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Sammanfattning
Allmänt
Försvaret lade ner regementet P18 år 2005 och sen dess är Visborgsområdet under omvandling.
Bebyggelsen i området har fått andra funktioner och här planeras för både bostäder, rekreation,
turist- och idrottsanläggningar. I området finns också höga naturvärden som äldre
tallskogsområden och vildbisamhällen i den sandiga marken och värden som idrotts- och
rekreationsområde för människor. Det stadsnära läget gör att skogsområdet används mycket av
närboende och elever och anställda på skolor och arbetsplatser. Området ligger inom Visby
vattenskyddsområdet inom den sekundära vattenskyddszonen.
I den fördjupade översiktsplanen för Visby har Visborgs sydöstra del pekats ut som ett
utvecklingsområde för idrott och rekreation. Här ska idrotten ges möjlighet att utvecklas och
samordna sig inom det utpekade idrottsområdet. I idrotts- och rekreationsområdet Visborg
planeras bl.a. en ny tvärväg, idrotts- och sportanläggningar, kontor, hotell, camping och naturoch rekreationsområde.

Miljökonsekvensbedömning
Vid behovsbedömningen har regionen kommit fram till att en miljöbedömning ska göras.
Avgränsningen har skett i samråd med länsstyrelsen.
Två alternativ har konsekvensbedömts:
1.

Planförslagets fulla utbyggnad. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innefatta konsekvenser
och effekter av utbyggnad och åtgärder som sker i detaljplanens område. Påverkan utanför
planområdet från åtgärder inom planområdet ska också innefattas.

2.

Nollalternativ redovisar konsekvenser av att idrottsområdet inte utvecklas, dvs området
fortsätter att fungera som idag.

De miljöaspekter som bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan är:
•

Kulturmiljö

•

Naturmiljö

•

Friluftsliv, turism och rekreation

•

Hälsa och säkerhet – bl.a. planens påverkan på hälsa, säkerhet samt trafik- och
bullerfrågor och markföroreningar

•

Vattenkvalitet

För att få bättre kunskap om miljöaspekter för planens genomförande och konsekvensbedömning har fördjupade utredningar genomförts inför detaljplanering och MKB:
•

Hälsokonsekvensbeskrivning (HBK)/vardagslivskartläggning som beskriver hur
området används och vilka konsekvenser det kan bli av utvecklingen i området.
(Forsemalm 2011).

•

Naturinventering: En detaljerad naturvärdesinventering (NVI) av området har
genomförts och vildbifaunan har inventerats. Rödlistade arter har särskilt eftersökts.
(Andersson 2011).
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•

Historisk landskapsanalys/fornminnesutredning: ”Den historiska dimensionen”
beskriver områdets historiska utveckling och redovisar vilka fornlämningar som finns i
Visborgsområdet. (Carlsson 2011).

•

Trafikutredning: I rapporten ”Visborgs idrottsområde” som har särskilt fokus på
tvärförbindelsens utformning och gång- och cykelstråk redovisas även effekter av olika
trafikmatningsscenarior i anslutning till det planerade idrottsområdet (Knutsson et al
2011).

•

Undersökning av markföroreningar: Undersökningen är översiktlig och omfattar alla
ytor som planläggs för vägar och verksamhet. Utöver detta har även platser med
misstänkta föroreningar undersökts. Undersökningar pågår (muntl Gustavsson,
PentaCon 2012).

•

Undersökning av markradon: Markradon undersöks i planområdet under våren 2012.

•

Hydrogeologisk undersökning: Undersökning av hydrogeologiska förutsättningar
med avseende på dagvattenavrinning och grundvatten. Undersökningar pågår (muntl
Gustavsson, PentaCon 2012).

Planen har varit på samråd och synpunkter som har framkommit i samrådet har arbetats in i
planen och ny kunskap som har framkommit i nya utredningar under samrådstiden har
förbättrat konsekvensbedömningen i denna MKB.

4

Miljökonsekvensbeskrivning för idrotts- och rekreationsområdet Visborg
Utställning 2012-02-22

Miljökonsekvenser
Påverkan på olika intressen redovisas i matrisform med kommentarer samt gradering av
konsekvens.
Intresse

Huvudalternativ

Nollalternativ

Kulturmiljö

Små konsekvenser

Inga konsekvenser

Naturmiljö

Risk för stora konsekvenser, anpassningar och
skötsel är en förutsättning för att det ska bli små till
måttliga konsekvenser.

Små konsekvenser på kort sikt. På
lång sikt kan de öka genom
igenväxning och upphörd
verksamhet i motocrossbanan som
gynnar vildbin.

Friluftsliv,
rekreation och
turism

Stora positiva konsekvenser
nya möjligheter för rekreation och möten mellan
människor, ger förbättrad hälsa och gynnar turism.
Kan också ge bättre ekonomi för enskilda,
näringsidkare och regionen.

Små negativa konsekvenser.
Förhindrar utveckling av
idrottverksamhet och kan innebära
att färre rör på sig och kan mötas
vilket ger konsekvenser för hälsa.
Kan förhindra utveckling av
turismen.

Hälsa och
säkerhet

Förorenad mark: små konsekvenser, inga
markföroreningar funna i området.

Små konsekvenser

Buller: små konsekvenser med anpassning av
tvärförbindelse. Säkerhetsmarginalen har utökats
med 10 meter till närmaste boende till
tvärförbindelsen.
Trafiksäkerhet: små konsekvenser med föreslagna
utformningar med separata åtskilda GC-vägar,
bilanslutning från tvärförbindelse och Langs väg.
Trygghet och säkerhet: Måttliga konsekvenser utan
åtgärder med utformning för att skapa trygghet och
säkerhet små konsekvenser.
Radon: Normala radonvärden i området, små
konsekvenser.
Vattenkvalitet

Med åtgärder som kommer att föreslås i den
hydrogeologiska utredningen (bl.a. utformning av
hårdgjorda ytor och dagvattenhantering) innebär
utbyggnaden risk för små-måttliga konsekvenser för
vattenkvalitet både för grundvatten och recipienten.

Små konsekvenser

Risk för måttliga-stora konsekvenser om inte
skyddsåtgärder genomförs p.g.a ökad trafik och
ökade dagvattenmängder och risk för oljeutsläpp på
parkeringsytor.
Kumulativa
effekter

Risk för att tillkommande utveckling söder om Visby Små konsekvenser
tätort försvårar spridning för sand- och tallanknutna
organismer.
Det är bra att utreda påverkan på vattenkvalitet
utifrån hela Visborgs utveckling för att få fram
lämpliga åtgärder för att säkra vattenskyddsområdet.
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Uppfyllelse av miljömål
Målen för God bebyggd miljö uppfylls. Målen Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och ett rikt
växt och djurliv kräver hänsyn och skyddsåtgärder i planeringen för att inte målen ska
motverkas påtagligt.
Påverkan
Miljömål

Huvudalternativ

Nollalternativ

Grundvatten av god
kvalitet

Ökad mängd hårdgjorda ytor och dagvatten
kan innebära att grundvattnet och
recipienten exponeras för mer föroreningar
och därmed motverkar miljömålet. Åtgärder
kommer att föreslås i området för att inte
riskera att vattenkvalitet och kvantitet
försämras.

Påverkar ej uppfyllelse av miljömålet

Levande skogar

Miljömålet motverkas genom att en del av ett Påverkar ej uppfyllelse av miljömålet
värdefullt skogsområdet bebyggs. Det är
viktigt att minimera negativa effekter genom
anpassningar i utformningen av
campingområde. Det är också möjligt att öka
kvaliteten i närliggande skogsmiljöer med
naturanpassad skötsel.

God bebyggd miljö

Utvecklingen i området kan delvis medverka Påverkar ej uppfyllelse av miljömålet
att miljömålet uppfylls. Utformningen
medverkar till att möjliggöra säkra GC-vägar
och kollektivtrafik till området. Utvecklingen
med idrottsanläggningar och camping bidrar
till ökade möjligheter för rekreation och
friluftsliv.

Ett rikt växt- och
djurliv

Inom planområdet finns värdefulla miljöer
och ett flertal rödlistade arter varav några har
sitt starkaste fäste på Gotland. En del av den
högst klassade skogen kommer att påverkas
genom att den planerade campingen byggs i
skogsmiljön. Om motocrossbanans
verksamhet upphör riskeras igenväxning av
värdefull vildbilokal. Det innebär att
miljömålet motverkas. Med en
naturvårdsanpassad skötsel kan påverkan
minimeras och t.o.m ge positiva
konsekvenser för sandanknutna organismer.

Utvecklingen är neutral för miljömålet
under förutsättning att igenväxning av
motocrossbanans sandiga marker och
tallskogar inte sker. Viss negativ
påverkan kan det bli på lång sikt
genom pågående igenväxning i
området.

Uppfyllelse av miljökvalitetsnormer
Den ökade mängden hårdgjorda ytor och parkeringar innebär risk för ökade mängder av
kemiska ämnen, tungmetaller och petroleumprodukter. För att ha möjlighet att kunna uppnå de
mål som är uppsatta för grundvatten och inte försämra möjligheterna att nå målen är det viktigt
att åtgärder som kommer fram i den hydrogeologiska undersökningen genomförs. Med
åtgärderna bedöms risken kunna bli liten för försämringar av grundvattenkvalitet och
försämringar av vattenkvalitet i recipienten Östersjön.
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Uppfyllelse av Region Gotlands mål
EKOLOGISKT: Regionens fysiska planering har stor betydelse för att skapa förutsättningar för
befolkningen att agera ekologiskt hållbart. Säkra GC-vägar till och genom området underlättar att
förflytta sig i området utan bil. Det finns också möjlighet att kunna dra fram kollektivtrafik genom
området. Viss påverkan och fragmentering av värdefulla tallmiljöer kommer att uppstå samt risk att den
värdefull vildbifaunan vid motocrossbanan försvinner om markomrörande verksamhet upphör där.
Byggandet ska följa det program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande som region Gotland har
(2003). Hydrologin, markens förutsättningar och dagvattenhantering utreds för området och utgör
underlag för att utforma åtgärder som ska säkra god vattenkvalitet även långsiktigt både grundvatten och
i recipienten Östersjön.
EKONOMISKT: Att värna människors hälsa och naturresurser är en förutsättning för
utveckling och välstånd. Planen uppfyller detta mål.
SOCIALT: Social hållbarhet för Visby koncentreras i fyra perspektiv: trygghet, jämställdhet,
tillgänglighet och delaktighet. Planen kan innebära ökade risker för att det uppstår otrygga miljöer
kring tvärförbindelsen och oupplysta GC-vägar och motionsspår, detta är viktiga frågor vid utformningen
och ingår i planen. Planen är positiv för möjligheten till delaktighet och området kommer att bli
lättillgängligt för många, särskilt när Visby utvecklas söderut.

Påverkan på riksintressen och skyddade områden
Inga skyddade naturområden eller riksintressen bedöms påverkas på ett betydande sätt av den
verksamhet som planeras. Skyddsåtgärder för vattenskyddsområdet bör utredas vidare.

Samlad bedömning av planförslaget
De största negativa konsekvenserna av planförslaget kan minskas till måttliga eller små genom
att genomföra skyddsåtgärder och skötsel samt genom anpassningar av exploateringarna.
Utveckling i området är starkt positivt för folkhälsa och positivt för turism.
Vattenskyddsområdet riskerar att påverkas negativt men en utredning pågår. Enligt den kan
skyddsåtgärder och anpassningar göras för att minimera risken för negativ påverkan både på
grundvatten och på recipienten Östersjön.
Målen Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och ett rikt växt och djurliv kräver hänsyn och
skyddsåtgärder i planeringen för att inte målen ska motverkas påtagligt.
Utvecklingen medverkar till att uppfylla regionala mål till stora delar, åtgärder behövs för att
inte mål om biologisk mångfald och vattenskyddsområde ska motverkas.
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1 Inledning
Allmän beskrivning
Försvaret lade ner regementet P18 år 2005 och sen dess är Visborgsområdet under
omvandling. Bebyggelsen i området har fått andra funktioner och här planeras för
både bostäder, rekreation, turist- och idrottsanläggningar. I området finns också höga
naturvärden som äldre tallskogsområden och vildbisamhällen i den sandiga marken
och värden som idrotts- och rekreationsområde för människor. Det stadsnära läget gör
att skogsområdet används mycket av närboende och elever och anställda på skolor och
arbetsplatser. Visborg ligger inom Visby vattenskyddsområde.
I den fördjupade översiktsplanen för Visby har Visborgs sydöstra del pekats ut som ett
utvecklingsområde för idrott och rekreation. Här ska idrotten ges möjlighet att
utvecklas och samordna sig inom det utpekade idrottsområdet. Området ligger i
Visbys södra del, se figur 1.
Figur 1. På kartan som
täcker Visbyområdet har
detaljplaneområdet ritats
ut med svart. Här
planeras för ett idrottsoch rekreationsområde.
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Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen och metod
Inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kapitlet i miljöbalken skall en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där den betydande miljöpåverkan som
planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga
alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd skall också
identifieras, beskrivas och bedömas. MKB:n ska också beskriva hur eventuella negativa
miljökonsekvenser kan minimeras eller undvikas.
Beslut om en plan kan medföra betydande miljöpåverkan tas av regionen (i detta fall
Region Gotland) i en behovsbedömning enligt Miljöbalken (MB) 6 kap. 11 §. Vad som
innebär kunna antas medföra betydande miljöpåverkan finns angivet i 4 § i
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbedömningar. Region Gotland har gjort
bedömningen att detaljplanen innebär en betydande miljöpåverkan och ska därmed
miljöbedömas.

Metod
I metoden för miljöbedömningar ingår stegen behovsbedömning, avgränsning, analys,
upprättande av miljökonsekvensbeskrivning, antagande och uppföljning. MKB:n ingår
i planhandlingarna för detaljplanen och är en del av beslutsunderlaget för den fortsatta
planeringen.
Kunskapsinsamling till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har skett genom besök
på plats, kunskapsinhämtning från inventering av detaljplaneområdet samt studier av
översiktsplan, särskilda utredningar för samt annat material från Region Gotland och
länsstyrelsen i Gotlands län. Samråd har genomförts med länsstyrelsen där
utredningsnivån, innehåll och avgränsning har diskuterats för MKB:n.

Bedömningsgrunder
Med utgångspunkt på omfattning, varaktighet och värde har följande fyra frågor
besvarats och motiverats för alla miljöaspekter som konsekvensbedömts:
1. Är inverkan negativ eller positiv?
2. Är inverkan bestående?
3. Är inverkan stor eller liten?
4. Hur stort värde har det som påverkas?
Konsekvenser har bedömts i en femgradig skala, såväl positiva som negativa
konsekvenser. Där inte annat anges avses negativ konsekvens. I tabell 1 beskrivs
förhållande mellan värdet och påverkan.
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Tabell 1. Förenklad beskrivning av konsekvensskalan.

Intressets
värde

Betydande
påverkan

Måttlig
påverkan

Liten
påverkan

Ingen
påverkan

Högt:
Mycket stora
Riksobjekt,
konsekvenser
regionalt värde

Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Måttligt:
Kommunalt
värde

Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Inga
konsekvenser

Lågt: Lokalt
värde

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Små
konsekvenser

Inga
konsekvenser

Behovsbedömning och avgränsning av MKB
Vid samrådsyttrande daterat 2010-02-21 för Detaljplan för idrottsområde, har
länsstyrelsen godkänt den bedömning som Region Gotland (2010-11-29) har gjort att en
miljöbedömning ska göras. Samråd om avgränsning av MKB genomfördes 2011-06-14.
MKB:n och planen har varit ute på samråd och de synpunkter som har kommit in har
arbetats in i planen och MKB:n. Ett offentligt samråd hölls den 8:e december 2011. En
samrådsredogörelse finns som visar hur kommunen har tagit ställning till yttranden
som har kommit in. Under tiden har utredning av markföroreningar, radon och
hydrogeologi genomförts som inte är färdigrapporterad. Däremot har de resultat som
kommit in från undersökningarna kunnat arbetas in i MKB:n.

Av g r ä n s n i n g a v a l t e r n a t i v
Två alternativ har konsekvensbedömts:
1. Planförslagets fulla utbyggnad.
2. Nollalternativ som redovisar konsekvenser av att idrottsområdet inte utvecklas, dvs
området fortsätter att fungera som idag.
Läs mer om alternativen i nästa avsnitt 2.

Geografisk avgränsning av MKB:n
Miljökonsekvensbeskrivningen innefattar konsekvenser och effekter av utbyggnad och
åtgärder som sker i detaljplanens område. Påverkan utanför planområdet från åtgärder
inom planområdet behandlas också.

Av g r ä n s n i n g a v m i l j ö a s p e k t e r s o m s k a m i l j ö b e d ö m a s
De miljöaspekter som förväntas kunna medföra betydande miljöpåverkan och som
kommer att behandlas i MKB:n är:
•

Kulturmiljö

•

Naturmiljö
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•

Friluftsliv, turism och rekreation

•

Hälsa och säkerhet
– bl.a. planens påverkan på hälsa och säkerhet samt trafik- och bullerfrågor och
markföroreningar

•

VattenkvalitetFördjupade utredningar

För att få bättre kunskap om viktiga aspekter för planens genomförande och
konsekvensbedömning har fördjupade utredningar genomförts inför detaljplanering
och MKB:
Hälsokonsekvensbeskrivning (HBK)/vardagslivskartläggning som beskriver hur
området används och vilka konsekvenser det kan bli av utvecklingen i området. Fem
grupper har deltagit i processen; P18 IK, en boendegrupp, Visby IBK samt två grupper
på Atheneskolan. Grupperna har utifrån en idéskiss för området fått arbeta med frågor
som - Vad i den fysiska miljön är viktigt för er? Vad upplevs som värdefullt och unikt –
och varför? Vilka är smultronställena? Hur används området för rekreation, idrott och
fritid? Finns det viktiga sociala mötesplatser att måna om? HBK:n utgår från lokala mål
och delmål och ska visa hur planeringen kan ta hänsyn till utsatta gruppers behov och
till kön (Forsemalm 2011).
Naturinventering: En detaljerad naturvärdesinventering (NVI) av området har
genomförts och vildbifaunan har inventerats i juni och juli, vid totalt 4-5 tillfällen.
Rödlistade arter har särskilt eftersökts. I rapporten redovisas även skötselråd för de
olika naturmiljöerna som har avgränsats (Andersson 2011).
Historisk landskapsanalys/fornminnesutredning: I rapporten ”Den historiska
dimensionen” beskrivs områdets historiska utveckling och redovisar vilka
fornlämningar som finns i Visborgsområdet. En ny fornminnesinventering har
genomförts i området. (Carlsson 2011).
Trafikutredning: I rapporten ”Visborgs idrottsområde” som har särskilt fokus på
tvärförbindelsens utformning och gång- och cykelstråk redovisas även effekter av olika
trafikmatningsscenarior i anslutning till det planerade idrottsområdet (Knutsson et al
2011).
Undersökning av markföroreningar: Undersökningen är översiktlig och omfattar alla
ytor som planläggs för vägar och verksamhet. Utöver detta har även platser med
misstänkta föroreningar undersökts. Undersökningar pågår (muntl Gustavsson,
PentaCon 2012).
Undersökning av markradon: Markradon undersöks i planområdet under våren 2012.
Hydrogeologisk undersökning: Undersökning av hydrogeologiska förutsättningar
med avseende på dagvattenavrinning och grundvatten. Åtgärdsförslag kommer att
presenteras. Undersökningar pågår (muntl Gustavsson, PentaCon 2012).
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2 Planförslag och nollalternativ
Planförslaget
I idrotts- och rekreationsområdet Visborg planeras bl.a. en ny tvärväg, idrotts- och
sportanläggningar, kontor och vandrarhem och natur- och friluftsområde, se figur 2. I
grova drag planeras följande utveckling:
Genom området planeras vägen ”Tvärförbindelsen” som kommer att bli en viktig del i
Visbys sammanhängande huvudvägnät och bidra till en bättre fördelning av trafiken.
Vägen (70 eller 50-väg) kommer att gå mellan Toftavägen och väg 142.
Tvärförbindelsen kommer att bli den viktigaste angöringen till planområdet och den
planerade sporthallen. På figur 2-4 är vägen markerad med rosa färg. Tvärvägen har
flyttats cirka 10 meter söderut vid närliggande bostadsbebyggelse efter samrådet för att
minska bullernivåerna från trafiken vid planens fulla utbyggnad. Gång- och cykelväg
(gul färg) planeras genom hela området och till anläggningar för att underlätta och
erbjuda säkra vägar till gång- och cykeltrafikanter. För att på ett säkert sätt kunna
passera tvärförbindelsen som delar området planeras en passage med tunnel.
Plankartan ligger i bilaga 1.
Planområdets utveckling är uppdelat i två delar, området norr om tvärförbindelsen
och området söder om den. Området är totalt cirka 130 ha.
Norr om tvärförbindelsen
Utvecklingen i den norra delen med sportanläggningar möjliggör utbyggnad av fler
idrotts- och fritidsanläggningar, söderifrån mot norr. I första skedet kommer en
sporthall med tillhörande parkeringar och anslutningsvägar att byggas. Sporthallen är
planerad att stå klar år 2013. Området kan byggas ut etappvis norrut efter de behov av
fritidsanläggningar som uppstår. Se figur 3.
Söder om tvärförbindelse
I det södra området, se figur 4, sker framför allt utveckling i kilen mellan boulebanan
och upp mot cirkulationsplatsen till sporthallen. I den norra delen av kilen närmast
tvärförbindelsen planeras för hotell, vandrarhem, stugor och kontor samt i den södra
delen för camping (tält, husvagnar, husbilar).
Förslaget innebär bl a att delar av motionsspåren dras om för att undvika korsningar
med bil- och gc-vägar.
Det kommer inte ske någon utveckling motocrossverksamheten i området p.g.a. den
störning som uppstår av den verksamheten.
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Tekniska data
Vatten och avlopp ska anslutas till Regionens VA-nät. Uppvärmning kan kopplas till
fjärrvärmenät. Dagvatten ska hanteras på ett sådant sätt att grundvatten inte riskerar
att kontamineras.
Hållbart byggande
Delar av kraven i "Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande”, kan
tillämpas på byggandet av lokaler av olika slag och ska följas. Särskild omsorg ska
läggas på att både inom- och utomhusmiljöer (belysning, bevattning etc.) görs så
energieffektiva som möjligt. En samlokalisering av byggnader för olika idrottsändamål
gör att det finns goda möjligheter till att utnyttja eventuella energiöverskott från vissa
anläggningar. Externt tillförd energi ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor,
vilket även bör gälla de verksamheter som har tillgång till idrottsområdet. Området
ska vara väl försörjt med kollektivtrafik.
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Idrotts-  och  rekreationsområdet,  Visborg,  Region  Gotland
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VISBYARK

Figur 2. Kartskiss över planområdet och dess delar. Tvärförbindelsen är markerad med rosa.
Utvecklingsområdena norr och söder om tvärförbindelsen är utmärka samt den sporthall som är första
etappen i utbyggnaden av området. Gul markering visar gång- och cykelvägar, där GC-vägen passerar
tvärförbindelsen planeras en GC-tunnel. I hägra kanten visas en skiss över hur en GC-tunnel under
tvärförbindelsen kan se ut. Karta daterad 111012.
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Figur 3. I bilden till höger visas norra
utvecklingsområdet med sporthall,
olika fritidsanläggningar, gc-vägar,
tvärförbindelse och parkeringar.
Idéskiss Visby Ark daterad 120222.

Figur 4. I bilden till vänster visas södra
utvecklingsområdet med kontor, camping,
fritidsanläggningar, gc-väg mm. Idéskiss, Visby
Ark daterad 120222.
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Nollalternativ
Nollalternativet definieras som nuvarande markanvändning på området på fastigheten
Visborg 1:9 m.fl. Den nuvarande verksamheten består i dagsläget av diverse olika
idrottsverksamheter som motionsspår, fotboll, boule och motocrossbana (som kanske
övergår till mountainbikespår). Mindre vägar korsar området och i norra delen finns
ett par fotbollsplaner. Flera f.d. militära byggnader av olika standard finns i området.
Konsekvenserna ska bedömas utifrån att området fortsätter att användas på liknande
sätt som idag. Det finns inget som tyder på några stora förändringar om inte området
planläggs.

Platsval och alternativa lokaliseringar
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (Region Gotland 2011)
har förslaget om ett idrotts- och rekreationsområde i Visborgs sydöstra del varit ute på
samråd och antogs av kommunfullmäktige i december 2009. Bedömningen är att
alternativa lokaliseringar har utretts i tidigare skede och ej är nödvändigt för denna
MKB.

Motiv till föreslaget alternativ
Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett idrotts- och rekreationsområde med hög
kvalitet. Verksamheter som idrott och rekreation ska samlas och ha möjlighet att
utvecklas i området. Idrotts- och sportanläggningar liksom natur- och friluftsområde
ska planeras och kontor, vandrarhem, bostäder och vägar ska planläggas.
Planförslaget bedöms kunna uppfylla de syften som regionen har för området och den
inriktning som föreslås i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet.
Områdets geografiska läge gör det lättillgängligt för både Visbybor och boende på
övriga Gotland. Området har dessutom redan en viktig funktion för hälsa och idrott i
Visby med motionsspår, hinderbanor, gräsmattor, skogsmiljöer, boulebanor, motocross
mm så det är en naturlig plats för den här utvecklingen.

3 Områdets förutsättningar
Allmän beskrivning av området
Planområdet ligger i Visborg, en ny stadsdel i södra Visby, på Gotlands västra kust.
Planområdet har tidigare varit regementsområde och har länge varit ett orört
övningsområde. Då Gotlands regemente P18 lades ner år 2005 togs kasernområdet
över av Vasallen AB. Visborg ses nu av Region Gotland som ett område med stor
potential för den framtida utvecklingen av Visby. Planområdet omfattar ca 130 hektar.
Större delen av det föreslagna idrottsområdet ägs av Region Gotland. I områdets
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närhet finns villabebyggelse i Djuplunda samt några villafastigheter intill
planområdets östra gräns.
I områdets närhet finns bl a en friskola, vårdcentral, restaurang, frisör, gym samt en
stor del av de regionala förvaltningarna. Flera byggnader i området har sitt ursprung i
den militära verksamhet som pågått här och består framför allt av baracker.
I området pågår redan många verksamheter som alla har anknytning till idrott och
hälsa. Här finns fotbollsplaner, innebandyhall, naturmark, boulebanor och
motionsspår. På området finns också en motocrossbana och mountainbikespår.
I östra och södra kanten av planområdet finns asfalterade gator. I området övrigt består
gatunätet ff.a. av mindre grusvägar, stigar och motionsspår. I anslutning till
kasernområdet finns kollektivtrafik. Området är anslutet till GEAB:s elnät och till
TeliaSoneras ledningsnät.

Geologi och hydrologi
Berggrunden består av kalkberggrund och ovanpå berggrunden ligger ett marktäcke
som domineras av svallsediment med grovmo, sand och grus, se figur 5. (SGU).
Området ligger även inom ett för Gotland betydelsefullt grundvattenområde och är
skyddat som vattenskyddsområde. Hydrologiskt är området känsligt då berggrunden
är sprickig och vatten snabbt passerar marktäcket ner till grundvattnet. En
undersökning pågår och en rapport kommer att presenteras under våren. I den har
hydrologin utretts för hela området och i figur 6 (arbetsmaterial PentaCon 2012)
redovisas de hydrologiska förutsättningarna. På kartan kan man se vattendelare,
slukhål, brunnar och avrinningen i området. Detta är viktiga förutsättningar för
åtgärder som kommer att föreslås i rapporten för att säkra vattenkvalitet i grundvatten
och i recipienten Östersjön.
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Figur 5. Utdrag ur jordartskarta för Visby. Grön pil visar läget för Visborg idrotts- och rekreationsområde.
Copyright: Sveriges Geologiska Undersökning.
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Områdets historia
En fördjupad kulturhistorisk utredning och en fornminnesinventering har genomförts
som en del i arbetet med detaljplaner för Visborgsområdet (Carlsson 2011).
Gotland har ett mycket rikt kulturarv som bidrar till regionens attraktionskraft. En del
av kulturarvet är Kungsladugården. Visborg har tillhört Kungsladugårdens marker
och den största delen av planområdet har ingått i dess utmark med bete och skog.
Kungsladugården som ligger nordväst om planområdet tillkom i början av 1400-talet,
flera torp och gårdar i närheten har hört till den under århundradena. På
gräsområdena i norra delen av planområdet har det tidigare varit åkermark. Figur 7.
Figur 7. Kartan är i grunden
den äldre ekonomiska kartan
från slutet av 1930-talet. Det
väsentliga som hänt sedan
1800-talet är militärens
etablering i området och
utbyggnaden av järnvägen.
Den militära verksamheten
har medfört att samtliga torp i
söder är borta och att
åkerbruket till stora delar har
upphört. Torpet öster om
Kungsladugården byggs nytt
omkring 1900, vilket är det så
kallade Pippihuset, flyttat till
Kneippbyn omkring 1969
(Carlsson 2011).
De gamla åkrarna i östra
delen av planområdet (på
kartan vid den östra lila
gränsen) finns fortfarande
kvar som gräsmarker.
Skogsmarkerna har sannolikt
varit trädbärande under lång
tid med bete och skog.
Obs, den lila gränsen markerar
inte planens avgränsning utan ett
större område. Detaljplanen
ligger inom skogsområdet i
kartans östra del upp mot
kasernområdet.

Sedan slutet av 1800-talet har området använts för militära ändamål. Gotlands
regemente P18 var ett pansarförband som har verkat på området mellan 1963 och 2004.
Visborgs slätt har dock använts till militära ändamål sedan 1875, då Kronan fick rätt att
nyttja Kungsladugårdens ägor. Kasernområdet på Visborgs slätt uppfördes 1905.
Området har används som övningsplats för bland annat sprängövningar, minövningar
och motorutbildning. Regementet lades ner år 2004 och avvecklades till år 2006. På
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planområdet har militärbyggnader använts som bland annat förråd, sanitetshus,
provkammare och för utbildning. Många byggnader är nu rivna. (www.tjelvar.se).
Gotlands kulturvärden består inte bara av fornlämningar, utan också av
bebyggelsemiljöer och landskap. Inom området finns ingen befintlig bebyggelse med
särskilt kulturhistoriskt värde. Däremot kan områdets historik ha ett visst generellt
kulturhistoriskt intresse som ett f.d. militärt område.
Det saknas i princip kunskap om fornlämningar i området. I motocrossbanan har en
boplats hittats och strax intill den en nyfunnen stensättning (förhistorisk grav). I övrigt
finns inga synliga fornlämningar. Det är sannolikt med tanke på närheten till Visby och
Kungsladugården och förekomsten av fornlämningar i närliggande områden att det
kan finnas förhistoriska spår i marken som inte är synliga. I figur 8 visas områden som
bedöms som viktiga att bevara ur kulturhistorisk synvinkel samt fornlämningar
(Carlsson 2011).
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Figur 8. Den stora omvandling som skett inom Kungsladugårdens marker till trots, finns det åtskilliga spår
som berättar historien.
I planområdet (den skogsbeklädda delen inom lila avgränsning) saknas kulturmiljöer av betydelse för att
läsa historien men närliggande kasernområdet och Kungsladugården har höga värden som kulturbärare
med sina miljöer, byggnader och andra spår som vittnar om landskapets nyttjande.
Några fornlämningar (gul och röd markering) vid mnotocrossbanan i söder vittnar att det har funnits
mänskliga aktiviteter även i förhistorisk tid inom planområdet.
Järnvägen, liksom 1800- talets torp väster/nordväst om planområdet är också väsentliga för förståelsen av
den historiska dimension, liksom trädalléer. En detalj som kan skapa mervärde är platsen för Pippihuset.
(Carlsson 2011)
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Naturmiljö
En naturinventering har genomförts i planområdet som underlag till miljöbedömning
och detaljplanering. I inventeringen ingick även inventering av vildbin samt
framtagande av förslag på naturvårdsanpassade skötselråd för båda planområdena
(Andersson 2011).
I figur 9 visas områdesavgränsningar,

Klassning av områden har skett enligt en
tregradig skala:

områdesnumreringar och
naturvärdesklass. I faktarutan t.h.

• Klass 1: mycket högt naturvärde, motsvarar
ungefär riksintresse eller
regionalt intresse för naturvården) röd färg på
kartan.

redovisas klassningsskalan.
Planområdet domineras helt av
skogsmark. Stora delar består av äldre

• Klass 2: högt naturvärde, motsvarar ungefär
kommunalt intresse, gul färg på kartan.

tallskog med en medelålder på träden av
ca 100 år men det finns tallar som

• Klass 3: naturvärde, motsvarar lokalt intresse,
grön färg på kartan.

förmodligen är mellan 150 och 200 år
gamla. Andra delar av tallskogen är
yngre, t.ex. längst i norr och i sydost.

Längst i nordost finns ett par öppna gräsytor som används som bollplaner, samt en
större grusad plan. I anslutning till grusplanen finns gammal tomtmark med fruktträd
och prydnadsbuskar, samt en ladugårdsbyggnad. I denna del finns också en anlagd
kulle och ett par tomter med bostadshus.
Inom planområdet är de mest värdefulla områdena motocrossbanan (område 5:8 på
kartan, mycket högt naturvärde) i den sydöstra delen och området norr om
motocrossbanan med en sällsynt svampflora med rödlistade arter (område 5:11).
Motocrossbanan är en sedan tidigare känd, värdefull stekellokal och vid besöken 2011
noterades vid en mycket liten inventeringsinsats de rödlistade arterna fibblesandbi,
väddsandbi, svartpälsbi, stäppsmalbi, praktbyxbi och nätblodbi samt en koloni
backsvalor. Här finns också ett par mindre, permanenta vattensamlingar. Väddsandbi,
svartpälsbi och stortapetserarbi är tre rödlistade arter som alla omfattas av olika
nationella åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter (Nilsson & Andersson, 2007,
Larsson, 2006, Nilsson, 2010). Även svampförekomsten är känd och här växer den
rödlistade svampen slät taggsvamp (starkt hotad EN) i en population som sträcker sig
öster om Langs väg.
Ett annat värdefullt område med höga naturvärden är den större tallskogen (5:2,
mycket högt naturvärde, 5:4, 5:6, 5:7 naturvärde) med ett trädskikt med en medelålder
på ca 100 år men där det finns trädindivider som är mellan 150 och 200 år gamla. I
tallskogen är sedan tidigare flera sällsynta svampar kända, t.ex. tallgråticka, blek
fingersvamp och slät taggsvamp. Genom tallskogen går flera sandiga vägar och stigar
och i vägrenarna finns ofta stora bestånd av för bin viktiga näringsväxter, vilket gör
vägarna och vägkanterna till viktiga livsmiljöer och spridningsstråk.
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Ytterligare tallskogar i naturinventeringen finns vid motocrossområdet (område 5:9
högt naturvärde och 5:10 naturvärde) och i den norra delen finns en tallskog mot
kasernområdet (5:1).
Genom tallskogen leder flera markvägar samt större eller mindre stigar. Dessa är ofta
sandiga och i vägrenarna finns en fantastisk blomprakt med arter som blåeld,
gulreseda, väddklint och vildmorot. I anslutning till stigar och vägar öppnas skogen
här och var upp i anslutning till lagerbyggnader, logement, gamla skjutbanor och
liknande. I tallskogen finns också större gläntor med igenväxande hagmark och, längst
i söder, en mindre, ej längre använd åkeryta.
Slutligen bör också de små sandmarker som finns i gläntor i tallskogen lyftas fram, t.ex.
gamla skjutvallar. Dessa är viktiga livsmiljöer för många värmegynnade insekter, bl.a.
vildbin. Vid boulebanan finns en naturvärdesklassad sandslänt (5:3, naturvärde)
Det saknas utpekade nyckelbiotoper, Natura 2000-områden, naturreservat, Ängs- och
betesmarksobjekt, områden i Våtmarksinventeringen och naturminnen i planområdet.
Figur 9.
Naturvärdesklassade
områden i planområdet.
Röda prickar redovisar
fyndplatser (från
artdatabankens databas)
för rödlistade arter.
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Rödlistade arter
I området finns många hotade arter, framför allt arter knutna till sandmiljöer och
skogsmark. Rödlistningsklass redovisas i tabell 2. Det går att läsa mer om arterna i
(Andersson 2011)
Svampar
• Tallgråticka Boletopsis grisea (VU): Arten
finns sedan tidigare rapporterad från område
5:2.
• Odörspindling Cortinarius mussivus (NT):
Arten finns sedan tidigare rapporterad från
område 5:2.
• Tallticka Phellinus pini (NT): Arten noterades
på några träd i område 5:2 vid besöken i juni
och juli 2011.
• Blek fingersvamp Ramaria mairei (VU): Arten
finns sedan tidigare rapporterad från område
5:2.
• Slät taggsvamp Sarcodon leucopus (EN):
Arten finns sedan tidigare rapporterad från
område 5:2 och 5:11.

Tabell 2: I tabellen nedan finns en sammanfattning av
definitionerna för de olika klasserna. För mer kunskap i
ämnet se Gärdenfors (2010).
Kategori

Förkortning

Definition

Nationellt utdöd

RE

Den sista individen har
försvunnit från landet

Akut hotad

CR

Extremt hög risk att dö ut
i vilt tillstånd i landet

Starkt hotad

EN

Mycket hög risk att dö ut
i vilt tillstånd i landet

Sårbar

VU

Hög risk att dö ut i vilt
tillstånd i landet

Nära hotad

NT

Nära att uppfylla någon
av kriterierna ovan

Kunskapsbrist

DD

Tillräcklig kunskap om
arten saknas

Kärlväxter
• Grådådra Alyssum alyssoides (VU): Arten påträffades vid besöket i juli 2011 i område 1:3.
• Ljungögontröst Euphrasia micrantha (VU): Arten är sedan tidigare känd i område 5:2.

Fåglar
• Backsvala Riparia riparia (NT): En koloni med uppskattningsvis 20 par noterade i område 5:8 vid besöken
2011.

Insekter
• Fibblesandbi Andrena fulvago (NT): Arten noterades vid besöket i juni i område 5:8, näringssökande på
fibblor.
• Väddsandbi Andrena hattorfiana (NT): Arten noterades i några exemplar vid besöket i juni 2011 i område
5:8, näringssökande på åkervädd.
• Sotsandbi Andrena nigrospina (NT): Arten noterades i ett exemplar vid besöket i juni 2011 i område 5:5,
näringssökande på raps.
• Svartpälsbi Anthophora retusa (VU): Arten noterades i ett exemplar vid besöket i juni 2011 i område 1:6
och i två exemplar vid besöket i juli 2011 i område 5:8. Samtliga svartpälsbin noterades näringssökande på
blåeld. Arten var sedan tidigare känd från trakten.
• Flygsandvägstekel Arachnospila wesmaeli (NT): Arten var sedan tidigare känd i område 5:8.
• Praktbyxbi Dasypoda hirtipes (NT): Praktbyxbi noterades i sammanlagt något tiotal exemplar i flera
områden: 5:4, 5:5 och 5:8. Näringsväxter var fibblor och cikoria.
• Ängssolbi Dufourea dentiventris (NT): Arten är sedan tidigare känd från område 5:8.
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• Guldsmalbi Lasioglossum aeratum (NT): Arten är sedan tidigare känd från område 5:8.
• Stäppsmalbi Lasioglossum brevicorne (VU): Arten påträffades i områdena 5:5 och 5:8.
• Ängsnätfjäril Melitaea cinxia (NT): Arten är sedan tidigare känd från område 5:8.
• Punktblodbi Sphecodes puncticeps (NT): Arten är sedan tidigare känd från område 5:8.
• Nätblodbi Sphecodes reticulata (NT): Arten påträffades i områdena 5:5 och 5:8.
• Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae (NT): Arten påträffades i sammanlagt något tiotal
exemplar i områdena 5:5 och 5:8.

Friluftsliv, rekreation och sociala värden
Som ett led i arbetet med att ta fram ett underlag för beslut om hur planområdet skall
se ut och fungera, har en dialog med brukare och boende genomförts i form av en
Vardagslivskartläggning (Forsemalm 2011). Fem grupper av deltagare har deltagit: P18
IK, Visby IBK, en boendegrupp och två grupper från närliggande Athenaskolan.
Det dessa grupper fått arbeta med är frågor som:
•

Vad i den fysiska miljön är viktigt för er?

•

Vad upplevs som ovärderligt och unikt – och varför?

•

Vilka är ”smultronställena”?

•

Hur används området för rekreation, idrott och fritid?

•

Finns det viktiga sociala mötesplatser att måna om?

I vardagslivskartläggningen har man fått en bra uppfattning om hur området används
av dessa grupper. Man kan inte säga att det gäller generellt utan det kan finnas
ytterligare funktioner. I figur 10 redovisas vilka områden och stråk som används mest.
Det är uppenbart att den norra delen redan är ett värdefullt aktivitetsområde för
många. Skolan och dess elever och P18 IK använder fotbollsplaner och skogen för både
lek och idrott. Här finns också en innebandyhall.
I den södra delen finns även motionsspår, motocrossbana, mountainbikebana,
boulebanor/boulehall och vandringsstigar som också används frekvent. De grupper
som tillfrågades verkar dock framför allt använda den norra delen för lek och idrott.
Slutsatsen man kan dra är att området redan idag har stora värden för människors
hälsa. Många närboende och idrottande människor använder området för rekreation
och idrott. Områdets aktivitetsytor ger också mötesplatser för människor där de kan
mötas vilket är betydelsefullt.
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Figur 10. I vardagslivskartläggningen i området har områdets funktioner för rekreation, lek och idrott
inventerats. I kartan redovisas områden som används av och är värdefulla för fyra olika grupper av människor,
P18 IK, 2 grupper från Athenaskolan och en boendegrupp (Forsemalm 2011).

I arbetet med hälsokonsekvensbeskrivningen har det har kommit fram många bra
synpunkter på hur området används, för hur det ska utvecklas och vilka
konfliktpunkter det finns den med den föreslagna planen. Förslag och konfliktpunkter
redovisas kortfattat i figur 11. Arbetet med kartläggningen och
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hälsokonsekvensbeskrivningen har gett nyttjare av området möjlighet att vara
delaktiga i hur området ska utformas.
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Figur 11. Förslag på hur området ska utvecklas och vilka konfliktpunkter som finns med den planerade
utvecklingen redovisas i kartan (ur Forsemalm 2011). Förslagen kommer från en vardagslivskartläggning
genomförd med 4 grupper, P18 IK, 2 grupper från Athenaskolan och en boendegrupp.
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4. Områdesskydd
Riksintressen och skyddad natur
Hela Gotland är utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1, 2 §§ MB.
Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön. Riksintressen skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras
värden.
Planområdet omfattas inte av några andra riksintressen.
Planområdet berör inte heller områden med skyddad natur såsom Natura 2000område, naturreservat, biotopskyddade objekt eller naturminnen.

Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom Visby-Vibbles vattenskyddsområde och omfattas av
skyddsföreskrifter. Förslaget
till nya avgränsningar och
vattenskyddsplan är under
samråd och är ej ännu
fastställda. Planområdet
ligger inom sekundär
skyddszon enligt det
förslaget, vilket innebär att
restriktionerna är mindre
hårda än för den primära
skyddszonen (Region
Gotland 2011). Planområdet
gränsar till ett primär
skyddszon i Djuplunda, se
figur 12.
Restriktionerna finns till för
att säkra tillgången till rent
vatten och omfattar bl.a.
dagvattenhantering,
hantering av kemikalier,
gödsel och
petroleumprodukter. Täkter
är förbjudna, tillika upplag
av snömassor, asfalt, avfall

Figur 12.Visby vattenskyddsområde. Röda områden är primära
skyddsområden, blå streckade sekundära. Djuplunda primär
skyddszon med grön cirkel gränsar till planområdet (triangel). Karta
daterad 2011-05-05

mm.
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5 Miljömål och miljökvalitetsnormer
Nationella och regionala miljömål
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål vilka beskriver kvaliteter och tillstånd för
Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som är hållbara på lång sikt. Syftet med
miljömålen är att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och
naturmiljön, ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med
naturresurserna. Dessa mål ska uppnås inom ett generationsperspektiv, det vill säga till
år 2020.
Gotland har ett antal regionala miljömål som grundar sig på 15 av de nationella
miljömålen (storslagen fjällmiljö utgår). Inom vart och ett av de miljömål som berörs
har specifika mål satts upp som skall uppnås inom regionen. Syftet med de regionala
miljömålen är att anpassa de nationella målen till regionala förhållanden. De regionala
målen ska vara styrande för myndigheternas arbete på Gotland (Gotländska miljömål –
allas vårt ansvar. Länsstyrelsen, 2004).

Relevanta miljömål
Detaljplanen påverkar framför allt miljökvalitetsmålen ”Grundvatten av god kvalitet”,
”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö” och ”Ett rikt växt och djurliv”.
Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”
Gotlands regionala delmål säger bland annat att regionala vattentäkter senast 2010 ska
vara skyddade mot påverkan, grundvattennivån inte ska sjunka på sikt samt att inget
otjänligt grundvatten ska förekomma år 2020 i vattentäkter som används för
dricksvatten.
Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”
Gotlands regionala delmål säger att år 2010 ska 11 500 hektar skyddsvärd skogsmark,
inklusive den areal som är skyddad idag, vara avsatt eller skötas för
naturvårdsändamål.
God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
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utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
Gotlands regionala miljömål säger bl.a. att år 2010 ska fysisk planering och
samhällsplanering grundas på program och strategier för hur kulturhistoriska värden,
estetiska värden, grön- och vattenområden och tätortsnära områden ska tas till vara
både i tätorter och på landsbygd.
Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer skall värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Gotlands regionala delmål säger bland annat att arter och biotoper som är specifika för
Gotland och som Gotland har ett särskilt ansvar för ska bevaras, att inga främmande
arter som riskerar att spridas i naturliga miljöer ska införas samt att biologisk
mångfald ska upprätthållas på landskapsnivå.

Miljökvalitetsnormer
Utöver miljökvalitetsmål har riksdagen beslutat om miljökvalitetsnormer som gäller
luft, fisk- och musselvatten, omgivningsbuller och vattenförekomster.
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter för lägsta tillåtna miljökvalitet vid en viss tidpunkt.
Normerna kan ses som styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen. Endast
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster är aktuella för planområdet.
Vattenmyndigheten är den ansvariga myndigheten för EU:s ramdirektiv för vatten i
Sverige.
Grundvattenförekomsten på mellersta Gotland - Visby har god kvantitativ status men
otillfredsställande kemisk status. I vattentäkter i området har bekämpningsmedel
hittats och inom grundvattenförekomsten finns fyra förorenade områden där bland
annat perkloretylen, arsenik, dioxiner, PAH och bly hittats. Kvalitetskraven är att
upprätthålla god kvantitativ status och att uppnå god kemisk grundvattenstatus till år
2015. Undantag i form av tidsfrist till år 2021 finns dock för arsenik, polyaromatiska
kolväten, bly och blyföreningar samt bekämpningsmedel, eftersom det i dagsläget är
tekniskt omöjligt att uppfylla kravet till år 2015. Grundvattenförekomsten har skydd
enligt dricksvattendirektivet.
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6 Planer och program
Översiktsplaner
Den gällande översiktsplanen för region Gotland antogs år 2010. Ett mål i
översiktsplanen är att öka den bofasta befolkningen på Gotland. För att lyckas med det
krävs enligt planen ett attraktivt boende men även bland annat möjligheten till en
meningsfull fritid med exempelvis idrotts- och rekreationsområden.
Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet - Hela Visby som gäller antogs 2009.
I den fördjupade översiktsplanen är det aktuella detaljplanområdet reserverat för idrott
och rekreation med mål att idrotten ska
utvecklas och samordnas inom området.
I den fördjupade översiktsplanen anges bland
annat följande mål:

Genom området planeras en öst-västlig
vägförbindelse mellan väg 140

EKOLOGISKT: Regionens fysiska planering har
stor betydelse för att skapa förutsättningar för
befolkningen att agera ekologiskt hållbart bland
annat då det gäller transporter.

(Toftavägen) och väg 142 (mot Träkumla).
Vägens syfte är att försörja
Visborgsområdet samt att vara en del av
vägnätet för till- och förbifart fart till

EKONOMISKT: Att värna människors hälsa och
naturresurser är en förutsättning för utveckling
och välstånd.

Visby. I den östra delen finns ett mindre
område för bostäder.

SOCIALT: Social hållbarhet för Visby
koncentreras i fyra perspektiv: trygghet,

För region Gotland finns även ett
regionalt utvecklingsprogram, kallat
”Vision Gotland 2025”.

För rekreation och friluftsliv finns i planerna och visionen bland annat följande mål:
•

Gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet (tillgång till rekreation
och natur, fysisk aktivitet, och kulturupplevelser är alla viktiga friskfaktorer).

•

Bostadsutbudet ska vara attraktivt och tillgängligt, med blandade
upplåtelseformer och bostadstyper. Bostadsmiljöerna ska utformas på sådant
sätt att det genom nära natur och rika fritidsmöjligheter bidrar till en god
folkhälsa.

•

Utöver en unik natur- och kulturmiljö ska utbudet inom kultur- och
fritidsaktiviteter vara minst likvärdigt med övriga riket vad gäller kvalitet och
bredd.

För natur - och kulturmiljöer finns i planerna och visionen bland annat följande mål:
•

Gotland ska vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

•

Gotland ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle senast 2025.

•

Gotlands unika natur- och kulturmiljö måste värnas.
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•

Grundvattnet och våra insjöar ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning över hela Gotland, året runt. Dricksvattentäkterna ska
vara tjänliga.

•

Inom sekundärt vattenskyddsområde kan verksamheter tillåtas som inte utgör
risk för vattenskyddet eller verksamheter där vattenskyddet kan säkras genom
lämpliga åtgärder.

Planprogram och detaljplan
Visborg 1:9 m.fl. saknar tidigare detaljplan. Detaljplaneområdet angränsar till två
områden med tidigare detaljplaner. Ett av dessa områden är Visborg 1:1
(kasernområdet), vilket enligt detaljplanen från 2007 främst ska användas till kontor.
Det andra området med en tidigare detaljplan är Djuplunda-Hagbylundområdet som
har en stadsplan från 1975. Enligt planen är detta område avsatt till boende, främst
enfamiljshus.
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7 Miljökonsekvenser
Kulturmiljö
Påverkan och effekter
I området finns inga tongivande kulturmiljöer som kommer att påverkas direkt. Den
planerade bebyggelsen kommer inte heller hamna i lägen där de påverkar upplevelsen
av närliggande kulturmiljöer på ett negativt sätt.
I området finns en del militära byggnader och dessa platser kommer att användas när
miljön rustas upp till olika ändamål. Det är bra att inför en exploatering på en sådan
plats dokumentera militärbyggnaderna då det kan vara intressant ur militärhistorisk
synvinkel att dokumentera hur området användes. I detaljplanen finns inskrivet att
byggnader som tillkommer ska ha en karaktär som knyter an till områdets historik och
att det innebär träfasader, dova färger, gärna falu rödfärg och enkla tak med papp eller
plåt.
Kunskapen om fornlämningar är dålig. De kända fornlämningarna i den sydöstra
delen kommer inte att påverkas av den planerade utvecklingen. Kunskapen om
fornlämningar i området är litet men samtidigt ligger det nära de historiskt
betydelsefulla Visby och Kungsladugården. Något behov av sökschakt inför
planläggning finns inte (länsstyrelsen via mejl 2011) däremot ska schaktning bevakas i
samband med byggnation.

Ko n s e k ve n s e r
Planförslaget
Konsekvenserna för kulturmiljöer i och i närliggande områden bedöms som små.
Konsekvenserna för de militärhistoriska miljöerna bedöms också som små med de
åtgärder som föreslås i planen.
Om fornlämningar uppdagas i samband med byggnation ska arkeologisk
undersökning göras enligt fornminneslagen.
Nollalternativet
Det kommer inte att bli några konsekvenser av att området inte bebyggs. Möjligtvis
kan en viss igenväxning förändra upplevelsen av landskapet från hur det var när
militären fortfarande var aktiva i området. Byggnader som förfallit de senaste åren kan
förfalla ytterligare.
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Naturmiljö
Påverkan och effekter
I området finns höga naturvärde, både rik vildbifauna knutet till sandmiljöer och stort
tallskogsområde med rödlistade arter knutna till sandiga tallmarker.
Den största påverkan är sannolikt att det blir habitatförluster av värdefull tallskog när
camping- och hotellverksamhet utvecklas samt till viss del av utbyggnaden av
tvärförbindelsen.
Campingplatsen är inritad i ett tallskogsområde (markerat med stjärna på figur 13)
som Calluna klassat som högt naturvärde, klass 2, område 5:2. En av anledningarna till
tallskogens höga klassning är områdets storlek, en annan de många sällsynta och
rödlistade organismer som har påträffats i området, t.ex. ljungögontröst och flera
marksvampar. Det finns dessutom förutsättningar för en lång rad ovanliga,
vedlevande insekter knutna till tall. Det finns inga fyndplatser för hotade arter i kilen
men i dess närhet både i och utanför planområdet.
Det blir en relativt stor del av den naturvärdesklassade tallskogen som exploateras och
då kommer det att försvinna möjliga livsmiljöer för hotade arter. Ska man minska
konsekvenserna av planförslaget bör förstärkande åtgärder, t.ex. röjning och kanske till
viss del bete ske i andra delar delar av området för att höja habitatkvaliteten där samt
att campingen utformas så att många gamla tallar som möjligt sparas, helst i dungar.
Förekomsten av slät taggsvamp ligger inom ett skogsområde med yngre tallskog (omr
5:11). Med fotbollsplaner söder om boulebanorna riskerar en spridningsväg att
förvinna mot väster. En åtgärd som ingår i planen är att en minst 60 meter brett
naturstråk ska finnas mellan husen och fotbollsplanen.
En annan risk med utvecklingen i området och närliggande planområden är att
motocrossverksamheten, se figur 13, upphör helt och hållet p.g.a. den störning
verksamheten alstrar. Idag är den en förutsättning för att flera rödlistade vildbin-arter
kan finnas kvar i de annars igenväxande sandmarkerna. Det är viktigt att bibehålla en
verksamhet eller skötsel som gör att området inte växer igen och att det även
fortsättningsvis kan ske omrörning i marken. I området finns idag många små sandoch nektarmiljöer längs stigar och sandiga vägar som är betydelsefulla både som
livsmiljöer och spridningsvägar. Det är viktigt att behålla en naturlig flora och
medverka till att den typen av miljöer finns kvar. Vid Kungsladugården finns en rik
vildbifauna som kan ha spridningskontakt med vildbiområdena i det här planområdet
och det finns risk att utvecklingen hindrar spridning mellan dem.
Längst i söder finns ett område för expansion. Här finns några mycket viktiga
stekellokaler (5:5 och 5:7) och det är viktigt att de kan sparas i så stor utsträckning som
möjligt.
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Norra Visborg - planområde 5
Planavgränsning

Naturvärde
Calluna klass

5:1

Mycket högt naturvärde
Högt naturvärde
Naturvärde
Biotopskydd

Tallskogsmiljöer
påverkas när camping
anläggs 5:2, även viss
förlust p.g.a.
tvärförbindelsen. Spridning av slät taggsvamp
kan försvåras västerut.

Rödlistade arter
Vattendrag
Vägar
Nyckelbiotop
Markyta vatten
Bebyggelse
Markyta

5:2

5:11

5:3

5:4

5:6

5:5

5:9
5:8

5:7

5:10

Risk för att verksamhet som håller
sandmiljöerna öppna försvinner
om motocrossverksamheten
upphör, 5:8

0

200

Figur 13. Naturvärden i området. Röda stjärnor markerar platser där störst påverkan kan uppstå på
naturmiljöer och hotade arter.
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Ko n s e k ve n s e r
Planförslaget
Det finns stor risk att planen kan ge stora konsekvenser för hotade arter och biotoper
om verksamheten på motocrossbanan upphör och om tallskogsmiljön minskas i den
omfattning som planeras utan att några förstärkande åtgärder genomförs. I planen
finns inskrivet att träddungar ska sparas i de mest känsliga områdena och en
vägledning om att naturmiljö är en viktig fråga vid bygglovshantering. Det finns i
planbeskrivningen inskrivet att att de ska sparas en 60 meter brett naturstråk för att
säkra spridningsstråk för slät taggsvamp. Detta minska riskerna för större
konsekvenser.
För att minska effekterna bör:
•

campingområdet anpassas och vid utformningen innehålla träddungar och
naturmark på vissa ytor. Särskilt i den del som vetter mot spridningsstråket för
svamp.

•

skötsel ske för att förstärka kvaliteten i närliggande skog genom röjning av sly
och eventuellt någon typ av hävd

•

skötsel som gynnar vildbisamhällen säkerställas i motocrossområdet

•

behålla naturliga sandmiljöer längs lokala vägar

•

i byggfasen är det viktigt att hänsyn tas och skyddsåtgärder och plan görs för
att minska risken på negativ påverkan på naturmiljöer.

Med en skötselplan och hänsynstagande i utformning av camping och val av
verksamhet i motocrossområdet kan konsekvenserna bli upp till måttliga beroende på
ambition.
Nollalternativet
Konsekvenserna blir små på kort sikt av nollalternativet. På lång sikt kan
konsekvenserna bli större med pågående igenväxning av tallskogar och om
verksamhet i motocrossbanan upphör.

Rekreation, turism och sociala värden
Påverkan och effekter
Påverkan av förslaget med nya anläggningar för rekreation, idrott och nya
mötesplatser är starkt positiva. Områdets funktioner som finns idag kommer att
förstärkas och utvecklas. Fler möjligheter till rekreation kan erbjudas.
Även för turism är utvecklingen positiv. Det ger fler möjligheter att bo nära Visby i
olika typer av boende för turister, men samtidigt är det även naturnära. För de som vill
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röra på sig, springa på morgonen, kanske simma, styrketräna etc kan de nya
anläggningarna erbjuda flera olika möjligheter.
Barnens skogsdunge som barnen leker i kommer att behållas intakt – det är en viktig lekoch idrottsplats och pedagogisk plats idag.
De nya anläggningarna kommer sannolikt att generera några arbetstillfällen i regionen
som inte finns idag, vilket är positivt för människors sociala hälsa och regionens
ekonomi.

Ko n s e k ve n s e r
Planförslaget
Konsekvenserna av förslaget är stora och positiva då förslaget gynnar människors
hälsa och skapar nya mötesplatser för människor. Planförslaget gynnar också turismen
och breddar utbudet av boendemöjligheter i Visbytrakten. Det kan också förbättra
ekonomin för enskilda personer och ge regionen ökade skatteintäkter.
Nollalternativet
Konsekvenserna är små och negativa om ingen utveckling sker. Risken är t.ex. att
idrottsföreningar får för dåliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet och
därmed tappar energi i verksamheten. Det påverkar folkhälsan om människor blir mer
stillasittande. Det finns också risk för att brist på boende för turister under högsäsong
gör att inte alla som vill kan besöka ön. Det påverkar intäkterna i regionen.

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
I planområdet finns fyra riskklassade objekt, 3 militära objekt samt motocrossbanan
som har klass 4 (lägst klass), se figur 14. De militära objekten i området består av
brandövningsplats samt napalm och kemikalieförråd. I planområdet är det relativt
liten risk för markföroreningar enligt försvarets egna undersökningar (Länsstyrelsen
2010). Enligt nytagna markprover från planerade utbyggnadsområden (feb-mars 2012)
samt riskklassade objekt (utom motocrossbanan) finns inga förhöjda värden av
föroreningar (muntl Stig Gustavsson PentaCon 2012).
Risken för konsekvenser bedöms som små. Markprover ska tas om det uppstår någon misstanke
om markföroreningar i samband med projektering och byggande. I nollalternativet är
konsekvenserna också små.
Radon
Enligt undersökning 2012 är radonhalterna normala i planområdet. Risken för
konsekvenser är låg.
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Figur 14. Karta över riskklassade områden i planområdet med avseende på markföroreningar. I planområdet
finns ett MIFO-klassat område kring motocrossbanan utöver det finns tre militära riskklassade platser inom
och ett i utkanten av planområdet. tvärförbindelsens sträckning.

Buller
Området ligger inte inom zonen för flygbullerstörningar.
Tvärförbindelsen kommer att öka trafikbullret i området.
Motocrossverksamheten har idag begränsade möjligheter att bedriva sin verksamhet
p.g.a. buller gentemot närboende. En utveckling av motocrossverksamheten kommer
inte att ske, sannolikt en avveckling.
För de boende i direkt anslutning till planområdet kommer närmiljön att förändras.
För att minska upplevelsen av en negativ påverkan har Tvärförbindelsen skjutits
söderut för att inte naturvårdsverkets riktvärden avseende trafikbuller ska överskridas
med marginal vid fullt utbyggd plan.
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Med dessa åtgärder bedöms konsekvenserna av buller bli små både av planförslaget och
nollalternativet även om upplevelsen av trafik och ljudet från trafiken kommer att bli mer
påtagligt för närboende än med nuvarande trafik.
Trafiksäkerhet
Trafiken kommer att öka i och kring Visborg och därför är trafikutformningen viktigt.
Vid matcher och evenemang kan under några få timmar ett trafikflöde alstras
motsvarande heldygnsflödet för en bostadsgata. Detta medför ökad olycksrisk och
störningar i Visborg.
För att inte öka mängden trafik på lokalgator i Visborg föreslås parkeringar endast
kunna nås från Tvärförbindelsen och Langs väg.
GC-väg där man kan nå alla anläggningar utan att korsa trafikerade vägar planeras
och en passage under Tvärförbindelsen föreslås för gående och cyklande och för
motionsspåren. Tunneln skall sörja för möjligheten att säkert kunna röra sig mellan
idrottsområdets norra och södra del. En öppen utformning av tunneln planeras för att
öka tryggheten och för att ge god tillgänglighet.
Det finns risker att barn från närliggande skolor och närboende familjer kan leka vid
anläggningarna men trafiken är lagd ut mot Langs väg och med hallarna, GC-väg och
skog på andra sidan mot skolområdet. Det bör minska riskerna för barn.
Konsekvenserna av den föreslagna trafikutformningen bedöms kunna bli små genom de
genomtänkta trafiklösningarna även om trafiken kommer att öka i området. I nollalternativet är
konsekvenserna också små.
Trygghet och säkerhet
Säkerhet är en viktig fråga för att särskilt kvinnor o barn ska känna sig trygga. I
utformningen finns några konfliktpunkter som är viktiga ur jämställdhetsperspektiv
och som har framkommit i vardagslivskartläggningen (Forsemalm 2011).
Upplevelsen av säker väg till idrottshallen är viktig vid utformningen av parkeringar,
gång- och cykelvägar då idrottshallen åtminstone i inledande skede kommer att ligga
en liten bit ifrån tätbebyggt område.
Tunnelpassage under Tvärförbindelsen och GC-väg: Tunnlar är känt problematiska då de
ofta upplevs som otrygga av kvinnor. Det är mycket viktigt att utforma den som
öppen, väl ljussatt mm för att minska känslan av otrygghet. Även GC-vägen är viktig
att den är välbelyst och utformad så att den känns trygg att cykla på.
Flyttade motionsspår: Omdragning av motionsspåren bör utifrån inputen från
grupperna generera säkrare (framförallt bättre ljussatta) spår för en ökad tillgänglighet.
Att flytta motionsspår i ett rekreationsområde kan till synes vara en relativt
oproblematisk manöver – särskilt om spåren blir bättre, mer tillgängliga osv. Men
trygghet skapas också genom igenkännbarhet; nya spårdragningar skapar en möjlig
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olust och otrygghet som det är viktigt att ha i åtanke. Det är viktigt att involvera
idrottsföreningarna i utformningen.
Snöröjning och snöbekämpning är ett annat område som är viktigt att det genomförs så
att området är säkert att röra sig inom även vintertid.
Målet med utformningar av spår, GC-vägar och tunnel är att människor ska känna sig trygga
att vistas där även på kvällar. Det står även uttryckt i planbeskrivningen. Det finns risk för
måttliga konsekvenser men med utformningar anpassade för att skapa trygga miljöer blir
konsekvenserna små. Det är viktigt att planera hur detta ska åstadkommas. I nollalternativet
blir det ingen förändring jämför med idag.

Vattenkvalitet
Påverkan och effekter
Region Gotland har ännu inte fastställt vattenskyddsplanen och dess föreskrifter för
Visby vattenskyddsområde. Sannolikt är de fastställda och klara först 2012. Det finns
dock ett förslag på skyddsföreskrifter och avgränsningar av vattenskyddszonen.
Vattentäkten i Visby är väldigt viktig för Gotlands vattenförsörjning och därför är
utformningen av hårdgjorda ytor och dagvattenavrinningen viktig. Gotlands sprickiga
berggrund bidrar också till att föroreningar lättare tränger ner i grundvattnet.
Påverkan är att dagvattenmängderna ökar drastiskt med stora byggnader, stora
parkeringsplatser och fler asfalterade vägar. Snömassor och snösmältning samt ökande
mängder nederbörd i framtiden behöver också hanteras. Dagvatten kan innehålla
mycket föroreningar och man bör fördröja vattnet för rening innan det tränger ner i
grundvattnet. Risken med ökad biltrafik är att utsläpp av petroleumprodukter i
samband med olyckor mm ökar.
Markföroreningar kan innebära stor risk för miljön och för människors hälsa och inom
områden som kommer att bebyggas eller föreslås få ändrad markanvändning.
Hydrologiska undersökningar genomförs och rapport kommer inom kort där
dagvattenhanteringen belyses och åtgärder föreslås för att minimera riskerna att
grundvattnet blir förorenat. Särskilt viktigt är dessa åtgärder då det ligger en primär
vattenskyddszon vid Djuplunda alldeles intill den norra delen där många hårdgjorda
ytor kommer att skapas. Man har tagit ett helhetsgrepp i den utredningen då
vattenrörelserna även kan innebära erosion och oönskade effekter även utanför
planområdet.

Ko n s e k ve n s e r
Planförslaget
Inga industrier eller miljöfarlig verksamhet kommer att anläggas. Däremot ökar risken
för att grundvattnet kan förorenas genom risk för olje- och dieselläckage och ökad
mängd dagvatten som ska hanteras. Det finns också risk för att erosion uppträder på
oönskade ställen, vilket har uppträtt t.ex. vid kusten i andra sammanhang. Med den
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hydrogeologiska undersökningen som pågår kommer åtgärder att kunna föreslås för
dagvattenhanteringen. Det finns åtgärder t.ex. kan lokalt omhändertagande av
dagvatten och rening med oljeavskiljare initialt vara en av lösningarna. Sannolikt
kommer konsekvenserna att bli små men utan åtgärder är riskerna stora för att
utvecklingen av idrottsområdet kan påverka grundvattenkvaliteten negativt och ge
måttliga-stora konsekvenser.
Nollalternativet
Inga konsekvenser uppstår av nollalternativet.

Påverkan under byggtiden
Risk för påverkan som kan uppstå under byggtiden är bl.a.:
•

risk för olje-/dieselläckage från fordon som skadar grundvattnet

•

risk för bullerstörningar hos närboende

•

risk för att upplag läggs i värdefulla naturmiljöer och skadar marktäcke eller
trädskikt

•

risk för att lekmiljöer används till upplag eller liknande och försämrar
kvaliteten i lekmiljöer

•

säkerhetsrisker då bebyggelsen planeras nära en skola med många barn som
nyttjar närområdet

Skadeförebyggande åtgärder:
•

Påverkan på naturvärdesklassade områden som ligger i eller intill områden
som ska exploateras ska minimeras genom t.ex. att upprätta avspärrningar som
förhindrar onödig påverkan. I avtal/uppdragsbeskrivning med entreprenörer
bör det ingå att naturhänsyn ska tas och specificerat på vilket sätt den hänsynen
ska tas. Dessa åtgärder bör specificeras av kommunekolog eller motsvarande
kompetens, vid känsliga områden bör en ekolog eller motsvarande ha en
kontrollerande funktion att dessa åtgärder följs.

•

Extra bullrande verksamheter bör planeras för att minimera störning i skola och
arbetsplatser.

•

För att motverka spill av olja eller diesel bör all hantering ske på en beständig
yta. I händelse av utsläpp ska området akutsaneras.

•

Byggarbetsplatser och upplag hägnas in.
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Hushållning med naturresurser
Bedömningen är att hushållningen av naturresurser är god. Befintliga väglinjer
används framförallt till den planerade tvärförbindelsen och ingen produktiv
jordbruksmark används till bebyggelseutvecklingen i området. Mindre ytor med skog
kommer att ianspråktas till bebyggelsen. De viktigaste naturresurserna är naturgrus
och grundvatten. Det finns inget i planen som tyder på att naturgrus kommer att
täktas.
Det är viktigt att visa hur man skyddar skyddsområdet för grundvatten från negativ
påverkan som uppstår genom att stora ytor blir hårdgjorda och mängden dagvatten
ökar. En utredning pågår som kommer att kunna svara på hur dessa värden ska
skyddas.

Kumulativa effekter
De kumulativa effekterna riskerar att uppstå framför allt när områdena väster om
byggs ut enligt den utvecklingsplan som finns.
Försvårande av spridning för vildbin och risk för fragmenterade tallskogar är två
scenarior som bör bedömas framöver med tanke på de höga värden som finns knutna
till planområdet och dess närhet. Det görs sannolikt bäst genom en studie av biologisk
infrastruktur som fokuserar på att analysera samband mellan olika vildbipopulationer
och hur tallskogsmiljöerna hänger ihop. Särskilt viktigt är det att analysera risker för
att spridning vildbipopulationerna
Säkerställa att vattenskyddsområdet har god vattenkvalitet och att inte oönskade
effekter som t.ex. erosion uppstår är något som är gemensamt för hela utvecklingen i
Visborg. Dessa negativa konsekvenser kan uppstå genom att hydrologin förändras när
hårdgjorda ytor ökar i olika delar av området.
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7 Samlad bedömning av konsekvenser
Påverkan på olika intressen redovisas i matrisform med kommentarer samt gradering
av konsekvens.
Intresse

Huvudalternativ

Nollalternativ

Kulturmiljö

Små konsekvenser

Inga konsekvenser

Naturmiljö

Risk för stora konsekvenser, anpassningar och
skötsel är en förutsättning för att det ska bli små till
måttliga konsekvenser.

Små konsekvenser på kort sikt. På
lång sikt kan de öka genom
igenväxning och upphörd
verksamhet i motocrossbanan som
gynnar vildbin.

Friluftsliv,
rekreation och
turism

Stora positiva konsekvenser
nya möjligheter för rekreation och möten mellan
människor, ger förbättrad hälsa och gynnar turism.
Kan också ge bättre ekonomi för enskilda,
näringsidkare och regionen.

Små negativa konsekvenser.
Förhindrar utveckling av
idrottverksamhet och kan innebära
att färre rör på sig och kan mötas
vilket ger konsekvenser för hälsa.
Kan förhindra utveckling av
turismen.

Hälsa och
säkerhet

Förorenad mark: små konsekvenser, inga
markföroreningar funna i området.

Små konsekvenser

Buller: små konsekvenser med anpassning av
tvärförbindelse. Säkerhetsmarginalen har utökats
med 10 meter till närmaste boende till
tvärförbindelsen.
Trafiksäkerhet: små konsekvenser med föreslagna
utformningar med separata åtskilda GC-vägar,
bilanslutning från tvärförbindelse och Langs väg.
Trygghet och säkerhet: Måttliga konsekvenser utan
åtgärder med utformning för att skapa trygghet och
säkerhet små konsekvenser.
Radon: Normala radonvärden i området, små
konsekvenser.
Vattenkvalitet

Med åtgärder som kommer att föreslås i den
hydrogeologiska utredningen (bl.a. utformning av
hårdgjorda ytor och dagvattenhantering) innebär
utbyggnaden risk för små-måttliga konsekvenser för
vattenkvalitet både för grundvatten och recipienten.

Små konsekvenser

Risk för måttliga-stora konsekvenser om inte
skyddsåtgärder genomförs p.g.a ökad trafik och
ökade dagvattenmängder och risk för oljeutsläpp på
parkeringsytor.
Kumulativa
effekter

Risk för att tillkommande utveckling söder om Visby Små konsekvenser
tätort försvårar spridning för sand- och tallanknutna
organismer.
Det är bra att utreda påverkan på vattenkvalitet
utifrån hela Visborgs utveckling för att få fram
lämpliga åtgärder för att säkra vattenskyddsområdet.
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Uppfyllelse av miljömål
Målen för God bebyggd miljö uppfylls. Målen Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och ett rikt
växt och djurliv kräver hänsyn och skyddsåtgärder i planeringen för att inte målen ska
motverkas påtagligt.
Påverkan
Miljömål

Huvudalternativ

Nollalternativ

Grundvatten av god
kvalitet

Ökad mängd hårdgjorda ytor och dagvatten
kan innebära att grundvattnet och
recipienten exponeras för mer föroreningar
och därmed motverkar miljömålet. Åtgärder
kommer att föreslås i området för att inte
riskera att vattenkvalitet och kvantitet
försämras.

Påverkar ej uppfyllelse av miljömålet

Levande skogar

Miljömålet motverkas genom att en del av ett Påverkar ej uppfyllelse av miljömålet
värdefullt skogsområdet bebyggs. Det är
viktigt att minimera negativa effekter genom
anpassningar i utformningen av
campingområde. Det är också möjligt att öka
kvaliteten i närliggande skogsmiljöer med
naturanpassad skötsel.

God bebyggd miljö

Utvecklingen i området kan delvis medverka Påverkar ej uppfyllelse av miljömålet
att miljömålet uppfylls. Utformningen
medverkar till att möjliggöra säkra GC-vägar
och kollektivtrafik till området. Utvecklingen
med idrottsanläggningar och camping bidrar
till ökade möjligheter för rekreation och
friluftsliv.

Ett rikt växt- och
djurliv

Inom planområdet finns värdefulla miljöer
och ett flertal rödlistade arter varav några har
sitt starkaste fäste på Gotland. En del av den
högst klassade skogen kommer att påverkas
genom att den planerade campingen byggs i
skogsmiljön. Om motocrossbanans
verksamhet upphör riskeras igenväxning av
värdefull vildbilokal. Det innebär att
miljömålet motverkas. Med en
naturvårdsanpassad skötsel kan påverkan
minimeras och t.o.m ge positiva
konsekvenser för sandanknutna organismer.

Utvecklingen är neutral för miljömålet
under förutsättning att igenväxning av
motocrossbanans sandiga marker och
tallskogar inte sker. Viss negativ
påverkan kan det bli på lång sikt
genom pågående igenväxning i
området.

Uppfyllelse av miljökvalitetsnormer
Den ökade mängden hårdgjorda ytor och parkeringar innebär risk för ökade mängder
av kemiska ämnen, tungmetaller och petroleumprodukter. För att ha möjlighet att
kunna uppnå de mål som är uppsatta för grundvatten och inte försämra möjligheterna
att nå målen är det viktigt att åtgärder som kommer fram i den hydrogeologiska
undersökningen genomförs. Med åtgärderna bedöms risken kunna bli liten för
försämringar av grundvattenkvalitet och försämringar av vattenkvalitet i recipienten
Östersjön.
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Uppfyllelse av Region Gotlands mål
EKOLOGISKT: Regionens fysiska planering har stor betydelse för att skapa förutsättningar för
befolkningen att agera ekologiskt hållbart. Säkra GC-vägar till och genom området underlättar
att förflytta sig i området utan bil. Det finns också möjlighet att kunna dra fram kollektivtrafik
genom området. Viss påverkan och fragmentering av värdefulla tallmiljöer kommer att uppstå
samt risk att den värdefull vildbifaunan vid motocrossbanan försvinner om markomrörande
verksamhet upphör där. Byggandet ska följa det program för miljöanpassat och resurseffektivt
byggande som region Gotland har (2003). Hydrologin, markens förutsättningar och
dagvattenhantering utreds för området och utgör underlag för att utforma åtgärder som ska
säkra god vattenkvalitet även långsiktigt både grundvatten och i recipienten Östersjön.
EKONOMISKT: Att värna människors hälsa och naturresurser är en förutsättning för
utveckling och välstånd. Planen uppfyller detta mål.
SOCIALT: Social hållbarhet för Visby koncentreras i fyra perspektiv: trygghet,
jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. Planen kan innebära ökade risker för att det
uppstår otrygga miljöer kring tvärförbindelsen och oupplysta GC-vägar och motionsspår, detta
är viktiga frågor vid utformningen och ingår i planen. Planen är positiv för möjligheten till
delaktighet och området kommer att bli lättillgängligt för många, särskilt när Visby utvecklas
söderut.
För rekreation och friluftsliv finns i planerna och visionen bland annat följande mål:
•

Gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet (tillgång till rekreation
och natur, fysisk aktivitet, och kulturupplevelser är alla viktiga friskfaktorer).
Utvecklingen ger ökade förutsättningar till fysisk aktivitet i ett brett spektrum av olika
typer av sporter i Visbyområdet.

•

Bostadsutbudet ska vara attraktivt och tillgängligt, med blandade
upplåtelseformer och bostadstyper. Bostadsmiljöerna ska utformas på sådant
sätt att det genom nära natur och rika fritidsmöjligheter bidrar till en god
folkhälsa. När Visby utvecklas söderut kommer fler att få detta område som sitt
närnaturområde för idrott och rekreation.

•

Utöver en unik natur- och kulturmiljö ska utbudet inom kultur- och
fritidsaktiviteter vara minst likvärdigt med övriga riket vad gäller kvalitet och
bredd. Planen möjliggör detta målet.

För natur - och kulturmiljöer finns i planerna och visionen bland annat följande mål:
•

Gotland ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle senast 2025. En ökning av
biltrafik kan ske till området då det ligger i utkanten av Visby. Bra och trygg GC-väg
kan uppmuntra cykling och därmed motverka en del av ökningen. Det är också viktigt
att möjliggöra användandet av miljövänliga energikällor till anläggningarna för att
minimera utsläpp av växthusgaser.
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•

Gotlands unika natur- och kulturmiljö måste värnas. Vissa negativa konsekvenser
för värdefulla tallmiljöer. Risk för att motocrossområdets vildbifauna påverkas negativt
om markomrörande verksamhet upphör och området växer igen. Viktigt att skötsel av
området prioriteras om verksamheten upphör.

•

Grundvattnet och våra insjöar ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning över hela Gotland, året runt. Dricksvattentäkterna ska
vara tjänliga. Det är viktigt att åtgärder planeras för att minimera risker för negativ
påverkan på grundvattnet.

•

Inom sekundärt vattenskyddsområde kan verksamheter tillåtas som inte utgör
risk för vattenskyddet eller verksamheter där vattenskyddet kan säkras genom
lämpliga åtgärder. Det är viktigt att åtgärder genomförs vid anläggandet för att
minimera risker för negativ påverkan på grundvattnet.

Påverkan på riksintressen och skyddade naturområden
Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1, 2 §§ MB bör inte vara tillämpligt då
området ligger tätortsnära. Utvecklingen i området gynnar turism och rekreation och
rörligt friluftsliv och tar också hänsyn till de värden som finns i stor utsträckning. Om
anpassningar görs för att minimera påverkan på naturmiljöer kommer det inte kunna
innebära påtaglig skada på riksintressets värden.
Inga skyddade naturområden eller riksintressen bedöms påverkas på ett betydande sätt av den
verksamhet som planeras. Risken för att vattenskyddsområdet påverkas är litet om man
genomför skyddsåtgärder och anpassningar av avrinning, dagvattenhantering och hårdgjorda
ytor.

Samlad bedömning av planförslaget
De största negativa konsekvenserna av planförslaget kan minskas till måttliga eller
små genom att genomföra skyddsåtgärder och skötsel samt genom anpassningar av
exploateringarna.
Utveckling i området är starkt positivt för folkhälsa och positivt för turism.
Vattenskyddsområdet riskerar att påverkas negativt men en utredning pågår. Enligt
den kan skyddsåtgärder och anpassningar göras för att minimera risken för negativ
påverkan både på grundvatten och på recipienten Östersjön.
Målen Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och ett rikt växt och djurliv kräver
hänsyn och skyddsåtgärder i planeringen för att inte målen ska motverkas påtagligt.
Utvecklingen medverkar till att uppfylla regionala mål till stora delar, åtgärder behövs
för att inte mål om biologisk mångfald och vattenskyddsområde ska motverkas.
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Förslag på fortsatt arbete
Grundvatten: Hydrogeologisk undersökning ska göras för att se hur påverkan på
grundvattentäkten kan minimeras. Pågår, vissa resultat har kommit.
Skötselplan: Ta fram en skötselplan för tallskogsmiljöer och sandmiljöer (och dess
organismer) för att säkra att områdets värden bibehålls när utveckling som kan
försämra förutsättningarna sker i området. Förslag.
Grönstruktur: Analysera viktiga spridningsstråk och samband mellan livsmiljöer för
vildbin. Säkerställa spridningsstråk. Infoga området i Visbys grönstrukturplan.
Förslag.
Militära byggnader: Dokumentera befintliga byggnader i samband med projektering.
Förslag.
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