. Oskarshamn är en av de kommuner som gjorde den största positiva
utvecklingen i den senaste näringslivsrankingen.
Det har framförts att polisen skall ha sagt att kombinationen av P-skiva och avgifter är ett otydligt
system för turisten, det är något som i alla fall inte ställt till det i Varberg, Västervik eller Oskarshamn.
Vi har även varit i kontakt med Polisen på Gotland och Lokalpolischef Fredrik Persson och han säger.
”Det skall vara lätt att göra rätt”. Det är något vi tagit avstamp för i förslaget.
Vi behöver en lösning som kan vända trenden med butiksnedläggningar och företag som flyttar ut
från innerstaden. Utefter detta har Visby Centrum tagit fram ett förslag som vi tror kan leda till en
positiv utveckling som gynnar alla och som en gång för alla kan sätta P för parkeringsfrågan.

Visby Centrums förslag för parkeringar och avgifter i Visby stadskärna från och med 2018

Förklaring
(Avgift 2017)
* Nytt Taxa område

Taxa
A

Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 27-32: 30 kr/tim. (20 Kr/tim), två första timmarna gratis med P-skiva eller
parkeringsbiljett.
Avgift vecka 33-26: 15 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
(10 kr/tim)
Erlagd avgift gäller även där taxa B, C, D, E och F gäller.
OBS! Bilförbud i Visby Innerstad 1/7 - 15/8
Plats: Visby innerstad, alla markerade platser med begränsning av ringmuren, samt
parkeringen vid Kruttornet och öster vid taxistationen.

Taxa
B

Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 27-32: 20 kr/tim (15kr/tim), två första timmarna gratis med P-skiva eller
parkeringsbiljett.
Avgift vecka 33-26: 10 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
(8 kr/Tim)
Erlagd avgift gäller även där taxa C, D, E och F gäller.
Plats: Tage Cervins gata, Donnersgatan, Cramergatan och intill liggande parkeringar,
Hamnplan, Skeppsbron, Korsgatan och Tullhusplan.

Taxa
C

Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 27-32: 20 kr/tim (10 kr/tim), två första timmarna gratis med P-skiva eller
parkeringsbiljett.
Avgift vecka 33-26: 10 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
(5 kr/tim)
Erlagd avgift gäller även där taxa D, E och F gäller.
Plats: Polhemslunden (s.k. coop-parkeringen som begränsas av Kung Magnus väg, Jägargatan
och Norra Hansegatan), Fiskmåsen Dovhjorten (P-däck), Östra Byrummet (området som
begränsas av Kung Magnus väg, Peder Hardings väg, Ringmuren och Skolportsgatan),
Mejerigatan, Holmen och söder om Kallbadhuset.

Taxa
D

Avgift alla dagar dygnet runt: 10 kr/tim, 50 kr/dygn. Max parkeringstid 14 dygn.
Erlagd avgift gäller endast där taxa D gäller. Ej möjligt att betala med mynt.
Plats: I anslutning till Hamnterminalen

Taxa
E

Vardagar utom dag före sön- och helgdag 08:00–18:00
Avgift vecka 27-32: 10 kr/tim
Avgift vecka 33-26: 5 kr/tim
Erlagd avgift gäller även där taxa C gäller.
Plats: Lasarettsgatan, Snäckgärdsvägen, S:t Göransgatan och delar av området vid Visby
lasarett

*Taxa Vardagar utom dag före sön- och helgdag 07:00–18:00
F
Avgift vecka 24-35: 10 kr/tim, de 8 första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
Avgift vecka 36-23: 5 kr/tim, de 8 första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
Östra Byrummet (närmast Kung Magnus väg), Holmen (området längst söderut från
Kallbadhuset), Solberga (området närmast Norra Hansegatan) V33-23, Området som gränsas
av Norra Hansegatan/Scheelegatan/Jägargatan V33-23 ,Norrbacka (gräsytan mot Kung
Magnus väg) V24-32, Polhemsplats v24-32
Sommarparkeringar
Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 24 t.o.m. vecka 33
Grönytan vid Jägargatan 20 kr/tim (10 kr/tim)
Polhemsplats 10 kr/tim
Taxa C gäller.
Avgiftsfria parkeringar
Parkeringen S:t Göran vid Lummelundsväg (infart söder om Visby motorcentral) är avgiftsfri
och 24-timmars.
Förändringarna i korthet
- Vi minskar antalet olika perioder från tre till två 1) Vecka 33-26 2) Vecka 27-32
- Vi inför en ny zon (F) som blir attraktiv för de som arbetar i stadskärnan att parkera på och samtidigt
skapar fler lediga parkeringsplatser närmare utbudet i stadskärnan.
- Parkeringsavgifterna höjs i båda perioderna för zonerna A,B och C
- Ingen omskyltning behöver ske för zonerna A, B, C, D & E
- Enhetlig skyltning över året minskar risken att göra och parkera fel.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1595
27 augusti 2018

Isak Malm

Tekniska nämnden

MHN Remiss Samråd kring förslag på åtgärdsprogram för
PM10 i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden har inga synpunkter på miljö-och hälsoskyddsnämndens
förslag men vill påpeka att föreslagna åtgärder måste finansieras.

Sammanfattning

Miljö-och hälsoskyddsnämnden har remitterat sitt ärende nr MHN 2015/434 till
tekniska nämnden för synpunkter.
Bakgrunden till arbetet är att mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskrids i stort sett årligen. Till följd av
detta överlämnades ett krav år 2015 om att upp-rätta ett åtgärdsprogram av
Naturvårdsverket via länsstyrelsen i Gotlands län, för uppfyllandet av
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10).
Arbetet med framtagande av samrådshandlingen/åtgärdsprogrammet har genomförts
av Sweco Environment AB på uppdrag av och i samarbete med Region Gotland.
Åtgärdsprogrammet redovisar vilka åtgärder som avses att genomföras för att sänka
halterna av partikelhalterna (PM10) samt vilka aktörer som berörs. I Visby har
vägtrafiken identifierats som den främsta källan till de höga halterna och ansvaret för
åtgärderna faller således i första hand på Region Gotland, som innehar det största
ansvaret för väghållningen.
Åtgärdsförslagen grupperades till tre olika nivåer – en nivå som kopplar till åtgärder
som kan beslutas och genomföras med kort genomförandetid, en nivå vars
genomförande behöver några års genomförandetid samt åtgärder som snarare
handlar om att förbättra kunskapsunderlaget för framtida åtgärdsförslag.
En behovsbedömning utfördes för att utreda om förslaget till åtgärdsprogram
innebär en betydande miljöpåverkan. Utifrån framtagna åtgärder gör Region Gotland
bedömningen att åtgärdsprogrammet inte medför en betydande miljöpåverkan och
därför krävs inte någon miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1595

Bedömning

Teknikförvaltningen har lämnat sina synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Synpunkterna är inarbetade i ”Gotlands åtgärdsprogram luft” i bilaga 5 på sidan 39
och framåt.
Remissen innebär 14 olika åtgärdsförslag. Vissa av åtgärderna kan vidtas tämligen
omgående till rimliga kostnader men inte inom befintlig budget. Andra åtgärdsförslag
är så pass omfattande att finansiering måste säkras.
Till exempel:
HÅLLFASTARE VÄGBELÄGGNING (Bilaga 5 sidan 40)

Kostnaden för föreslagen beläggning uppskattas till 250 kronor per kvadratmeter
vilket motsvarar ca 2 000 000 kronor per kilometer tätortsväg (7 meters vägbredd).
Totalkostnad för detta är ej uträknad. I förslaget anges område för åtgärd vara ”De
vägar som är mest trafikerade i Visby”.
Miljö-och hälsoskyddsnämndens förslag skulle innebära ökade driftskostnader för
teknikförvaltningen, vilket framgår av skrivelsen.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse 2018-08-27
MHN remiss 2018-06-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Registrator-MHN ref MHN 2015/434
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Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Sammanfattning
Mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)
överskrids i stort sett årligen. Till följd av detta överlämnades ett krav år 2015 om att upprätta ett åtgärdsprogram av Naturvårdsverket via länsstyrelsen i Gotlands län, för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10).
Arbetet med framtagande av samrådshandlingen/åtgärdsprogrammet har genomförts av
Sweco Environment AB på uppdrag av och i samarbete med Region Gotland. Åtgärdsprogrammet redovisar vilka åtgärder som avses att genomföras för att sänka halterna av partikelhalterna (PM10) samt vilka aktörer som berörs. I Visby har vägtrafiken identifierats som
den främsta källan till de höga halterna och ansvaret för åtgärderna faller således i första
hand på Region Gotland, som innehar det största ansvaret för väghållningen.
Åtgärdsförslagen grupperades till tre olika nivåer – en nivå som kopplar till åtgärder som
kan beslutas och genomföras med kort genomförandetid, en nivå vars genomförande behöver några års genomförandetid samt åtgärder som snarare handlar om att förbättra kunskapsunderlaget för framtida åtgärdsförslag.
Resuspensionen, uppvirvlingen, av partiklar från Visbys gator är den troliga orsaken till
överskridande av miljökvalitetsnormen för luft. För att reducera resuspensionen kan utgångspunkten för åtgärder vara en eller en kombination av de vanliga åtgärderna: hastighet,
dubbdäcksandel, städning och/eller dammbindning. Utöver det kan också vägbeläggningen
vara en bidragande orsak, med porösa stenmaterial, samt användning av porösa stenmaterial för halkbekämpning, som ökar den resuspenderbara fraktionen.
En behovsbedömning utfördes för att utreda om förslaget till åtgärdsprogram innebär en
betydande miljöpåverkan. Utifrån framtagna åtgärder gör Region Gotland bedömningen att
åtgärdsprogrammet inte medför en betydande miljöpåverkan och därför krävs inte någon
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Som uppföljning kommer Region Gotland, efter upprättande av åtgärdsprogrammet, att
följa upp luftkvalitetssituationen med kontinuerliga mätningar. Uppföljningen syftar bland
annat till att analysera genomförda åtgärders effekt. Region Gotland kommer att övergå till
en mätmetod med finare tidsupplösning och mätning i realtid. Uppföljningen kommer
också att kompletteras med indikativa mätningar genom en typ av instrument som också
ger realtidsdata, med syftet att erhålla större kunskap om hur mycket den regionala bakgrunden och det lokala bidraget bidrar till överskridanden av miljökvalitetsnormerna.
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Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Bakgrund
Om Visby

I och med att Luftkvalitetsförordning (2010:477) trädde i kraft under 2010, inledde Region
Gotland mätningar i Visby av samtliga parametrar som ingår i miljökvalitetsnormen för
luft. Miljökvalitetsnormerna syftar till att uppfylla kraven i EU-direktiven 2008/50/EG och
2004/107/EG. Enligt miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i utomhusluft är det inte
tillåtet att årsmedelvärdet överstiger 40 µg/ m3 eller att dygnsmedelvärdet överstiger 50 µg/
m3 under mer än 35 dygn per kalenderår. Regelbundna överskridanden resulterar i att ett
åtgärdsprogram måste tas fram.
Det visade sig att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskreds under mätåret 2010,
medan övriga parametrar var låga. Efter kontakter med Naturvårdsverket återupptogs mätningarna i början av 2013 i närheten av tidigare mätplats. Fortsatta mätningar visade att
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskreds i stort sett årligen. Till följd av detta
överlämnades kravet på att upprätta ett åtgärdsprogram för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). Kravet på åtgärdsprogram överlämnades av Naturvårdsverket
via länsstyrelsen i Gotlands län 2015-06-26. En grupp inom Region Gotland bildades vars
syfte var att arbeta fram ett åtgärdsprogram. Efter ytterligare kontakter med Naturvårdsverket tog arbetet ny fart 2017 med målet att ha ett fastställt åtgärdsprogram 2018.
Arbetets genomförande

Arbetet har genomförts av Sweco Environment AB på uppdrag av Region Gotland. Deltagare från Sweco är Emma Hedberg och Carl Thordstein som är specialister inom luftkvalitet, samt Anna Jakobsson som är specialist på tillämpning av miljölagstiftning och miljöbalken. Granskning internt på Sweco görs av Leif Axenhamn avseende luftkvalitet (senior
konsult) samt Peter Ekström avseende upprättande av samrådshandling (konsult miljöjuridik). Sweco har tagit fram samrådshandlingen på uppdrag av Region Gotland. Kapitel 2.1
samt kostnadsuppskattningar i bilaga 5 har tagits fram av Region Gotland.
Beställare på Region Gotland är Jonas Nilsson och Mattias Edsbagge, som också varit kontaktpersoner. Ytterligare kontaktpersoner på Region Gotland är Mattias Gerdin, Lennart
Klintbom och Anders Julin.
Samrådshandlingen har sammanställts efter startmöte med Region Gotland och med uppgifter från Region Gotland. Andra underlag har också använts och framgår av referenser, se
fotnoter.
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Hälsoeffekter av PM10

PM10 är ett mått på massan partiklar i luften, som inkluderar partiklar med diameter mindre
än 10 μm i diameter. Partiklar som bildas vid förbränning återfinns i storleksområdet <1
μm, medan slitagepartiklar är grövre och i omgivningsluft oftast är i storleken >1μm. Av
PM10 utgörs den största delen av massan av slitagepartiklar. Det finns också naturliga källor
som bidrar viktmässigt till PM10, exempelvis uppvirvling av naturligt förekommande damm
och havssalt.
PM10 kallas den inandningsbara fraktionen av partiklar, och passerar till stor del förbi svalget ner till luftrör och lungor. Partiklar påverkar människors hälsa. Effekterna skiljer sig åt
beroende på källa till föroreningen, vilket ger olika fysikaliska och kemiska egenskaper. De
större partiklarna har hälsoeffekter på kortare sikt, och påverkar hjärt- och lungsjukdomar
och leder till ökade besvär för exempelvis astmatiker.
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Problembeskrivning
Mätningar

Region Gotland genomför kontinuerliga mätningar av partiklar (PM10) med en gravimetrisk
dygnsprovtagning, som beställs från IVL. En gravimetrisk dygnsprovtagning innebär att en
konstant mängd luft pumpas igenom ett filter under ett dygn och partiklar samlas på ett filter, som vägs i efterhand. Genom att reglera flöde, samt utformning på filterhuvud och impaktor, avskiljs/provtas en viss storleksfraktion på partiklar, i det här fallet PM10. Metoden
motsvarar referensmetoden för PM10, men är i sig inte godkänd som likvärdig metod. I dialog med Naturvårdsverket anses dock mätmetoden vara tillräckligt tillförlitlig att använda
som kontinuerlig metod för uppföljning av miljökvalitetsnormerna.
Mätningarna genomfördes första gången år 2010, vid adressen Österväg 31 i Visby (se Figur 1), då Luftkvalitetsförordning (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2010:8) trädde ikraft. Mätningen visade att miljökvalitetsnormen för
dygnsmedelvärde gällande PM10 överskreds, vilket föranledde att de kontinuerliga mätningarna återupptogs under 2013. Denna gång genomfördes dock mätningarna, av praktiska
skäl, på adressen Österväg 17 (se Figur 1). Under mätningarna 2010 kontrollerades också
halterna av andra luftföroreningar som faller under samma förordning och föreskrifter,
men inga andra parametrar överskred normerna eller föranledde vidare kontroll.
Lokaliseringen av mätplatserna är i centrala Visby, bredvid större lokalgator med relativt
högt fordonsflöde i förhållande till omgivande gator (runt 13 000 fordon per dygn). Mätplatsen på Österväg 17 ligger i närheten av ett mindre köpcentrum med öppna ytor runt
mätplatsen och gott om mellanrum mellan huskropparna, vilket innebär goda möjligheter
till utspädning av luftföroreningar. Placeringen kan inte sägas vara i gaturum. Omgivningens utformning, och antalet fordonspassager, antyder inte att platsen bör vara drabbad av
så höga föroreningshalter som den konstaterats vara.
Mätplatsen på Österväg 17 är placerad på en lyktstolpe på cirka 2,5 meters höjd, invid ett
elskåp och cirka 30 meter från korsningen mellan Solbergagatan och Österväg. Vanligtvis
ökar avgasutsläppen nära vägkorsningar beroende på att köbildning lätt uppstår. Denna
miljö är inte representativ för just andra platser än korsningarna. Provtagningsutrustningen
ska därför, om det är praktiskt möjligt, placeras med ett avstånd på minst 25 meter från
större vägkorsning (Naturvårdsverket, 2014).
Tabell 1 Halter av partiklar (PM10) i Visby
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Partiklar PM10
(μg/m3)
Medelvärde
90 %-il dygn

MKN

2010*

2013

2014

2015

2016

2017

40

24,1

22,8

29

25,8

26,4

25,8

50

51,9

46,6

60,9

52,8

53,6

65

Röda siffror indikerar överskridande av miljökvalitetsnormen
*Mätningarna genomfördes på Österväg 31

Genomförda mätningar av PM10 har under de senaste åren visat på höga partikelhalter, se
Tabell 1.Under 2010 samt 2013 till 2017 överskreds miljökvalitetsnormen fem av de sex
åren.
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Troligen sker överskridanden av miljökvalitetsnormen vid andra gator i Visby som uppvisar
samma förhållande som vid Österväg 17.1

Figur 1 Karta över stationer där mätningar av partiklar (PM10) genomförts i Visby
Mätningar urban bakgrund
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I Visby genomfördes år 2003 mätningar av den urbana bakgrundshalten, som ska visa stadens samlade utsläpp. Den uppmätta urbana bakgrundshalten ska vara representativ för
Visby med omnejd och är tänkt att visa vilken ungefärlig halt av luftföroreningar som människor exponeras för. Utsläppen från exempelvis sjöfarten och industrier räknas in i de urbana bakgrundshalterna och har därigenom tagits i beaktande. Mätstationen var placerad
norr om Tallunden cirka 5–6 meter ovan mark, på en balkong vid miljö och hälsoskyddskontorets förra lokaler. I närheten av mätplatsen passerar flertalet mindre vägar. Direkt öster om mätplatsen passerar Söderväg, som har högst trafikflöde av de närliggande vägarna.
Genomförda mätningar av PM10 vid Tallunden visade på måttliga till höga partikelhalter,
som årsmedelvärde (22 µg/m3) och dygnsmedelvärde som 90-percentil (44 µg/m3). Miljökvalitetsnormerna klarades dock både för års- och dygnsmedelvärdet. Närheten till flertalet
vägar, däribland Södervägen antas ha haft en påverkan på de uppmätta halterna.
Nulägesmodellering

För att få en uppfattning om föroreningssituationen runt mätplatsen vid Österväg 17 genomfördes en nulägesmodellering mot 2016 års mätdata av partiklar (PM10). Nulägesmodellering görs även med syftet att validera/kalibrera beräkningsmodellen. Validering av modellen genomförs för att utvärdera dess förmåga att återge representativa halter för det undersökta området.

1

Med samma förhållande menas trafikmängd, andel dubbdäck, hastighet, typ av halkbekämpning, städning samt vägbeläggning.
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Figur 2. Nuvarande situation, beräknade halter av partiklar (PM10) som årsmedelvärden (t.v.) och som dygnsmedelvärden (90-percentil, t.h.). Mätstationens placering markeras med svart triangel.

Resultatet från spridningsberäkningarna stämde väl överens med tidigare genomförda mätningar vid Österväg 17 och visade på låg modellosäkerhet. Framtagna kalibreringsfaktorer
antogs därefter vara tillämpbara för beräkning av de föreslagna åtgärdernas effekt på partikelhalterna.
Resultatet visar att halterna av partiklar (PM10) är höga vid vägarna, men avtar snabbt med
avståndet. Miljökvalitetsnormerna för dygnsmedelvärde (90-percentil) överskrids utanför
vägområdet, där miljökvalitetsnormerna ska tillämpas. Detta bekräftar antagande om att
överskridanden av miljökvalitetsnormen med stor sannolikhet även sker vid andra gator i
Visby som uppvisar samma förhållande som vid Österväg 17.
Säsongsvariation
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Partiklar brukar generellt sett ses som ett luftkvalitetsproblem året runt (med förhöjda halter under våren, se nedan), men partikelhalter är komplexa och platsberoende, vilket leder
till stora säsongsvariationer (Jacob et al., 2009). Generellt har kustområden större säsongsvariation av partiklar (PM10) än inlandet (Samet et al., 2005).
De högsta halterna av partiklar (PM10) förekommer under våren, medan låga halter generellt förekommer under sommarmånaderna. Anledningen till de höga partikelhalterna under våren är resuspension, uppvirvling, av damm som ansamlats under vintern vid vägbanan, främst genom slitage av dubbdäck samt sandning och saltning. Resuspensionen är
som mest effektiv vid torrt vägunderlag och innan sanden och vägdamm har tagits bort.2
Generellt är PM10-halten lägre på sommaren också på grund av lägre trafikintensitet. I
Visby kan situationen dock vara annorlunda på grund utav turism under sommarmånaderna, som ökar trafikmängderna totalt sett. Under sommaren sker också en i allmänhet
mer intensiv turbulent blandning (utspädning på grund utav luftmassors ökade rörelser),
vilket leder till effektivare utspädning av partiklarna.3

Areskoug H., Johansson C., Alesand T., Hedberg E., Ekengrena T, Vesely V., Wideqvist U. & Hansson H-C. (2004). Concentrations and
sources of PM10 and PM2.5 in Sweden: Institutet för tillämpad miljöforsking. ITM-report 110
2

3

Johansson, C., Norman, M., & Gidhagen, L. (2007). Spatial & temporal variations of PM10 and particle number concentrations in urban

air. Environmental Monitoring and Assessment, 127(1-3), 477-487.
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Partiklarnas ursprung

Överskridande av PM10 i Visby kan påverkas av både naturliga och antropogena4 källor.
Källorna kan vara lokala eller regionala. De regionala källorna kallas regional bakgrund, och
utöver den regionala bakgrunden kommer PM10 till en viss del också bestå av lång-distanstransporterade partiklar.
Den regionala bakgrunden är de partiklar som uppstår utanför Visby, och transporteras in
som en bakgrundshalt. Den regionala bakgrunden kan utgöras både av naturliga och antropogena källor. Bakgrunden kan också bestå av partiklar som transporterats längre
sträckor, till exempel från den europeiska kontinenten. Dessa partiklar är mindre till storleken och utgör inte en betydande masspåverkan vad gäller överskridanden.
Naturliga källor kan till exempel vara havspartiklar eller uppvirvling av naturligt förekommande damm p.g.a. de jordarter och berggrunder som finns på Gotland.
Lokala källor till PM10 utgörs vanligtvis främst av slitagepartiklar från fordonstrafik. En viss
del kan bestå av förbränningspartiklar, men de bidrar vanligtvis inte till någon betydande
del av massan. Åtgärdsförslag för förbränningsrelaterade partiklar kommer därmed sannolikt inte att innebära att halterna av PM10 sjunker.
Slitagepartiklar bildas framförallt vid användning av dubbdäck som sliter på vägbanan och
skapar ett vägdamm som kan virvla upp. Dubbdäcksanvändningen på Gotland och i Visby
uppskattas att vara 70%.5 Slitagepartiklar kan också bestå av slitagepartiklar från däck och
broms på fordon. Antalet fordon och fordonens hastighet påverkar bildandet och uppvirvlingen av partiklar.

Måndsmedelvärden 2010 och 2013-2017
90
80
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Figur 3 Månadsmedelvärden PM10 för mätningarna i Visby. Det är tydligt att vårkanten innebär förhöjda PM10 halter.

4

Av människan skapade källor
Som jämförelse är dubbdäcksandelen på Hornsgatan i Stockholm cirka 30%, innerstadandelen är 50% och infartstrafiken i Stockholm
har 60% dubbdäcksandel.
5
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I Figur 3 framgår att det är ett återkommande problem med höga partikelhalter under
vårmånaderna. Halterna sjunker efter april månad och hålls relativt konstanta, vilket
innebär att källor som förekommer året runt, exempelvis sjöfart och industrier, med största
sannolikhet inte är orsaken till de höga partikelhalterna.

Månadsmedelvärden PM10 2016
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Figur 4 Månadsmedelvärden i Visby, i Gårda (Göteborg) samt på Hornsgatan (Stockholm).

Det är tydligt att halterna i Visby ökar kraftigt under vårmånaderna, vilket är ett vanligt
mönster för slitagepartiklar p.g.a. dubbdäck när vägarna torkar upp efter vintern. Noterbart
är att Visby uppvisar högre halter av PM10 än både Gårda och Hornsgatan, som är områden
i Göteborg och Stockholm med känd luftvårdsproblematik, se Figur 4. Mätstationen i
Gårda är placerad invid en motorled med över 120 000 fordon per årsmedelsdygn (ÅDT)
(Göteborgs Stad, 2017) och Hornsgatan utgörs av ett dubbelsidigt gaturum med cirka
22 000 ÅDT (Stockholm Stad, 2017). Både Stockholm och Göteborg har minskat sina partikelhalter genom åtgärder från deras upprättade åtgärdsprogram.
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Visby är påverkat av partiklar från vägtrafiken (lokala bidraget) och bakgrundshalterna från
stadens övriga utsläpp (urbana bidraget). Förutom lokala emissioner sker även intransport
av luftföroreningar från andra regioner i Sverige, men även långdistanstransport från områden utomlands.
Region Gotland har ingen egen fast station för mätning av regionala bakgrundshalter. Tabell 2 visar de regionala bakgrundshalterna av luftföroreningar jämfört med urbana
bakgrundshalter (mätningen vid Tallunden) och halter i gatumiljö (mätningen vid Österväg
17) samt den procentuella fördelningen mellan mätningarna i de tre geografiska områdena.
Mätstationen Tallunden var till viss del påverkad av flertalet mindre vägar som passerar i
närhet till mätstationen och direkt öster om mätstationen passerar Söderväg, som har högst
trafikflöde av de närliggande vägarna.
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Tabell 2. Jämförelse mellan halter som årsmedelvärden (µg/m3) och den procentuella fördelningen av partiklar (PM10) i regional bakgrund, urban bakgrundsluft och gatunivå
Gatunivå
Urban bakgrund6
Regional bakgrund7

År (µg/m3)
26
22
15

År (%)
15
27
58

I Visby utgör bakgrundshalten, som tillförs genom långdistanstransporter, ett betydande bidrag till partikelhalten. För årsmedelvärdet utgör bakgrundshalten i dagsläget den största
delen av partikelhalten (PM10). För det lokala bidraget står i huvudsakligen vägtrafiken, genom slitage av vägbanan och uppvirvling av vägdamm.
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I Figur 5 visas halterna under årets värsta månader, februari – april, samt huruvida det
förekom regn eller inte. Det går tydligt att utläsa att högre halter förekommer mer frekvent
de dagar det inte är regn, vilket visar att resuspensionen är en trolig orsak till höga halter
och överskridanden.

Figur 5 Antal observationer (dvs. dygn) per koncentrationsintervall under februari – april uppdelat på om det regnat
eller varit torrt i Visby. Det är tydligt att de högre halterna förekommer oftare under de torra dygnen, vilket starkt
tyder på att resuspensionen är en stor källa till överskridandena. Medelhalt med regn är 36 μg/m3 och medelhalt
utan regn är 57 μg/m3.

6

Förmodligen sjunker även den urbana bakgrunden vid åtgärdsarbetet, men det finns för lite data för att säkert kunna uttala sig om
detta i dagsläget.
7
SMHI Nomogram för uppskattning av halter av PM10 och NO2, Rapport Nr 102, 2004
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Figur 6 Utvalda dygn med PM10-halter och Ca och Mg-analyser från Österväg.

Region Gotland har beställt metallanalyser av ett urval av PM10-proverna från 2016 års mätningar, se Figur 6. Halterna av kalcium är relativt sett väldigt höga och utgör mellan 15 och
40% av PM10 under perioden februari – april. Det ska jämföras med metallanalyser gjorda
på PM10 från Stockholms gatumiljö, där kalcium utgör < 1 % av massan under motsvarande period (mars månad 2012). Både proverna i Visby och proverna i Stockholm uppvisar väldigt låga magnesiumhalter i förhållande till PM10 (enbart kalcium och magnesium är
de metaller som analyserades på de två olika ställena). Det mycket höga kalciuminnehållet i
PM10 verkar sjunka efter perioden april, men fler prover skulle ha behövt analyserats för att
säkerställa skillnaden. Innehållet tyder också det mycket starkt på att överskridandena av
PM10 -halterna kopplar till höga nivåer av kalksten i omgivningsluften.
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Vid besök på mätplatsen och okulär besiktning av omgivningen vid Österväg 17 syntes ett
betydande slitage på vägytorna på Visbys asfalterade gator, med djupa hjulspår i asfalten. På
vissa ställen i Visby var slitaget djupare än slitlagret asfalt. På sina håll var asfalten relativt
vit, och vid beröring färgades fingertopparna vita. Under diskussioner med handläggare
från tekniska förvaltningar på Region Gotland med ansvar för drift och underhåll, framkom uppgifter om att man i det kommunala vägnätet valt att blanda in kalksten i asfalten.
Den väg som passerar mätstationen belades med kalkstensinblandad asfalt för ungefär 10
år sedan.
Då kalksten lätt eroderar, kan detta materialval vara en delorsak till de höga partikelhalterna
och bekräftas också av det höga innehållet av kalcium i partiklarna (mellan 15-40 % under
perioden februari – april). Länsvägarna på Gotland omfattas av Trafikverkets kvalitetskrav
på asfalt, vilket innebär att andra mer beständiga stensorter blandas in i slitlagret för dessa
och samma problem bör då inte uppstå på dessa vägar.
Gatorna i Visby halkbekämpas med natursand, vilket innehåller en stor del kalk. Parkeringar, privata ytor samt gång- och cykelbanor halkbekämpas med kalkstenskross. Kalkstenen är återigen ett poröst material med låg beständighet, vilket innebär att det troligen lättare mals ner till luftburna partiklar (PM10) jämfört med sand eller stenkross från fastlandet.
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Användningen av dubbdäck, halkbekämpningen med kalkmaterial samt vägbeläggningsmaterial med kalksten är troligen den kombination av företeelser som ger de höga partikelhalterna i Visby under våren.
I Tabell 3 presenteras en summering av åtgärdernas beräknade relativa effekt mot nuläge.
Nuläge är Dubbdäck 70%, 50 km/h samt sandning. Eftersom det inte går att kvantifiera
kalkstenskrossens utsläpp jämfört med granitkross, får sandning/icke sandning uppskatta
storleksordningen på den skillnaden.
Vid en minskning på minst 6 % hamnar halterna under miljökvalitetsnormen. Det är tydligt
att minskad sandning, minskad dubbdäcksanvändning och hastighetssänkning alla bidrar
betydligt till lägre partikelhalter.
Tabell 3 Beräkning av åtgärdernas effekter, avser minskad dubbdäcksanvändning, lägre hastighet och påverkan av sandning.

Relativ minskning i jämförelse mot nuläget (%)
Hastighet Medelvärde
50
40
30

Dubbdäck 40%

Dubbdäck 50%

Dubbdäck 60%

Dubbdäck 70%

Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning Sandning Utan sandning
År
-5,4%
-21,0%
-4,8%
-14,2%
-2,3%
-12,0%
0,0%
-8,8%
Dygn (90%-il)
-5,2%
-33,8%
-4,7%
-22,8%
-2,2%
-18,3%
0,0%
-15,9%
År
-6,9%
-22,8%
-6,5%
-16,2%
-4,4%
-14,4%
-2,4%
-11,4%
Dygn (90%-il)
-6,9%
-35,9%
-6,6%
-25,0%
-4,3%
-20,7%
-2,4%
-18,7%
År
-8,5%
-24,6%
-8,3%
-18,1%
-6,6%
-16,8%
-5,0%
-14,2%
Dygn (90%-il)
-8,4%
-37,8%
-8,2%
-27,0%
-6,6%
-23,4%
-4,9%
-21,6%

Genomförda, pågående och planerade åtgärdsförsök

Region Gotland har genomfört städning av Norra Hansegatan, som ett försöka att minska
dammängden på vägbanan. Städningen genomfördes bland annat den 23 mars 2016, vilket
ledde till cirka 70% minskning av dygnsmedelvärdet i jämförelse med föregående dag. Effekten från städningen avtog sedan under de nästkommande dagarna och två dagar efter
städningen var halterna tillbaka på liknande nivåer, som innan städningen.
För att inte riskera negativ påverkan på vattenkvaliteten i grundvattentäkter, är inte saltning
önskvärt på Gotland. Under våren 2017 gjordes dock försök med saltning av vägytorna.
Ett syfte med saltning är att bibehålla vägbanan våt och därigenom förhindra uppvirvling
av partiklar. En våt vägbana kan dock leda till ett kraftigare slitage av vägbanan, vilket innebär att dammförrådet8 på vägbanan blir ännu större och som vid upptorkning riskerar att
virvla upp. Saltet i sig kan dessutom medföra ytterligare ett bidrag till PM10 och resuspendera när vägbanan väl torkat upp.
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Vid saltningsförsöket våren 2017 såg man ingen förbättring i luftkvalitetssituationen.
Inför vårvintern 2018 kommer Region Gotland att köpa in granitkrossmaterial för halkbekämpning. Det nya stenkrossmaterialet är tänkt att ersätta den befintliga kalkstenskrossen,
som antas vara en betydande källa till de förhöjda partikelhalterna. Försöket är tänk att
pågå åtminstone runt mätstationen för att därigenom fastställa att åtgärden leder till rätt effekt.

8

Dammförrådet är det damm, slitagepartiklar, som ansamlas på vägytan när den är våt, och som sedermera frigörs och virvlas upp när
vägytan torkar.
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Om halkbekämpning med ny metod enbart utförs precis vid mätstationen, finns dock risk
att åtgärdens effekt underskattas, då spridning av kalkdamm från övriga vägnät och de stora
parkeringsytorna i området kan vara betydande.
Det finns också en risk att kombinationen kalkstensasfalt och bergskross leder till förstärkt
slitage på befintlig vägbeläggning, vilket skulle kunna motverka effekten av minskat kalkdamm från kalkstenskrossen som används idag.
Åtgärdsförsöken har varit av tillfällig karaktär och har därför varit svåra att kvantifiera ordentligt. Framgent behöver dokumentation om försöksdatumen tydligare kopplas till mätdata, och försök behöver pågå under längre perioder för att få underlag till beslut.
Basscenario

Basscenariot är den utveckling av luftföroreningsproblematiken som förväntas, om inga åtgärder vidtas utöver de genomförda och pågående åtgärderna.
Utan åtgärder förväntas problemen med luftkvaliteten kvarstå, och förvärras i relation till
eventuellt ökad trafik i Visby. Det innebär att det kommer vara fortsatt hög risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Försök har genomförts, och kommer att genomföras, i begränsad omfattning under 2017–
2018. Eftersom tidigare försök varit av mer tillfällig karaktär, och därför är svåra att kvantifiera, inkluderas de inte i basscenariot. Det är viktigt att försöken i framtiden loggas noggrannare, utvärderas med instrument med högre tidsupplösning och redovisas till miljöoch hälsoskyddsnämnden i tjänsteutlåtanden.

13 (42)

Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Åtgärdsförslag – huvudstrategier
Resuspensionen, uppvirvlingen, av partiklar från Visbys gator är den troliga orsaken till
överskridande av miljökvalitetsnormen för luft. För att reducera resuspensionen kan utgångspunkten för åtgärder vara en eller en kombination av de vanliga åtgärderna: hastighet,
dubbdäcksandel, städning och/eller dammbindning. Det här är åtgärder som ofta återfinns
i andra städers åtgärdsprogram för PM10. Åtgärderna är listade nedan.
Det finns indikationer på att vissa gator i Visby är belagda med asfalt där inblandning av
kalksten har skett. I kombination med dubbdäck riskerar den typen av vägbeläggning att
slitas och skapa en grund för höga partikelhalter. Gator, gång- och cykelvägar halkbekämpas med kalkstenskross, helt eller delvis, vilket också riskerar att bidra till höga partikelhalter. Den här typen av vägbeläggning och halkbekämpning är svår att hitta kvalitativa uppskattningar kring, vilket gör att effekten av respektive åtgärd har beräknats med de data
som beskriver vanligt förekommande asfalt respektive sandning med sand. Därför är det av
största vikt att poängtera att de åtgärdsförslag som listas här bör åtföljas av noggranna mätningar med ett realtidsinstrument med kort tidsupplösning. Detta för att säkerställa att åtgärderna ger de effekter som eftersträvas och som fungerar i andra svenska städer.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Åtgärdsförslagen kan grupperas till tre olika nivåer – en nivå som kopplar till åtgärder som
kan beslutas och genomföras med kort genomförandetid (1-2 år), en nivå vars genomförande behöver några års genomförandetid (cirka 5 år) samt åtgärder som snarare handlar
om att förbättra kunskapsunderlaget för framtida åtgärdsförslag (1 år/kunskap).
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Tabell 4 Summering av åtgärdsförslagen. Komplett information kring åtgärdsförslagen, inklusive kostnadsuppskattningar, återfinns i Bilaga 5.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
BAKGRUND/SYFTE
EFFEKTFÖRVÄNTAN
FÖRBÄTTRA OCH UTÖKA
Ökar kunskapen kring föroreningssituationer
Snabb feedback på effekt av åtgärder.
och källor. Ökar möjligheten för Regionen
MÄTDATA
Ökad kunskap om förhållandet urban och
att välja åtgärder genom att kunna analyregional bakgrund jämfört med det lokala bisera effekterna i realtid.
draget.
INVENTERING AV VÄGFör att se över hur stor andel av Visbys vägInventering av gator och vägar för att katenät som kan vara av porösa stenmaterial,
gorisera underlaget och slitaget på olika tyBELÄGGNING
per av vägar i Visby. Ger ett underlag för bebehöver en inventering göras.
slut om beläggningar bör bytas ut och hur
det ska prioriteras.
Räkning av all trafik på vissa gator i Visby.
Kunskapsunderlag för att göra bättre beTRAFIKRÄKNING
Uppgifter om andel tung trafik räknas samtidömningar av partikelhalten i Visby
digt.
RÄKNING AV DUBBKunskapsunderlag för att bedöma åtgärdsRäkna andelen dubbdäcks i Visby
DÄCKSANDEL
behov
GÖRA EN PM10-SIMULEVi behöver förbättra kunskapen om vilka
Utöka den simulering som har gjorts
RING ÖVER STÖRRE DEL
områden i Visby som åtgärder behöver vidAV VISBY
tas
INFORMATION ANGÅMinimera kalkanvändandet på t.ex. parkeFörbättra den generella luftkvaliteten i staENDE PRIVATA PARKEringsytor som också kan påverka PM10-halden med avseende på partiklar
terna. Städning ska ske så att kalkkross inte
RINGSPLATSER
förekommer i onödan. Ej använda lövblås.
Hög dubbdäcksanvändning är en välkänd
Sänker partikelhalterna tack vare minskat sliDUBBDÄCKSANDEL
källa till slitagepartiklar som frigörs när vägar tage.
torkar upp.
Använda granitkross istället för kalkkross för
Granitkross förväntas bidra till lägre partikelHALKBEKÄMPNING
att minska uppkomst av partiklar
halter jämfört med kalkkross.
CMA kan användas för att dammbinda uppCMA förväntas sänka den uppvirvlade fraktDAMMBINDNING
virvlingsbart material, för att reducera partiionen av PM10 om den används regelbundet
under torra perioder under våren, innan
kelhalter i luft
städning och upptag av vägens dammförråd
genomförts.
HÅLLFASTARE VÄGBEGenom att välja en hållfastare beläggning på Troligen bidrar kalkinnehållande asfalt till
gator bildas mindre slitagepartiklar av däckpartikelhalterna, och bör vara en del av åtLÄGGNING
ens (och dubbdäckens) slitage på vägytan.
gärdsprogrammets förslag.
Utökad konventionell städning för att minska
Konventionell städning tar bort det kvarvaSTÄDNING
förstadiet till PM10. Med okulär besiktning be- rande kalk- eller granitkrossen som bidrar till
slitage och partikelbildning. Kan leda till
döma om ytterligare städåtgärder.
höga partikelhalter precis vid utförandet.
PM10 -städning9, för att ytterligare arbeta
PM10-städning städar bort en finare fraktion
STÄDNING
av partiklar jämfört med konventionell städmed att minska förstadiet till PM10
ning, men sägs inte bidra till höga partikelhalter under drift. Testas under 2018 av
TKF.
Partikelemissioner är linjärt beroende av
Sänker partikelhalterna p.g.a. minskad uppHASTIGHET
hastighet. Sänkt hastighet leder till lägre slivirvling.
tageemissioner.
Använda CMA istället för, eller komplement
CMA halkbekämpar och dammbinder på
HALKBEKÄMPNING
samma gång. Förväntas leda till en redukttill, krossmaterial
ion av partikelhalterna från uppvirvling

9

Det finns särksilda städmaskiner som arbetar som dammsugare, och påstås reducera PM 10. Effekten på PM10 i omgivningsluft diskuteras, men kan ändå vara intressanta att utreda i Visby under en period.
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Hastighet

Partikelemissioner har två primära källor, avgaspartiklar respektive slitagepartiklar från
däckens slitage på asfalten. Av de två är slitagepartiklar den dominerande källan. Utsläppen
av slitagepartiklar ökar med ökande hastighet (se Figur 7), vilket innebär att partikelhalterna
minskar vid hastighetssänkningar men ökar vid hastighetsökningar.
Förväntad effekt:
Vid en sänkning av hastigheten från 50 km/h till 30 km/h förväntas en reduktion av PM10 per dygn
med 5% (Tabell 3).
Kostnaden för åtgärden är minimal. Ansvarig är Region Gotlands trafikförvaltning, TKF trafik.
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Figur 7 Hastighetsberoendet av utsläppen av PM10 från emissionsmodellen Nortrip10 11.

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., och Omstedt,
G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions (NORTRIP). Part 1:
Road dust loading and suspension modelling. Atmospheric Environment 77:283-300, 2013
10

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel, K., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Kauhaniemi,
M., och Omstedt, G. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions
(NORTRIP). Part 2: Surface moisture and salt impact modelling. Atmospheric Environment 81:485-503, 2013.
11
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Dubbdäcksandel

Dubbdäcksandelen på Gotland är hög under vintertid, på grund av snabba väderväxlingar
och små möjligheter till snöröjning på kort varsel över hela ön. Att reducera dubbdäcksandelen är dock oftast den enskilt mest effektiva partikelreducerande åtgärden en kommun
kan göra och bör ingå som en del av åtgärdsförslagen.
Det finns många olika sätt att arbeta med att reducera dubbdäcksandelen i Visbys tätort.
Det finns möjlighet att genom informationskampanjer öka medvetenheten om problemet
eller genom styrmedel få invånare som har möjlighet att välja friktionsdäck.
Förväntad effekt:
En minskning av dubbdäcksanvändningen från 70% (basscenario) till 40% kan ge en reduktion på minst
5% av PM10 (Tabell 3).
Kostnaden för att övergå till friktionsdäck antas vara densamma som att byta till dubbdäck. Ansvarig för
informationskampanjer och förutsättningar för ökad användning av cykel och kollektivtrafik är Region
Gotland.
Tung trafik

Andelen tung trafik som passerar mätstationen på Norra Hansegatan beräknas vara 8% av
det totala antalet fordonspassager. Andelen är inte hög och inkluderar även lokaltrafik med
buss. Siffran är dock osäker och föreslås undersökas noggrannare. En hög andel tung trafik
kan utgöra en källa till höga partikelhalter. Det troliga är dock att tunga transporter inte väljer denna väg om inte leveranser eller rutten kräver det.
Förväntad effekt:
Ökad kunskap om andelen tung trafik och dess påverkan på partikelhalter.
Kostnad för undersökning är låg. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.
Förändrad halkbekämpning och dammbindning

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Halkbekämpning sker idag med material som innehåller mycket kalk. Under våren 2018
kommmer det istället att köpas in granitkross för halkbekämpning. Eftersom det finns begränsat med underlag kring hur olika typer av stenkrossmaterial mals ner och resuspenderar, är det svårt att göra en uppskattning av effekten av denna övergång. I modellberäkningar används konventionell sandning för att beräkna effekten med eller utan sandning.
Det troliga är att nedmalningen sker fortare och är mer fullständig med kalkstenskross än
granitkross, vilket innebär att åtgärden torde ge en positiv effekt på partikelhalterna trots att
beräkningar på effekten inte kan göras. Försöket kommer att utföras med otvättat granitkross, men för ytterligare effekt på luftkvaliteten bör tvättad kross användas för halkbekämpning. Åtgärdsförsöket ska övervakas med ett partikelinstrument med hög tidsupplösning och realtidsdata för snabb och enkel analys.
Region Gotland har inte genomfört försök med halkbekämpning med vägsalt (NaCl). Saltet
har en viss dammbindande effekt då vägbanan är våt, men när vägbanan torkar upp igen
finns det risk att saltet självt orsakar ett tillskott av PM10 genom resuspension. En våt vägbana riskerar också att slitas mer av trafiken och därigenom riskera att bilda ännu mer partiklar.
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Det är istället möjligt att använda acetatsaltet CMA för halkbekämpning, som också har en
dammbindande effekt. CMA kan åtgärda problemet med höga partikelhalter under torra
perioder under vårvintern. De höga partikelhalterna under vårvintern uppkommer efter
vintertrafikens slitage på vägbanan som samlas som ett dammförråd och som resuspenderas när vägarna börjar torka upp. CMA kan ha så hög effekt som 15 % på partikelhalterna.12
Effekten bör utredas specifikt i Visby, eftersom egenskaperna hos partiklarna i Visby kan
skilja sig åt jämfört med slitagepartiklar från annat stenmaterial.
Nackdelen med CMA är att det behöver spridas relativt ofta för att ha effekt. Genom att
blanda ut CMA 50/50 med kaliumformiat (KF)13 kan man uppnå en längre effekt av CMA.
CMA kan också ge minskad friktion på vägytan, varför man exempelvis i Stockholm Stad
väljer att sluta använda CMA som dammbindare i april för att minimera risk för eventuell
halka för till exempel motorcyklar.12
En kort beskrivning av CMA och kaliumformiats påverkan på grundvatten bifogas som bilaga till samrådshandlingen, se Bilaga 1.
Förväntad effekt:
Övergång till granitkross är troligen positiv men svår att uppskatta med beräkningar då natursanden, som
innehåller kalk, och som utgör basscenariot för beräkningarna, inte finns listat bland de emissionsfaktorer
som finns i databaser. Effekten från övergången kan motverkas av att granitkrossen kan ge ett större slitage på vägbeläggningen om vägbeläggningen är av kalkstensblandad asfalt. Åtgärden ska följas upp med
realtidsmätningar för att säkerställa effekten.
CMA för halkbekämpning och dammbindning kan reducera partikelhalterna med 15 %.
Kostnaden kommer att vara något högre än för kalkkross. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.
Städning

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Konventionella städmaskiner städar upp material som, genom trafikens nedmalning, kan
bidra till dammning och vägytans dammförråd. De är dock ineffektiva när det gäller att
städa upp partiklar i storleksfraktionen 10 μg/m3. Den här typen av städning kan tillfälligt
bidra till höga partikelhalter då borstarna virvlar upp damm. För att minska kvarvarande
kalk- eller stenkross på gatorna efter vintrarnas halkbekämpning finns det trots detta fördelar att fortsätta med konventionell städning. Städningen ska dokumenteras och jämföras
mot halter/mätdata för att se vilken omedelbar effekt städningen har på halterna.14
I Stockholm har man sett en begränsad effekt av städning på PM10 -halterna, även med
vaccumsugslösningar eller ” PM10-maskiner”. På samma sätt som för konventionell städning menar man inte att städningen i sig är onödig, för man begränsar materialet som mals
ner och resuspenderar till PM10, men städning ensamt räcker inte för att klara PM10 -normen i Stockholm.15 Förutsättningarna för Visby ser dock annorlunda ut jämfört med Stockholm, med vägbeläggning som kan bestå av kalk, kalkstenskross som halkbekämpning och

12

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm, Utvärdering av vintersäsongen 2014-2015. VTI-rapport 897 (2016).
Kaliumformiat, CHKO2; är ett salt av myrsyra. Enligt den finska miljömyndigheten Finlands miljöcentral kan kaliumformiat användas på
vägsträckor som ligger på grundvattenområden viktiga för vattenförsörjning (http://www.syke.fi/projekt/midas)
14
Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm, Utvärdering av vintersäsongen 2014-2015. VTI-rapport 897 (2016).
15
Kaliumformiat, CHKO2; är ett salt av myrsyra. Enligt den finska miljömyndigheten Finlands miljöcentral kan kaliumformiat användas på
vägsträckor som ligger på grundvattenområden viktiga för vattenförsörjning (http://www.syke.fi/projekt/midas)
13

18 (42)

Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

kvarvarande kalkdamm som ansamlas på vägytan. Det innebär att åtgärder som har begränsad effekt i Stockholm kan ha högre effekt i Visby och ska utredas tillsammans med användning av partikelinstrument med realtidsuppföljning.
Denna utredning, som föreslås följa åtgärdsprogrammets förslag, bör innefatta både konventionell städning och PM10 -städning. Utredningarna ska ske under en längre period i
Visby, förslaget är att genomföra regelbundna städinsatser under en hel vårperiod, d.v.s.
februari till april. Detta görs för att få en effektanalys istället för att genomföra enstaka
punktinsatser. Genom att dokumentera när städning sker med olika tekniker samt okulärt
se över hur mycket grovt krossmaterial som finns kvar i vägrenar och koppla undersökningarna till partikelhalter, kommer Region Gotland få underlag för vidare beslut i städningsfrågan.
Städning, oavsett om det är konventionell eller med PM10 -städare, behöver dessutom ske
regelbundet kopplat till upptorkade vägar när halkbekämpning skett men vägarna inte
längre behöver halkbekämpas. Städningen bör inte enbart ske på vägarna vid mätstationen,
utan även på övriga vägnät samt de stora parkeringsytorna, för att minska spridning av
kalkdamm.
Förväntad effekt:
Svår att uppskatta, men sannolikt positiv om åtgärden utförs regelbundet och efter att halkbekämpning
med kross har skett men vägbanorna torkat upp.
Kostnaden för fler städdagar, eller inköp/hyra av PM10-städare, kommer att öka kostnaden för städning
av Visbys vägar. Ansvarig är Region Gotlands teknikförvaltning.
Vägbeläggning

Vid kontakt med tekniska handläggare på Region Gotlands trafikförvaltning har information framkommit att vissa kommunala gator och vägar beläggs med asfalt som innehåller
kalksten.
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Framtida beläggningsarbeten på vägar, framförallt de med hastigheter >30km/h, bör beläggas med material med högre hållfasthet än kalksten. En del i åtgärdsförslaget är att göra en
okulär inventering av vägnätet i Visby tätort för att bedöma slitaget av vägbanan i förhållande till antal år som beläggningen funnits på plats. Genom att inventera vägarna och kategorisera dem efter slitage, ålder och hastighet på vägen, bör man kunna få fram ett underlag
på vilken typ av vägar som drabbats av betydande slitage och därmed ett bättre beslutsunderlag för prioritering och val av beläggningstyp.
Förväntad effekt:
Effekten kan inte beräknas på grund av att det finns för lite underlag om slitaget på vägar av den här typen. Sannolikt är effekten betydande och kommer också få genomslag på den urbana bakgrundsnivån.
Kostnaden för inventeringen av vägbeläggningen bedöms vara låg.
Investeringskostnaden för utbyte av vägbeläggningen till hållfastare asfalt kan vara hög, och behöver belysas
ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Utbytescykeln föreslås följa eventuellt befintlig beläggningsplan. Ansvarig
är Region Gotlands teknikförvaltning.
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Behovsbedömning
En behovsbedömning har utförts för att utreda om förslaget till åtgärdsprogram innebär en
betydande miljöpåverkan. Skulle en betydande miljöpåverkan identifieras,16 behöver en
miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av programmet tas
fram.
En ny miljöbedömningsförordning trädde i kraft den 1 januari 2018.17 Länsstyrelsen tog
beslut om att uppdra till Region Gotland att upprätta åtgärdsprogrammet under 2015 och
arbetet påbörjades sedan i september 2017. Därför anses programmet vara påbörjat innan
den 1 januari 2018 vilket enligt övergångsbestämmelserna i den nya förordningen innebär
att bestämmelserna i den numera upphävda förordningen18 om miljökonsekvensbeskrivningar gäller. Samma övergångsbestämmelser gäller också den gamla formuleringen av miljöbalkens kapitel 6.

Utdrag ur förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar:
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4 § Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken ska genomförandet av en plan, ett
program eller en ändring i en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om
1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3 till denna förordning och är
a) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
b) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
c) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken,
d) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
e) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur,
eller
f) en annan plan eller ett annat program som utarbetas för jord- eller skogsbruk, fiske, energi,
industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning.
I fråga om detaljplaner enligt plan- och bygglagen eller andra planer och program som avses i
första stycket och som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå ska, trots
första stycket, genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning
finner att så är fallet. Detsamma gäller när myndigheten eller kommunen gör endast mindre
ändringar i sådana planer och program som avses i första stycket. Förordning (2016:798).

Nedan redovisas behovsbedömningen i korthet och bakgrunden till ställningstagandet. Eftersom åtgärdsprogrammet inte bedöms innefatta någon verksamhet eller åtgärd som kräver Natura 2000-tillstånd innebär det att punkt 1 ovan inte uppfylls.19

16
17
18
19

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken samt 4 § förordning (1998:905) punkt 1 eller 2
Miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
4 § punkt 1 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
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De åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet bedöms inte vara av den karaktär att de
anger förutsättningarna för kommande tillstånd20 för verksamheter eller åtgärder.21 Punkt
2 ovan uppfylls således heller inte.22
Region Gotland gör därför bedömningen att åtgärdsprogrammet inte medför en betydande
miljöpåverkan och därför krävs inte någon miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. En analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt redovisas
däremot i Kapitel 0.23
Region Gotland ska ge Länsstyrelsen och andra myndigheter som berörs tillfälle att yttra sig
över behovsbedömningen,24 d.v.s. huruvida programmet anses medföra en betydande miljöpåverkan. Detta samordnas med samrådet om åtgärdsprogrammet som helhet.

Konsekvenser
Problem med små partiklar i urban luft är inte unikt för Visby. Flera framförallt större städer i Sverige har problem med höga partikelhalter och har tagit fram åtgärdsprogram. Med
anledning av att miljökvalitetsnormen har överskridits i flera städer, finns ett ärende hos
EU-kommissionen. Nästa steg i processen om överskridanden fortsätter, d.v.s om t.ex.
Visby inte kan visa att miljökvalitetsnormen kan klaras, är att ärendet överlämnas till EUdomstolen för utdömande av vite. Då det inte finns så många exempel på detta är det svårt
att säga vad detta innebär exakt. Det man däremot med säkerhet säga är att det kan innebära mångmiljonbelopp i vite för Sverige. Vitet är även utformat som ett löpande vite vilket
innebär ett vitesbelopp för varje dag som överskridandet sker. Hur fördelningen av ett
eventuellt vite kommer att ske är oklart. Staten kan göra kommuner och/eller länsstyrelser
skyldiga att betala åtminstone delar av beloppet. Slutsatsen är att det kan falla på Region
Gotland att betala vitesbelopp om miljökvalitetsnormen inte klaras i Visby.
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Förväntade konsekvenser av de tekniska åtgärdsförslagen är att enskilda åtgärder, men
framförallt några i kombination, kommer att leda till att miljökvalitetsnormen följs (se även
Tabell 3).
Konsekvenser ur enskild synpunkt är exempelvis att övergå till friktionsdäck istället för
dubbdäck. Ur allmän synpunkt är troligen konsekvenserna små; exempelvis hastighetssänkning, förändrad halkbekämpning, dammbindning och kunskapsinhämtning bör inte påverka allmänheten nämnvärt. Att byta ut vägbeläggning kommer att påverka den nämnd
som har ansvar för beläggningsarbete, men om det utförs inom ramen för planerad omläggning bör konsekvenserna minimeras. Ekonomiskt kan en hållfastare vägbeläggning vara
dyrare än en med lokala restråvaror, å andra sidan bör en hållfastare vägbeläggning ha en
bättre livscykelkostnad och den ökade initial investeringskostnaden motverkas av en ökad
livslängd.

20

Att ”ange förutsättningarna för kommande tillstånd”, vilket ingår i punkt 2 (4 § punkt 2 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar), innebär att planen eller programmet på något sätt begränsar utrymmet för kommande verksamhetstillstånd. Begränsningarna behöver inte vara bindande, även en stark vägledning kan anses sätta ramar för kommande tillstånd, såsom bygglov, marklov
och dispenser.
21
Vilket anges i 3 § eller bilaga 3 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
22
4 § punkt 2 i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
23
5 kap 6 § miljöbalken
24
6 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
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Uppföljning och omprövning av åtgärdsprogrammet
Uppföljning

Även efter upprättande av ett åtgärdsprogram har kommunen ett ansvar att följa upp luftkvalitetssituationen med kontinuerliga mätningar. Mätningarna ska ske till dess att luftkvaliteten är så pass god att kontinuerliga mätningar inte krävs enligt luftkvalitetsförordningen.
Uppföljningen syftar också till att analysera genomförda åtgärders effekt. Uppföljningen
kan formellt ske med nuvarande mätmetod. Det finns dock kunskaps-, tids- och ekonomiska argument för att istället för dygnsprovtagning på filter, gå över till tekniker som ger
haltdata i realtid och med bättre tidsupplösning. Dels kommer Region Gotland lättare att
kunna se orsakerna till överskridanden, dels kommer Regionen genom att mäta på det sättet undersöka åtgärdseffekten i realtid, vilket i sig är kostnadsbesparande. Tim- eller minutbaserade mätningar kommer att ge information om dygnsvariationen, som också är viktig
att se för att uppskatta åtgärdernas effekter. Det finns instrument som är enkla att hantera
utan särskild utbildning och som uppfyller kraven på instrumentens likvärdighet med referensmetoden.
Region Gotland kommer därför att övergå till en mätmetod med finare tidsupplösning och
mätning i realtid. Uppföljningen kommer också att kompletteras med indikativa mätningar
genom en typ av instrument som också ger realtidsdata, och som är lätt att montera och demontera. Detta innebär att man enkelt kan mäta i olika miljöer i Visby och i regionen.
Detta ger Region Gotland större kunskap om vilken halt som är den regionala bakgrunden
och vilken som är det lokala bidraget till överskridanden av miljökvalitetsnormerna.
Dessa instrument ger också möjligheten att provta många olika storleksfraktioner på partiklarna, vilket kan ge indikationer på långdistanstransporterade partiklar kontra lokalt producerade partiklar respektive förbränningspartiklar kontra slitagepartiklar.
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet kommer att följas upp årligen genom att rapportera till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avrapporteringen kommer att innehålla historiska haltdata och årets haltdata, bakgrundshalter, genomförda åtgärdsförsök enligt åtgärdsprogrammet och effekter av dessa åtgärder. Avrapporteringen kommer att användas som underlag
till beslut för att permanenta åtgärderna. Uppföljningen kommer om möjligt också kompletteras med andra åtgärder och styrmedel som införts, vilka skulle kunna påverka halterna
i någon riktning.
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Omprövning

Åtgärdsprogrammet ska omprövas vid behov eller minst var 6:e år. Den instans som fastställt åtgärdsprogrammet ansvarar också för att bedöma om programmet ska omprövas. I
Region Gotlands fall tas beslutet av Regionfullmäktige.
Om åtgärderna har haft den effekt som avsetts sex år efter inrättat åtgärdsprogram, dvs. att
miljökvalitetsnormen för PM10 väntas kunna följas år sju, kan den beslutande instansen bedöma att det inte finns något behov av omprövning. I det fallet kan instansen istället besluta om att arbetet med åtgärdsprogrammet är klart.
Om miljökvalitetsnormen däremot fortfarande överskrids eller riskerar att överskridas, behöver åtgärdsprogrammet omprövas. En omprövning av ett åtgärdsprogram motsvarar
samma process som att upprätta ett nytt åtgärdsprogram.
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Planerat samråd
Genomförandet av samrådet regleras i 5 kap. 4 § miljöbalken. Region Gotland ger under
minst två månader den eller de som berörs av åtgärdsprogrammet tillfälle att yttra sig. Beroende på åtgärdsförslag kan de som berörs vara myndigheter, kommuner, organisationer,
verksamhetsutövare, allmänheten och övriga. Samrådet är särskilt viktigt att genomföra
med de myndigheter eller organisationer som föreslås vidta åtgärder och bör i de fallen vara
riktade och skriftliga samråd.25
För de åtgärder som föreslås i Region Gotlands åtgärdsprogram innebär det att de som
samråd ska hållas med är Region Gotlands egen trafikförvaltning och organisation samt allmänheten, Länsstyrelsen Gotland, Trafikverket, Naturvårdsverket, Motormännen Gotland,
Naturskyddsföreningen Gotland, Astma och allergiförbundet, Friluftsfrämjandet, Företagarna, Svenskt näringsliv Gotland och Visby centrum. Detta sker genom kungörelse i ortstidningar för allmänheten och genom skriftliga och riktade samråd till de som berörs eller
på annat sätt har intresse av förslaget till åtgärdsprogram. 24
Samrådet syftar till att informera om de partikelhalter som uppmätts och de förslag på åtgärder som föreslås av Region Gotland. Samrådet ger möjligheter att få in synpunkter kring
åtgärdsförslagen, samt ytterligare åtgärdsförslag.
Synpunkterna från samrådet och hur hänsyn till dem tas, kommer att redovisas i en särskild
sammanställning.
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I detta fall är det Region Gotland som ska fastställa programmet och Regionfullmäktige
som ska ta beslutet.26. Samråd genomförs av Miljö- och hälsoskyddsnämnden och planeras
att pågå under minst två månader efter kungörelse. Fastställelse av programmet planeras till
sista fullmäktigemötet under 2018.

25

Region Gotland kan enbart fastställa åtgärdsprogrammet i de delar där det finns en samsyn mellan dem och den myndighet som ska
vidta åtgärden, jämför 36 § Luftkvalitetsförordningen (2010:477).
26
5 kap 5 § miljöbalken
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Bilagor
Bilaga 1 CMA
Bilaga 2 Samrådsredogörelse
Bilaga 3 Modellering
Bilaga 4 Trajektorieanalys
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Bilaga 5 Utförligare beskrivning av föreslagna åtgärder
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Bilaga 1 CMA
PM CMA
2017-12-11

Underlag gällande påverkan för grundvattnet vid användande
av CMA för dammbindning
CMA är en förkortning av kalciummagnesiumacetat och är ett ämne som tillsammans med kaliumformiat lyfts fram som alternativ till vanligt vägsalt (natriumklorid) och ”sommarsalt”
(kalciumklorid) för halkbekämpning och dammbindning. Acetat i namnet betyder att det är
salt av ättiksyra och formiat att det är salt av myrsyra.
Ämnenas användning för halkbekämpning har undersökts av bland annat Finlands miljöcentral (SYKE). De undersökte främst kaliumformiat och konstaterade att ämnet bryts ned
snabbt förutsatt en biologisk aktiv jordmån alternativt en omättad zon på minst fyra meter.
I laboratorieskala undersöktes både CMA och kaliumformiat avseende ämnenas toxicitet på
vegetation och de konstaterades vara mer toxiska mot växter än vanligt vägsalt27.
Swedavia använder numera kaliumformiat istället för Urea för halkbekämpning av landningsbanor28. De uppmärksammar ämnets förbrukning av syre vid nedbrytning och stor del
av nedbrytningen sker inom reningsanläggningen före utsläpp till ytvattenrecipient.
Ämnenas användning för dammbindning har undersökts i flera studier 2930. Dessa behandlar främst CMAs förmåga att reducera PM10 och inte andra miljöaspekter. En rapport från
VTI redovisar dock följande egenskaper för CMA:
•
•
•

Biologiskt nedbrytbart och därmed syreförbrukande i jord och vatten
Högre förmåga att mobilisera metaller i jord i jämförelse med NaCl
I princip harmlöst för vegetationen
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Sammanfattning
De organiska salterna CMA och kaliumformiat är biologiskt nedbrytbara, vilket är positivt
ur ett spridningshänseende. Samtidigt innebär nedbrytningen en hög syreförbrukning vilket
kan ge syrebrist och reducerande förhållanden för nedströms liggande grundvattenmagasin.
Detta i sin tur kan innebära vissa vattenkvalitetsproblem med bland annat förhöjda järnoch manganhalter men även högre halter av lösta metaller.

27
28
29
30

https://link.springer.com/article/10.1065/jss2003.07.080?no-access=true
https://www.swedavia.se/arlanda/miljo/#gref
Vägtekniska institutet Effekter av dammbindning av belagda vägar, VTI rapport 666, år 2010
SLB analys Försök med dammbindning längs E4 och i Stockholms innerstad 2006, SLB 6:2006, år 2006
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Vissa studier pekar på att ämnena har en toxicitet mot växter men vid användning i full
skala verkar inga sådana konsekvenser ha uppmärksammats.
Sammantaget bedöms riskerna för grundvattnet vid användande av CMA eller kaliumformiat, för dammbindning, som små. Stockholm stad använder också CMA för dammbindning på 35 innerstadsgator för att minska halten av PM10.31
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Gotland har dock normalt ett tunnare jordtäcke och matjordtäcke vilket gör förhållandena
för snabb nedbrytning något sämre än andra områden med mäktigare jordlager men samtidigt kompenseras detta av att säsongen för en biologisk aktiv jordmån är längre i Visby än
för Stockholm och större delen av övriga Sverige, vilket beror på det milda klimatet.

31

http://miljobarometern.stockholm.se/luft/partiklar/antal-dygn-over-normvardet-for-pm10-i-luft/
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Bilaga 2 Samrådsredogörelse
Förslag till bilaga som Region Gotland skriver efter genomfört samråd
Kan innehålla: En beskrivning av hur samrådet har genomförts, om det har kungjorts, i vilken tidning, om det ställts ut var, rent fysiskt och vilken tid (praktikaliteterna kring hur
samrådet skett).
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Ska redovisa vilka synpunkter som kommit in, och hur hänsyn till dem har tagits eller tas,
samt foga sammanställningen till de övriga handlingarna i ärendet.
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Bilaga 3 Beräkningsförutsättningar
PM MODELLERING
Uppdrag

Uppdragsledare

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Emma Hedberg

Uppdragsnummer

Upprättad av

1157881000

Carl Thordstein

Datum

2017-09-28

Validering av mätdata, bakgrundshalter och meteorologi
För att få en uppfattning om den totala noggrannheten i hela beräkningsgången har beräkningsmodellen i rapporten validerats/kalibrerats mot 2016 års mätdata av luftföroreningar
(mätstationen vid Österväg 17 i Visby). Validering av modellen görs även med syftet att utvärdera dess förmåga att reproducera representativa halter för det undersökta området. Naturvårdsverkets har tagit fram kvalitetsmål, som luftkvalitetsmodeller ska uppfylla. Kvalitetsmålen är i enlighet med kraven på modellberäkningar som finns definierade i EU:s
Luftdirektiv och baseras på jämförelse mellan beräknade halter och uppmätta halter. I Tabell 5 framgår vilka krav som ställs på de luftföroreningar som ingår i denna utredning.
Tabell 5. Kvalitetsmål för modellberäkningar enligt Naturvårdsvårdsverkets författningssamling (2010:8)

Kvalitetsmål
Årsmedel
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Dygnsmedel

Partiklar (PM10)
50 %
Ännu ej fastställt

För att avgöra om modellberäkningarna uppfyllde kvalitetsmålen, nyttjades ett verktyg rekommenderat av referenslaboratoriet för tätortsluft (SMHI). I verktyget infogas modelldata
respektive mätdata från mätplatsen vid Österväg 17 i Visby och från dessa beräknar verktyget kvalitetsmåtten för både års och dygnsmedelvärde. Kvalitetsmålen anges som osäkerhet
med måtten RPE eller RDE. För årsmedelvärden rekommenderas att RDE används vid
halter som väl underskrider gränsvärdena. Vad som kan vara bra att ha i åtanke är att ett
perfekt uppnått modellresultat inte nödvändigtvis behöver innebära 100 % överensstämmelse med mätdata. Detta då varken mätningar eller modeller återger en perfekt beskrivning av atmosfärens kemiska tillstånd. Atmosfären påverkas av flertalet icke-linjära och till
viss del stokastiska parametrar, varför en viss spridning är att vänta mellan uppmätta och
beräknade halter.
Valideringen genomfördes mot mätstationen vid Österväg 17 i Visby, som är placerad cirka
2 meter norr om Norra Hansegatan. Resultatet visade på låg modellosäkerhet och kvalitetsmålen innehölls med god marginal, se Tabell 6.
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Tabell 6. Resultat av modellosäkerheten

Resultat

Partiklar (PM10)

Årsmedel*
Dygnsmedel

1%
-

* Beräknad med det statistiska måttet RDE (Relativt Directive Erros), utgår från gränsvärdena i EUs Luftdirektiv

Modellberäkningarna återger inte, som tidigare nämnt, en exakt överensstämmelse med
mätdata, vilket innebär att det finns vissa felkällor. Det är dock viktigt att framhålla att
bättre beräkningsresultat erhålls genom att kalibrera mot mätdata.
Förutom lokala emissioner sker även intransport av luftföroreningar från andra regioner i
Sverige, men även långdistanstransport från områden utomlands. I programvaran Aermod
som används vid spridningsberäkningarna adderas bakgrundshalter för kvävedioxid och
partiklar (PM10). Bakgrundhalterna som nyttjats i beräkningarna har hämtats från mätningarna genomförda vid Tallunden under 2003, som är de enda genomförda mätningarna av
bakgrundhalterna.

Spridningsmodell
Spridnings- och depositionsberäkningarna är utförda enligt de amerikanska miljömyndigheternas (US-EPA) godkända modellkoncept Aermod. Inom EU saknas motsvarande system när det gäller krav på spridningsmodeller. I EU finns organisationen Eionet (European Topic Centre on Air and Climate Change) som har tagit fram en förteckning över
spridningsmodeller som används inom EU. Modellen finns beskriven på Referenslaboratoriet för tätortslufts internetsida (SMHI):
http://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/mer-om-modellerna/aermod.
Tre olika applikationer ingår i detta arbete, dessa är:
•
•

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

•

AERMET är en specialanpassad beräkningsapplikation för att beräkna de meteorologiska parametrarna för bl.a. vertikala profiler i luftrummet.
AERMOD är en spridningsmodell, speciellt utvecklad för att beskriva halter i närområdet av utsläppskällan
AERMAP är en beräkningsmodell för definiering av de topografiska förhållandena

Resultatet redovisas som en geografisk spridning med kontinuerliga haltnivåer 1,5 meter
ovan marknivå i enheten µg/m3. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till enskilda byggnader, men innehåller information gällande platsspecifik topografi och råhetsfaktor; beskriver
ytans skrovlighet och därmed motståndet av spridningen i luften, vilket motsvarar ”stadsmiljö”.
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Emissionsdata använda i spridningsberäkningarna
Emissionsfaktorn är den mängd partiklar (PM10) som ett genomsnittligt fordon skapar per
körd sträcka. Emissionsfaktorn påverkas av många olika förhållanden, exempelvis fordonens typ och hastighet samt vägbanans beläggning, dammighet och fuktighet.
Avgasemissioner beräknas i huvudsak med hjälp av emissionsmodellen HBEFA 3.3. Det är
en gemensam europeisk emissionsmodell för vägtrafik som har anpassats till svenska förhållanden.
För partiklar domineras utsläppen av partiklar (PM10) som uppkommer vid slitage och ej
som avgaser. För emissionerna av partiklar är andelen tung trafik, dubbdäcksandel och antal fordon de viktigaste parametrarna. Dubbdäcksandelen har påvisats ha en avgörande inverkan på partikelhalterna. I dagsläget uppgår dubbdäcksandelen i Visby till cirka 70%. Då
normen för PM10 avser ett högsta tillåtna medelvärde för ett helt kalenderår, behövs information gällande dubbdäcksandelens påverkan på halterna under ett år. För beräkningarna av PM10 användes därav genomsnittliga emissionsfaktorer under ett helt år.

Meteorologiska förutsättningar och andra faktorer som påverkar partikelhalterna
Meteorologiska parametrar har stor inverkan på luftföroreningar. Detta genom att påverka
diverse fysiska och kemiska processer så som koagulation, kondensation och avdunstning,
kemisk omvandling samt torr och våtdeposition (Tang et al., 2014). Förenklat transporterar
vinden föroreningarna, turbulensen blandar och späder dem och nederbörden ”sköljer”
bort dem från atmosfären (Trafikverket, 2012).

Vind och turbulens
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Vind kan, väldigt grundläggande, definieras som luft i rörelse. Den påverkar luftkvaliteten
genom transport av luftföroreningar och kan delas in i olika skalor. Globala och mesoskaliga vindmönster har stor betydelse vid långväga transport av luftföroreningar. Vindmönster på mikroskala sker över områden mindre än 10 kilometer och är av störst intresse vid
mätning och övervakning av luftföroreningar på lokal nivå. Vindarnas hastighet och riktning på mikroskala är beroende av sin omgivning och kan avvika markant på grund av varierande friktionseffekter av jordytan, exempelvis oregelbunden topografi, stadens värmeö,
effekten av sjöar och hav, öppen mark och utformningen av gaturum. Det är av betydelse
att veta riktningen på vinden vid prediktioner av föroreningarnas spridning (RRC.AP,
2004).
Utspädningen av föroreningar i den lägre atmosfären påverkas kraftigt av konvektiv och
turbulent omblandning (RRC.AP, 2004). Turbulens brukar betraktas som oregelbundna
virvlar och uppkommer i atmosfären genom mekaniska eller termiska processer. Mekaniskt
bildad turbulens skapas genom friktion mot underlaget. Friktionen mot marken minskar
vindhastigheten nära marken, vilket leder till att vindhastigheten ökar med höjden och bildar en vindhastighetsprofil som skapar turbulens. Byggnader och gaturum kan skapa turbulenta vakar (stora virvlar) nedströms hindren. Storleken på vakarna är beroende av vindriktningen i förhållande till byggnaderna och gaturummet, byggnadernas dimensioner och gaturummens utformning. Fordon ger också upphov till mekanisk turbulens. Vakarna bildas i
omedelbar närhet och är beroende av fordonens hastighet. Termisk turbulens skapas ge-
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nom att solinstrålningen värmer marken, som i sin tur värmer luften och när den varma luften stiger skapas varma virvlar (turbulens). Den termiska turbulensen är beroende av hur
stort energiutbytet är mellan marken och atmosfären. Ökad turbulens leder generellt sett till
ökad utspädning av luftföroreningarna och därmed minskade föroreningshalter. Dock kan
situationen bli annorlunda för partikelhalten, då ökad turbulens kan öka resuspensionen av
partiklar och därigenom öka partikelhalten (Trafikverket, 2012).

Meteorologi använd i beräkningarna
Speciellt anpassade meteorologiska data för spridningsberäkningar (AERMOD/AERMET)
har tagits fram för det aktuella området i Visby. Den meteorologiska informationen bygger
på en avancerad numerisk väderprognos modell, ”Mesoscale Model 5th generation”
(MM5), vilken har beräknat de lokala meteorologiska förutsättningarna för Visby åren
2014–2016, totalt 26 304 timmar. Bland parametrar som ingår kan nämnas lufttryck, temperatur, vindhastighet, vindriktning, relativ fuktighet, molnmängd och nederbörd. Vissa parametrar är även definierade för olika nivåer i vertikalled (vindhastighet, vindriktning, lufttryck, temperatur, relativ fuktighet etc.). Metoden att använda MM5 data följer de anvisningar som de amerikanska miljömyndigheterna (US-EPA) tagit fram att användas i motsvarande tillståndsansökningar i USA. Motsvarande data används även i Europa.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I Figur 8, beskrivs meteorologin i form av ett vindrosdiagram. Medelvindhastigheten för
året 2014–2016 är 5,21 meter per sekund och andel lugna vindar uppgick till 0,94 %.

Figur 8. Vindros för meteorologiska data året 2014–2016, Visby
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Säsongsvariation
Partiklar brukar generellt sett ses som ett luftkvalitetsproblem året runt, men partikelhalter
är komplexa och platsberoende, vilket leder till stora säsongsvariationer (Jacob et al., 2009).
Generellt har kustområden större säsongsvariation av partiklar (PM10) än inlandet (Samet et
al., 2005).

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

De högsta halterna av partiklar (PM10) förekommer under våren, medan låga halter förekommer generellt under sommarmånaderna. Anledningen till de höga partikelhalterna under våren är resuspension av damm som ansamlats under vintern vid vägbanan, främst genom slitage av dubbdäck samt sandning och saltning. Resuspensionen är som mest effektiv
vid torrt vägunderlag och innan sanden och vägdamm har tagits bort (Areskoug et al.,
2004). PM10-halten är lägre på sommaren på grund av: lägre trafikintensitet, vilket minskar
både de direkta och indirekta emissionerna, och av en i allmänhet mer intensiv turbulent
blandning, vilket leder till effektivare utspädning av partiklarna (Johansson et al., 2007).

32 (42)

Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

Referenser
Areskoug H., Johansson C., Alesand T., Hedberg E., Ekengrena T, Vesely V., Wideqvist U.
& Hansson H-C. (2004). Concentrations and sources of PM10 and PM2.5 in Sweden: Institutet för tillämpad miljöforsking. ITM-report 110
Gustafsson. M., (2003). Emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i väg- och gatumiljö. VTI 944
Gustavsson M., Peterson K., Persson K., Blomqvist., Gustavsson M. & Janhäll S. (2016).
Diffusa partikelemissioner från trafik i bygg- och industriverksamhet. NR C153
Jacob, D. J., & Winner, D. A. (2009). Effect of climate change on air quality. Atmospheric
Environment, 43(1), 51-63
Johansson, C., Norman, M., & Gidhagen, L. (2007). Spatial & temporal variations of PM10
and particle number concentrations in urban air. Environmental Monitoring and Assessment, 127(1-3), 477-487.
Naturvårdsverket. (2014). Luftguiden – Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Handbok 2014:1. ISBN 978-91-620-0178-0
Naturvårdsverkets författningssamling. (2016). Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll
av luftkvalitet. NFS 2016:9. ISSN 1403–8234
Regional Resource Centre for Asia and the Pacific. (2004). Air Pollution and Meteorology.
Manual for national training programme
Samet J. M., Brauer M. & Schlesinger M. (2005). Air quality guidelines Global Update 2005
- Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, WHO, 217-307. ISBN 92
890 2192 6
Tang, L., Haeger-Eugensson, M., Sjöberg K., Wichmann J., Molnár P., & Sallsten G.
(2014). Estimation of the long-range transport contribution from secondary inorganic components to urban background PM10 concentrations in south-western Sweden during 19862010. Atmospheric Environment, 89, 93-101

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
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Bilaga 4 Trajektorieanalys
PM LÅNGDISTANSTRANSPORT OCH SÄSONGSVARIATION AV PM 1 0

2018-02-09

STATISTISK ANALYS AV POTENTIELLA KÄLLBIDRAG TILLUPPMÄTTA PM10-HALTER VID ÖSTERVÄG 17 OCH EVENTUELLA BIDRAG TILL ÖVERSKRIDANDE AV MKN FRÅN LÅNGDISTANSTRANSPORT.
DR. PETER TUNVED, SENIOR MILJÖKONSULT

Syfte
Syftet med denna rapport är att beskriva säsongsvariationen hos PM10 och hur långdistanstransport potentiellt bidrar till överskridande av MKN för PM10 vid mätstationen vid Österväg 17 i Visby, som är placerad cirka 2 meter norr om Norra Hansegatan.

Bakgrund
Partiklar (”aerosoler”) förekommer naturligt i atmosfären, och är en väsentlig del i klimatsystemet då de framför allt bidrar till molnbildning. I höga koncentrationer utgör emellertid
partiklar en hälsorisk, varför det är nödvändigt att följa upp och i möjligaste mån reglera de
halter för vilka människor exponeras.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Definitionsmässig är aerosolen en suspension av partiklar i en gasfas (luft), och således omfattar aerosolen både partiklarna och gasen i vilken de är suspenderade. Partiklarna förekommer över ett mycket stort storleksområde, från några få nanometer upp till ca 100µm
då partiklarna blivit så stora att det inte längre kan antas hållas svävande på grund av deras
sedimentationshastighet.
Partiklar är alltid närvarande i atmosfären, men halterna varierar kraftigt både temporalt
och spatialt. I en ren arktisk bakgrundsmiljö kan halterna uppgå till något tiotal partiklar per
kubikcentimeter, och den totala massan (TSP; Total Suspended Particle mass) till någon tiondels mikrogram per kubikmeter luft. I starkt förorenade miljöer kan antalet uppgå till
hundratusentals partiklar per kubikcentimeter och TSP kan vara hundratals mikrogram per
kubikmeter.
Typiskt återfinns det största antalet partiklar vid storlekar mindre än 1µm, medan den
största andelen av partikelmassan ofta återfinns inom ett storleksområde runt och över
1µm.
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Även källtyperna varierar kraftigt mellan olika storleksklasser hos partiklar. Små partiklar,
typiskt upp till ett hundratal nanometer genereras framför allt genom gas-partikelbildning
samt primära emissioner från alla typer av förbränningsprocesser. Partiklar större än 1µm
är ofta mekanisk genererade, och bidrag lämnas genom olika typer av re-suspension, utsläpp av partiklar från slitage av vägbana från biltrafik, dubbdäck, sandning, saltning m.fl.
Den kraftiga variationen av partikelhalter i atmosfären bestäms till stor del av partiklarnas
livstid, generellt brukar man som tumregel ange en livstid på några dagar till en eller ett par
veckor i nedre delen av troposfären. Detta är dock till stor del en förenkling, då livstiden
hos olika storleksklasser hos partiklar varierar mycket kraftigt. Såväl mycket små som
mycket stora partiklar har kort uppehållstid i atmosfären då de bortförs genom torrdeposition genom diffusionsprocesser (små partiklar) och sedimentation (stora partiklar). Dessa
partiklar deponeras därför i regel nära deras källa och saknar i stort potential att transporteras längre sträckor. Partiklar av intermediär storlek, runt ett hundratal nanometer, har lång
uppehållstid i atmosfären och kan därför lämna bidrag till halter vid receptorer långt ifrån
källan.
I Luftkvalitetsförordning (2010:477) 5§ anges de definitioner som ligger till grund för miljökvalitetsnormerna avseende partiklar i luft.
”PM10: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selektivt intag som med
50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 10 mikrometer, och
PM2,5: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selektivt intag som med
50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 2,5 mikrometer.”
Härav följer att PM10 således representerar den integrerade partikelmassan hos aerosoler
mindre än 10µm och PM2,5 den integrerade partikelmassan hos aerosoler mindre än 2,5µm.
Av diskussionen ovan följer att höga halter PM10 både kan vara ett resultat av lokala emissioner av större partiklar med kort uppehållstid, men att bidrag även kan komma från långdistanstransport av den finare partikelfraktionen PM2,5 som är en delmängd av PM10.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Denna delstudie avser de mätningar som genomförts vid mätstationen Österväg 17 i Visby,
och syftet är att med hjälp av analys av luftmassetransport (trajektorieanalys) undersöka i
vilken omfattning luftkvaliteten vid mätstationen påverkas av långväga transport, för att
därmed bättre utröna vilka åtgärder som befinns lämpliga för att förbättra luftkvaliteten i
Visby.

Metod
För hela mätperioden 2013-2016 beräknades dagligen fyra 120h bakåttrajektorier (00:00,
06:00, 12:00, 18:00). Var och en av dessa trajektorier visar hur luften har rört sig bakåt i tiden, både horisontellt och vertikalt, innan luftmassan ankom receptorn (Österväg 17). Genom att relatera trajektorians transportväg till den uppmätta halten kan statistik för emissionspotential hos källområden inom 120h transporttid till receptorn uppskattas. Den modell som användes för dessa beräkningar var HYSPLIT4 (Draxier and Hess 1998) och de
meteorologiska data som ligger till grund för analysen var ”GDAS one degree archives”
(https://arl.noaa.gov/archives.php).
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Genom att kombinera de drygt 5500 luftamassetrajektoriernas geografiska transporthistoria
med den uppmätta halten vid Österväg 17 och genom att sedan projicera det resultatet på
en karta kan man skapa en uppfattning om det potentiella bidraget från olika källområden
till de uppmätta PM10 halterna vid receptorn.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Figur 1: Karta över potentiella källområden till uppmätta PM10-halter vid Österväg 17. Figuren visar vilken koncentration som i medeltal uppmäts sedan luften passerat ett geografiskt område. Det är tydligt att transport norrifrån
lämnar litet bidrag till uppmätta PM10 halter, medan centrala och östra delar av europeiska kontinenten potentiellt
lämnar stort bidrag till uppmätta PM10 halter.

I Figur 1 redovisas resultatet av analysen. Analysresultatet är projicerat i polära koordinater
med receptorn lokaliserad till mittpunkten i koordinatsystemet. Färgkodningen anger vilken
koncentration som typiskt uppmäts vid Österväg 17 då luften passerat en viss geografisk
plats. Det framgår tydligt att de högsta halterna i medeltal, upp till 25->40µg/m3, uppmäts
då luften passerat de centrala och östra delarna av kontinenten. Detta visar med tydlighet,
att vid de tillfällen då kontinental transport av luftmassor föreligger medför detta klart förhöjda halter av PM10. Detta belyser åter det faktum att PM10 kan ha en signifikant komponent av långdistanstransport, vilket då sannolikt innebär att PM10 vid dessa fall har ett starkt
bidrag från mindre partiklar.
Det är vidare klart, att lufttransport från kontinenten inte självklart leder till dygnsmedelvärden som ligger över miljökvalitetsnormen (50µg/m3), men transport från dessa områden
kan påverka årsmedelvärdet, och därmed överskridande av MKN PM10 årsmedelvärde
(40µg/m3).
Under den studerade perioden (2013-2016) uppmättes 147 dygnsmätningar med PM10-halter över 50µg/m3. Det finns en tydlig årstidsvariation i dessa överskridanden, och majorite-

36 (42)

Region Gotland

Gotland Åtgärdsprogram Luft

ten sker under vinter/vår, med ett maximum under mars (ca 50% av samtliga överskridanden). Figur 2 visar hur uppmätta överskridanden av dygnsnormen fördelar sig månadsvis
under mätperioden.

Figur 2: Månadsfördelningen av uppmätta PM10 halter vid Österväg 17, Visby, under perioden 2013-2016.

Ärendenr RS MHN 2015/434 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att få en vidare analys av huruvida dess överskridande kan ha påverkats av långdistanstransport genomfördes en ytterligare analys med hjälp av de beräknade trajektorierna. I
detta fall valdes endast ut de trajektorier som var kopplade till dygn med uppmätta dygnshalter av PM10>50µg/m3. Genom att studera var luften befunnit sig innan den ankom receptorn vid dessa tidpunkter kunde en geografisk källfördelning av luft med PM10-halter
över 50µg/m3 skapas. Resultatet redovisas i Figur 3.

Figur 3: Figuren visar vilka de typiska källområdena är då dygnsmedelvärden för PM10 överskrider 50 µg/m3.

Det framgår tydligt från Figur 3 att källområden för luftmassor som ger PM halter över
50µg/m3 markant skiljer sig från de källområden som i medeltal ger högst uppmätta koncentrationer vid Österväg 17. Tydligt är särskilt transportkorridoren från nordväst, som
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medför transport av luft från Nordatlanten och vidare över södra Sverige. Denna typ av
transport är oftast associerad med lågtryckssituationer över Nordatlanten och Skandinavien. Det finns även en tydlig komponent av nordlig transport associerad med PM10-halter
över 50 µg/m3. Detta indikerar i sin tur att bidraget från kontinentala källor är vid dessa
överskridanden i regel är lågt, om än ej obetydligt.
Resultaten indikerar således att kontinentala källor tydligt påverkar luftkvaliteten vid Österväg 17 då luftmassetransport sker från dessa områden, men oftast ej i sådan utsträckning
att dygnsnormen för PM10 överskrids. Detta ger vid handen att den dominerande orsaken
till överskridande av dygnsnormen till störst delen bestäms av lokala faktorer såsom halkbekämpning, användande av dubbdäck, meteorologiska faktorer (nederbördsmängd, vindhastighet mfl).

Slutsats
Resultatet av analysen indikerar att mätplatsens luftkvalitet tydligt påverkas av långdistanstransport från kontinenten. Detta sker dock i regel inte i sådan omfattning att dygnsnormen
för PM10 överskrids vid receptorn. Det förefaller ändå sannolikt att långdistanstransport
från mer förorenade områden har en stor påverkan på det uppmätta årsmedelvärdet, och i
det fallet är det rimligt att anta att dessa kontinentala källbidrag främst påverkar den storleksfraktion som omfattas av PM2,5.

Referens
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Bilaga 5 Åtgärdsförslag
Åtgärder som är nödvändiga för att bygga upp kunskapsunderlaget
GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN
2018–2019

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

Miljö- och hälsoskydd

Investering 100 tkr,
Drift 300 tkr/år.

Utvalda platser i Visby samt i
andra samhällen

Inventering av gator och vägar för att
kategorisera underlaget och slitaget på
olika typer av vägar i Visby. Ger ett
underlag för beslut om beläggningar
bör bytas ut och hur det ska prioriteras.
Kunskapsunderlag för att göra bättre
bedömningar av partikelhalten i Visby

2018–2019

TKF, planering

Ej bedömd

Alla vägar

2018–2019

TKF, trafikplanering

50 tkr

Utvalda gator i Visby

Kunskapsunderlag för att bedöma åtgärdsbehov
Vi behöver förbättra kunskapen om
vilka områden i Visby som åtgärder
behöver vidtas
Förbättra kunskaper om användning
av kalkmaterial på privata parkeringsplatser, städmetoder och konsekvenser av detta. Förbättra den generella
luftkvaliteten i staden med avseende
på partiklar

2018–2019

4 tkr

Räkna på utvald gata i Visby

2018–2019

TKF, trafikplanering
SBF,miljö

150 tkr

Större del av Visby

2018–2019

SBF, miljö

Debiterbar tillsyn

Privata parkeringsplatser i
Visby

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

FÖRBÄTTRA OCH UTÖKA
MÄTDATA

Införskaffande av stationär provtagningsutrustning som ger realtidsdata
samt köpa in en portabel mätare.

Snabb feedback på effekt av åtgärder.
Ökad kunskap om förhållandet urban
och regional bakgrund jämfört med
det lokala bidraget.

INVENTERING AV VÄGBELÄGGNING

TRAFIKRÄKNING
RÄKNING AV DUBBDÄCKSANDEL
GÖRA EN PM10-SIMULERING ÖVER STÖRRE DEL
AV VISBY
INVENTERING AV PRIVATA PARKERINGSPLATSER

Ökar kunskapen kring föroreningssituationer och källor. Ökar möjligheten
för Regionen att välja åtgärder genom
att kunna analysera effekterna i realtid.
För att se över hur stor andel av Visbys vägnät som kan vara av porösa
stenmaterial, behöver en inventering
göras.

Räkning av all trafik på vissa gator i
Visby. Uppgifter om andel tung trafik
räknas samtidigt.
Räkna andelen dubbdäcks i Visby
Utöka den simulering som har gjorts
Minimera kalkanvändandet på t.ex.
parkeringsytor som också kan påverka
PM10-halterna. Städning ska ske så att
kalkkross inte förekommer i onödan.
Ej använda lövblås.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Operativa åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10.
GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN
2019–2023

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

SBF, miljö
Enskild

100 tkr

Generell minskning, fordon
som kör i tätbebyggelse

Troligen bidrar kalkinnehållande asfalt
till partikelhalterna, och en hållfastare
asfalt förväntas slitas i mindre utsträckning, vilket förväntas leder till
mindre slitagepartiklar

2019–2023

TKF, gata park

De vägar som är mest trafikerade i Visby

Konventionell städning tar bort det
kvarvarande kalk- eller granitkrossen
som bidrar till slitage och partikelbildning. Kan leda till höga partikelhalter
precis vid utförandet.

2019

TKF, gata park

En grov kostnadsuppskattning anger
cirka 250 kr/m2. Utbyte av asfalt kan
ske enligt nuvarande
tidtabell men materialet byts ut mot ett
mer slitagestarkt.
Totalkostnad för
detta är ej uträknad
Ej bedömd

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

SÄNKA DUBBDÄCKSANDELEN

Hög dubbdäcksanvändning är en välkänd källa till slitagepartiklar som frigörs när vägar torkar upp.
Genom att välja en hållfastare beläggning på gator bildas mindre slitagepartiklar av däckens (och dubbdäckens)
slitage på vägytan.

Sänker partikelhalterna tack vare
minskat slitage.

Utökad konventionell städning för att
minska förstadiet till PM10. Med okulär
besiktning bedöma om ytterligare
städåtgärder.

HÅLLFASTARE VÄGBELÄGGNING

UTÖKAD STÄDNING
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Alla vägar i Visby, med
eventuell utvidgning till
andra samhällen
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Operativa åtgärder som kan vara nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10.
Dessa åtgärder och dess effekter behöver utvärderas och bedömas för Visbys platsspecifika förhållanden
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

ÄNDRAD HALKBEKÄMPNING

Använda granitkross istället för kalkmaterial för att minska uppkomst av
partiklar

Granitkross förväntas bidra till lägre
partikelhalter jämfört med kalkkross.

2018–2019

TKF, gata park

Alla gator i Visby och eventuellt i andra samhällen

DAMMBINDNING

CMA kan användas för att dammbinda
uppvirvlingsbart material, för att reducera partikelhalter i luft

CMA förväntas sänka den uppvirvlade
fraktionen av PM10 om den används
regelbundet under torra perioder under våren, innan städning och upptag
av vägens dammförråd genomförts.

2019

TKF, gata park

1 155 tkr (uppskattad totalkostnad för
schablonförbrukning
på 3000 ton/år). Tillkommande kostnad
vid utökat halkbekämpningsområde
Ej bedömt. Kostnadsberäkning kan
göras efter utredning om omfattning
har skett

KOMPLETTERANDE
STÄDNING

PM10 -städning32, för att ytterligare arbeta med att minska förstadiet till PM10

PM10-städning städar bort en finare
fraktion av partiklar jämfört med konventionell städning, men sägs inte bidra till höga partikelhalter under drift.
Testas under 2018 av TKF.

2018

TKF, gata park

En grov kostnadsuppskattning anger
cirka 1200 kr/tim

Visby

Det finns särskilda städmaskiner som arbetar som dammsugare, och påstås reducera PM10. Effekten på PM10 i omgivningsluft kan diskuteras, men kan ändå vara intressanta att utreda i Visby under en period.
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Kompletterande åtgärder som kan bli aktuella om ovanstående åtgärder inte leder till uppfyllnad av miljökvalitetsnormerna
ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BAKGRUND/SYFTE

EFFEKTFÖRVÄNTAN

SÄNKT HASTIGHET

Partikelemissioner är linjärt beroende
av hastighet. Sänkt hastighet leder till
lägre slitageemissioner.
Använda CMA istället för, eller komplement till, krossmaterial

Sänker partikelhalterna p.g.a. minskad
uppvirvling.

ÄNDRAD HALKBEKÄMPNING

CMA halkbekämpar och dammbinder
på samma gång. Förväntas leda till en
reduktion av partikelhalterna från uppvirvling

GENOMFÖRANDE/
TIDPLAN
2019–2020

ÄGARE

KOSTNAD

OMRÅDE FÖR ÅTGÄRDER

TKF, trafik

Ej bedömd

Utvalda gator i Visby

2018–2019

TKF, gata park

Ej bedömt. Omfattning måste preciseras

Endast på de mest trafikerade gatorna
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärendenr MHN 2015/434
Handlingstyp Kungörelse

Handläggare Mattias Gerdin

Datum 2018-06-19

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen

Samråd kring förslag på åtgärdsprogram för PM10 i Visby
Med anledning av perioder med höga halter av små partiklar (PM10) i Visby, har
Region Gotland tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram, i syfte att sänka
partikelhalterna. Halterna är i dagsläget så pass höga att miljökvalitetsnormen för
luft överskrids.
Innan åtgärdsprogrammet kan fastställas vill Region Gotland ha in eventuella
synpunkter via detta samråd. Då föreslagna åtgärder kan påverka myndigheter,
organisationer och allmänheten är det viktigt att samsyn råder kring
åtgärdsprogrammet.
Samrådshandlingen finns tillgänglig i Rådhuset och på webbadressen
www.gotland.se/78823
Eventuella synpunkter på förslag till åtgärdsprogram ska skickas in skriftligt
senast den 30 september 2018 till:
Region Gotland, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 621 81 Visby, eller till
registrator-mhn@gotland.se. Ange diarienummer: MHN 2015/434.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-19

MHN § 49

MHN § 49

Åtgärdsprogram avseende
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)

MHN 2015/434

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, beslutar att skicka ut förslag till
åtgärdsprogram gällande PM10, på samråd. Sista dag för remissvar sätts till
den 30 september. Samråd med allmänheten ska ske genom kungörelse i
GA/GT. Särskilt samråd ska ske med följande organisationer och myndigheter:
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Naturvårdsverket
Trafikverket
Länsstyrelsen Gotland
Astma och allergiföreningen
Naturskyddsföreningen Gotland
Friluftsfrämjandet
Motormännen Gotland
Företagarna
Svenskt näringsliv Gotland
Visby centrum
NTF

Bedömning

Det främsta målet med förslag till åtgärdsprogram är att klara miljökvalitetsnormen
för luft med avseende på PM10. Målet är också att luften ska vara så ren från
småpartiklar att ytterligare mätningar inte behöver genomföras. Förutom att klara
EU-lagstiftningens krav är en sänkning av halterna nödvändigt för att inte försämra
människors hälsa i Visby. Det är svårt att exakt bedöma effekten av de åtgärder som
föreslås men bedömningen görs att föreslagna åtgärder i programmet är nödvändiga
för att klara miljökvalitetsnormen för PM10.
Visby är inte unikt gällande att överskrida miljökvalitetsnormerna för luft. Andra
städer i Sverige och i övriga Europa har också problem, vilket EU-kommissionen har
uppmärksammat. Sverige har tillsammans med flera andra länder fått skarpa krav att
klara miljökvalitetsnormerna. Nästa steg i den processen är prövning i EU-domstolen
med risk för stora summor i vite.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-19

MHN § 49

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av miljöskyddsinspektör Mattias Gerdin.
Beslutsunderlag

Handling
Samrådsunderlag

Datum
2018-06-12

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Missiv
TN 2018/2180
21 augusti 2018

Bengt-Olof Grahn

Tekniska nämnden

Nytt partnerskapsavtal med Kibaha 2019-2021
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen beträffande fortsatt samarbete med
distriktet Kibaha i Tanzania.

Sammanfattning

Region Gotland har haft ett långvarigt samarbete med distriktet Kibaha i Tanzania.
Samarbetspartners har varit Kibaha Education Centre och Kibaha Town Counsil.
Regionstyrelsen har godkänt ett nytt partnerskapsavtal, 2019-2021 för att möjliggöra
nya gemensamma projekt.
Regionstyrelsen har också beslutat att ansökan om medel för en så kallad Extension
av pågående projekt som skall inlämnas till ICLD, Internationellt Center för Lokal
Demokrati.
Projekten berör förvaltningarna TKF, UAF och RSF och omfattar projekt för gender
equality/jämställdhet samt waste/avfall.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att partnerskapet och projekten ligger i fas med den
Internationella strategin. ICLD projekten är prioriterade och partnerskap med lång
varaktighet är att föredra. De tidigare projekten har också visat att båda
organisationerna gagnas av samarbetet. Projekten kommer att följa ICLD:s riktlinjer
om vikten av att bidra till utvecklingen av lokal demokrati hos båda parterna.
Teknikförvaltningen föreslår därför att informationen godkännes.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-08-21
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2180

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2253
10 september 2018

Anslutning till Visby flygplats
Förslag till beslut

 Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 8 400
000 kronor för att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan Lummerlundsväg och infarten till flygplatsen.
 Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att ansöka om statlig
medfinansiering och regionala tillväxtmedel (1:1-medel) för de totala kostnaderna på 8 400 000 kronor för en cirkulationsplats under hösten 2018.
 Tekniska nämnden föreslår att regionstyrelsen ger teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda eventuella behov av planläggning inom ramen för projektet.

Sammanfattning

Att stärka Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem är ett av
Gotlands mål i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025. Det förutsätter att hela resan fungerar smidigt. Infrastrukturen, som hamnar och flygplatser,
och tillgängligheten till dessa är centrala för hur väl transportsystemen kan fungera.
Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll.
Swedavia (ägare till flygplasten) och Region Gotland driver ett samverkansprojekt,
FysGot, i syfte att utveckla flygplatsen och tillgängligheten till den. I projektet ingår
tre delar - terminalen, flygplatsområdet och tillgängligheten till flygplatsen.
En förstudie har tagits fram för att ge en bild av vilka utvecklingsbehov som finns
för att möta både nuläget och framtida krav. Den behandlar kapaciteten i terminalbyggnaden och kommunikationerna till och från flygplatsen.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2253

Flygplatsen byggdes senast om på mitten av 1980-talet. Nu genomför Swedavia anpassningar och om- och nybyggnader för att få effektivare flöden och utrymmen anpassade till nuläge och framtida krav. Det gäller bl.a. gate, avresehall och säkerhetskontroller, liksom åtgärder på flygplatsområdet.
Förslaget från projektet FysGot är att gå vidare med att förbättra för gång-, cykel och
kollektivtrafikanter längs Lummerlunds väg och infarten till flygplatsen. Kapaciteten,
trafiksäkerheten och framkomligheten föreslås förbättras i korsningen mellan Lummerlunds väg och infarten till flygplatsen, genom att en cirkulationsplats byggs. Kapacitetsmässigt finns det enklare lösningar än en cirkulationsplats men för att få en
attraktiv och mer trafiksäker anslutning till flygplatsen och Visby föreslås en cirkulationsplats i korsningen.
En kalkyl finns framtagen som visar en total kostnad för hela projektet på cirka 21,2
miljoner kronor. I inledningen av projektet skall en förprojektering genomföras för
att verifiera utformningsalternativ samt kostnaderna för projektet. I detta skede ska
det eventuella behov av planläggning klarläggas. Projektet kommer pågå 2019-2021.
En översiktlig kalkyl redovisas nedan.

Väg 149
Väg 69
Cirkulation
Mark, dp mm
Totalt

Kostnad (mnkr)
6,2
2,6
8,4
4,0
21,2

Projektet har möjlighet att söka statlig medfinansiering där Region Gotland är väghållare samt regionala tillväxtmedel (1:1-medel).
Om tilläggsanslag, regionala tillväxtmedel och statlig medfinansieras beviljas kommer
kostnaderna att fördelas enligt nedan.


TNs strategiska plan och budget 2019-2021 9,7 mnkr ( varav 3, 2 mnkr från
trafiksäkerhetsplan, 0,5 mnkr från cykelplan och 6 mnkr från anslutning till
flygplatsen).



Statlig medfinansiering: 7,3 mnkr (varav 4,2 nmkr för cirkulationsplats och
3,1 mnkr för åtgärder längs lummerlundsväg)



Regionala tillväxtmedel: 4,2 mnkr (4,2 mnkr för cirkulationsplats)

Vid budgetberedningen hösten 2018 kommer det föreslås att de 6 miljoner kronor
för anslutning till flygplatsen som idag finns i strategisk plan och budget år 20202021 flyttas till år 2019 för att säkerställa att projektet kan starta enligt tidplan.
Bedömning

Projektets bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 8 400 000 kr till en cirkulationsplats.
Teknikförvaltningen avser att söka 4 200 000 kronor i statlig medfinansiering och
4 200 000 kronor i regionala tillväxtmedel (1:1-medel) för cirkulationsplatsen under
hösten 2018. Bidrag söks därmed för hela kostnaden, 8 400 000 kronor, av cirkulationsplatsen.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/2253

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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POLICY

Almedalsveckan
Den demokratiska värden
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2018-2022
Ärendenr RS 2018/265
Version 0.4

Almedalsveckan
Almedalsveckan är en tid och plats för demokratiska samtal och idéburet engagemang. Den
kännetecknas av demokrati, öppenhet och tillgänglighet. Det är ett allmänt intresse att Region Gotland engagerar sig i Almedalsveckan.
Region Gotland är den demokratiska värden för Almedalsveckan på förutsättningen att
riksdagspartierna genom sina lokala företrädare tillsammans under en sommarvecka arrangerar partiledartal eller motsvarande från scenen i Almedalsparken.
Regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut samt ingå de avtal och övriga överenskommelser som närmare krävs för att genomföra och utveckla det demokratiska värdskapet.
Vid sidan av regionstyrelsen beslutar tekniska nämnden om yttranden över ansökningar om
upplåtelse av offentlig plats, trafikregleringar och annat som följer av nämndens reglemente.
Tekniska nämnden ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier reservera plats –
på så sätt att inte någon annan ansökan om begagnande av offentlig plats får tillstyrkas – i
Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar före och en dag efter veckan. Varje parti
ska dock söka eget tillstånd hos polismyndigheten för sin respektive dag.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionfullmäktige 2018-05-14

Protokoll

Rf § 58

Almedalsveckan - värdskap och mandat
RS 2018/265

- Policy för Almedalsveckan, överenskommelse för lokala politiska partier 2018-04-04
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-04
- Regionstyrelsen 2018-04-26, § 94

Regionfullmäktiges beslut


Regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut samt ingå de avtal och övriga
överenskommelser som närmare krävs för att genomföra och utveckla det
demokratiska värdskapet.



Tekniska nämnden ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier reservera
plats – på så sätt att inte någon annan ansökan om begagnande av offentlig plats får
tillstyrkas – i Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar före och en dag efter
veckan. Varje parti ska dock söka eget tillstånd hos polismyndigheten för sin
respektive dag.

Det har uppkommit önskemål om en utförligare reglering av Almedalsveckan. Förslaget
till beslut avser att ge stöd för regionstyrelsens och tekniska nämndens arbete med att
utveckla det demokratiska värdskapet. Förslaget innehåller också en lösning på hur
Almedalsparken i berörda delar kan säkras gentemot andra konkurrerande arrangemang
under veckan.
Frågan har 2018-03-16 beretts i storgrupp med företrädare för regionstyrelsens
arbetsutskott och företrädare för de politiska partierna som för närvarande har del i det
rullande schemat i Almedalsveckan. Emellertid har tekniska nämnden, som berörs av
beslutet, inte ännu fått tillfälle att yttra sig. Med hänsyn till önskemålet under beredningen om att få ett regelverk på plats innan sommaren har det framförts att beslut bör
tas i fullmäktige på dess sammanträde 2018-05-14. Det föreslås även att tekniska
nämnden ges tillfälle att yttra sig över förslaget direkt till fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att


Regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut samt ingå de avtal och övriga
överenskommelser som närmare krävs för att genomföra och utveckla det
demokratiska värdskapet.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2018-05-14

Protokoll

Rf § 58 forts.


Tekniska nämnden ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier reservera
plats – på så sätt att inte någon annan ansökan om begagnande av offentlig plats får
tillstyrkas – i Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar före och en dag efter
veckan. Varje parti ska dock söka eget tillstånd hos polismyndigheten för sin
respektive dag.



Tekniska nämnden ges tillfälle att till fullmäktige yttra sig över förslaget till beslut
senast 2018-05-02.

Regionstyrelsen har, tillstyrkt regionstyrelseförvaltningen förslag.
Tekniska nämnden har getts tillfälle att till fullmäktige yttra sig över förslaget till beslut.
Något sådant yttrande har inte inkommit.
Anföranden
Anförande hålls av Eva Ahlin (C), Björn Dahlström (C) och Jesper Skalberg Karlsson (M).
Yrkande
 Hannes Müller (-) yrkar att förslaget avslås.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Hannes Müllers
avslagsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/623
21 augusti 2018

Sofia Ohlsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Låt förskolegrupper/skolklasser önskar
resa med kollektivtrafiken (t ex studiebesök, sport-/simhall m
m) få åka utan kostnad under lågtrafikerade turer
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag har det inkommit ett önskemål om att låta
förskolegrupper/skolklasser som önskar resa med kollektivtrafiken (t ex studiebesök,
sport- /simhall, gårdar, promenader runt ringmuren mm) åka utan kostnad under
lågtrafikerade turer. Syftet med dessa fria ”gruppresor” är att det skapar bättre
rörlighet för skolorna i regionen samt att det uppmuntrar barn och unga att välja
kollektiva transportmedel. Förslagslämnaren menar att vissa klasser idag begränsas till
en resa per år och då det kostar det cirka 700 kronor tur och retur.
Ärendet återremitterades av tekniska nämndes arbetsutskott i november 2017 § 205
för vidare utredning.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det ej är ekonomisk möjligt att erbjuda
förskole/skolklasser kostnadsfria resor med kollektivtrafiken. I dagsläget finns
bussiga kortet som ger barn och ungdomar möjlighet att resa kostnadsfritt med
landsbygdstrafiken. Om utflykter görs med förskolan eller skolan så bör finansiering
för nödvändiga resor komma från den verksamheten, detta är inget som
kollektivtrafikenheten kan bekosta.
I dagsläget åker barn under 7 år gratis med all kollektivtrafik. Utöver det kan
kollektivtrafikenheten utfärda skolklasskort på begäran. Skolklasskortet kan användas
i landsbygdstrafik vardagar mellan kl 8-17. Skolklasskortet används när klasser ska
resa under skoltid och till elever som inte har sitt bussiga kort med sig eller elever
som inte har ansökt om bussiga kortet. Varje skola har klassuppsättningar med
skolklasskort att använda vid behov. Observera att skolan måste förboka sin resa och
att resor görs i mån av plats.
Vissa skolor köper i dagsläget busskort med reskassa vilket även skulle vara ett
billigare alternativ. Förvaltningen känner inte till kostnaden på 700 kr som nämns i
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/623

förslaget. Någon restriktion för antal resor finns inte heller från
kollektivtrafikenheten.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen informerar att för varje grundskola betalas
följande resor av central förvaltning (resor till aktiviteter som är relaterade till
läroplanen):
 Resor till simhall för simundervisning: 10 stycken resor tur/retur per skola och
läsår.
 Kulturresor: resor från landet till Visbyför besök på till exempel Fornsalen och
Fenomenalen, en resa per termin.
Planerade gruppresor ska förbokas hos Region Gotlands entreprenör Gotlandsbuss
enligt kollektivtrafikenhetens regler.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-02-15
Tjänsteskrivelse 2018-08-21
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
Registrator-UAF
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Gotland
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Regionfullmäktige i
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Förslag om att låta förskolegrupper/skolklasser som
önskar resa med kollektivtrafiken (t ex studiebesök,
sport-/simhall. gårdar, promenader runt ringmuren
mm) få åka utan kostnad under låatrafikerade turer.
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.

Syftet med dessa fria "gruppresor" skapar dels
bättre rörlighet för skolorna i regionen, uppmuntrar
barn- & unga att välja kollektiva transportmedel, en
viktig del för vår hållbara utveckling, samt att det
kommer till gagn för företag och platser barnen kan
besöka och lära sig mer om. Idag begränsas vissa
klasser till 1 resa/år, då det kostar ca 700 kr T/R.
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

fx]
f~l

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 forslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

.
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Ilse Vuiisters Hammarström
Ölandsgatan 25

Adress

Postadress

621 49 Visbv
ilse.hammarstrom@gmail.com

E-postadress
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