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PLANBESKRIVNING
Handlingar

Planförslaget utgörs av en plankarta med bestämmelser. Till förslaget hör
dessutom denna planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.
En miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2011-10-26, reviderad 2012-02-22,
har upprättats. För att belysa planförslaget ur ett hälsoperspektiv har även
en hälsokonsekvensbeskrivning gjorts inför samrådet, daterad 2011-10-10.

Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett idrotts- och rekreationsområde
där olika idrotter kan samlas och utvecklas långsiktigt. Det finns flera samordningsvinster, t ex vad gäller drift och underhåll samt hur parkeringar kan
nyttjas. Som rekreationsområde ska det också vara lättillgängligt, användbart och lockande för breda befolkningsgrupper.

Bedömning av miljöpåverkan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning bör tas fram då det är ett stort område med ny trafikstruktur
och omfattar många verksamheter. Länsstyrelsen delar denna bedömning.
Miljökonsekvensbeskrivningen kan också ligga till grund för en framtida
skötselplan för områdets naturmiljöer och områden med särskilt värdefulla
arter. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har upprättats av Calluna AB.

PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet ligger i den södra delen av Visby, inom Visborgsområdet. Området gränsar till Langs väg och några bostadsfastigheter i öster. Plangränsen mot Langs väg är förlagd ca 4 m från vägkant för att ge möjlighet till
en gång- och cykelväg längs Langs väg. Plangränsen anpassad efter angränsande detaljplaner för Djuplunda och kaserngårdsområdet.
Norr om den föreslagna vägen genom området (”Tvärförbindelsen”) läggs
den västra plangränsen ganska nära, ca 40 m från, den föreslagna gångoch cykelvägen, i avvaktan på hur marken intill kommer att nyttjas. Söder
om ”Tvärförbindelsen” läggs plangränsen så att motionsspåren ligger inom
planområdet med en skyddszon på ca 100 m. I söder gränsar planområdet
till vägen mot Stenkumla.
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Översiktskarta
Areal

Planområdet omfattar cirka 130 hektar.

Markägoförhållanden Större delen av det föreslagna idrotts- och rekreationsområdet ägs av Region Gotland. Innebandyhallen i den norra delen ägs av Visby Arena AB och
ett mindre område som i planförslaget är avsatt för lokalgata i den nordvästra delen ägs av Vasallen Visby AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

För området gäller den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet – Hela
Visby, antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, där området i huvudsak
är avsett för idrott och rekreation. Genom området planeras en öst- västlig
vägförbindelse mellan väg 140 (Toftavägen) och väg 142 (mot Träkumla) –
i planhandlingen benämnd ”Tvärförbindelsen”. Syftet med vägen är att
trafikmässigt försörja Visborgsområdet, idrotts- och rekreationsområdet
samt att vara en del av vägnätet för till- och förbifart i Visby.

Detaljplaner

Området är inte detaljplanelagt.

Program för planområdet

Eftersom planförslaget följer den fördjupade översiktsplanen och intentionerna med området, bedöms planprogram inte krävas.

Övriga beslut inom
Region Gotland

Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-21, § 155, att ge byggnadsnämnden i
uppdrag att planlägga idrottsområdet i Visborg.
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Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-28, § 222, att en sporthall ska byggas
i ett centralt läge (vid grusplanen) inom idrottsområdet Visborg samt att
tekniska nämnden under 2011 får 5 mnkr för investering i nödvändiga infrastrukturåtgärder (framför allt till Tvärförbindelsen).
För befintliga verksamheter finns olika typer av avtal tecknade, exempelvis
arrendeavtal.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur

Mark och vegetation

Som underlag till planförslaget har en naturinventering gjorts av Calluna
AB. Naturinventeringen kan även utgöra underlag vid framtagandet av en
skötselplan för området samt vara vägledande vid bygglovprövningen. Ytterligare underlag till en skötselplan, med förslag till åtgärder, har lämnats
av länsstyrelsen i en bilaga till samrådsyttrandet.
Planområdet uppfattas i sin helhet som relativt plant men sluttar ner något
mot nordväst. En stor del av planområdet består av skogsmark. Stora delar
av området söder om ”Tvärförbindelsen” består av äldre tallskog som har
ett högt naturvärde. Träden har en medelålder på ca 100 år. I den äldre
tallskogen finns flera sällsynta svampar. Ett område, med en bredd på ca
60 m (nord-sydlig riktning), söder om hallarna vid bouleområdet lämnas
oexploaterat (friluftsområde N2) för att ge svamparterna möjlighet att genom myceltillväxt och sporspridning sprida sig västerut. I området finns
också en del ovanliga växtarter, bl a har den mycket sällsynta arten ljungögontröst tidigare rapporterats. Genom skogen går flera sandiga vägar och
stigar. I vägrenarna finns ofta stora bestånd av för bin viktiga näringsväxter, vilket gör vägkanterna till viktiga livsmiljöer och spridningsstråk. Det är
därför viktigt att dessa grusvägar och stigar inte hårdgörs.
I planförslaget bibehålls stora markområden som friluftsområde med bevarande av stigar och vägar. Större delen av det som bedöms ha ett högt
naturvärde undantas från att bebyggas. Ett undantag är kilen mellan de
idag genomgående vägarna där f d RU-lägret ligger. Där föreslås i den norra delen komplettering med ytterligare bebyggelse för bl a vandrarhem och
kontor kopplat till idrottsändamålet. I den södra delen föreslås camping och
enstaka servicebyggnader.
Det mest värdefulla området ur naturhänseende finns i den sydöstra delen,
i området där det körs motorcross idag. Här finns bl a flera rödlistade arter
av bin. Motorcrossverksamheten har begränsade möjligheter att bedriva sin
verksamhet p g a buller gentemot närboende och framtida camping m m.
Motorcrossverksamheten är därför inte möjlig på sikt. Eftersom ett visst
slitage av området gynnar insektslivet och är viktigt för att bevara de höga
naturvärdena föreslås att en alternativ markanvändning skulle kunna vara
exempelvis banor för BMX-cyklar.

Geotekniska förhållanden, markföroreningar, radon & vattenskydd

En översiktlig markteknisk undersökning har gjorts av AB PentaCon inför
antagande av detaljplanen, daterad 2012-03-30 och reviderad 2012-05-11.
Undersökningen har omfattat en översiktlig geoteknisk undersökning, en
övergripande hydrogeologisk bedömning avseende hela Visborgsområdet
samt en översiktlig miljöteknisk markundersökning där misstanke om förorening har funnits. En markradon undersökning och klassificering av marken avseende radonrisken har också gjorts.
Grundläggning bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt sätt.
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Inom planområdet finns fyra kända områden med risk för markförorening;
 Motorcrossverksamheten är branschklassad som 4, vilket innebär
låg risk för föroreningar.
 En f d brandbana och förråd, där napalm har eldats och förvarats.
 Ett f d gaslager. Det var länge sedan man slutade använda gasen
(1960) som användes som bekämpningsmedel mot vildkanin. Risken för markföroreningar bedöms vara mycket liten.
 Ett f d kemikalieförråd.
Den utförda undersökningen visar på halter under nivån för känslig markanvändning och innebär att inga åtgärder behöver vidtas avseende föroreningar i jorden. Motorcrossområdet kommer att undersökas i samband med
avvecklingen. För varje enskild del där någon form av byggande i mark
utförs, ska uppmärksamhet iakttas beträffande lukt, färgförändring eller
annat som kan indikera förorening av något slag.

Planområdet ligger inom lågriskområde för radon enligt SGU. Mätningar
visar att marken klassificeras som normalradonmark i det undre intervallet.
Byggnader på normalradonmark bör utföras radonskyddade.
Planområdet ligger inom Visbys sekundära vattenskyddsområde. Lokalt
omhändertagande av dagvatten får endast göras om det kan ske utan risk
för underliggande grundvatten. Vid avvattning av större högtrafikerade
hårdgjorda ytor måste lokal rening av dagvattnet utformas.
___________________________________________________________________________________
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Bebyggelseområden
Bostäder

Inga bostäder finns eller planeras inom planområdet. I områdets närhet
finns villabebyggelse i Djuplunda samt ytterligare några villafastigheter intill
planområdets östra gräns. I hela Visborgsområdet planeras totalt ca 3 500
nya bostäder.

Arbetsplatser, övrig
bebyggelse och anläggningar

Området är stort och planförslaget medger etablering av betydligt fler verksamheter än de nu befintliga. Ambitionen och tanken är att området successivt ska kunna fyllas på och utvecklas till ett levande och attraktivt idrotts- och rekreationsområde. Föreslagen markanvändning är i huvudsak
frilufts- och idrottsområden. Drygt en fjärdedel av planområdet planeras för
idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader (planbeteckning
Y). Idrottsändamålet omfattar även därtill kompletterande aktiviteter såsom
t ex klubblokal eller café.
Befintliga anläggningar som finns inom området är bl a motionsspår, innebandyhall, fotbollsplaner, motorcrossbana, mountainebikespår samt boule
med inomhus- och utomhusverksamhet. Motionsspåren kommer delvis att
läggas om och en ny start- och målpunkt planeras strax söder om den nya
gång- och cykeltunneln. Detta för att spåren inte ska korsa ”Tvärförbindelsen” och andra gator. I naturområdet väster om den nya gång- och cykelvägen finns möjlighet att förlägga ett motionsspår parallellt med gång- och
cykelvägen.
I området norr om ”Tvärförbindelsen” är större byggnader/hallar koncentrerade till den centrala delen, i nord – sydlig riktning. Nockhöjden begränsas
till max 15.0 m, vilket innebär ungefär samma höjd som tallskogen. Den
östra delen får nyttjas för idrottsplatser och anläggningar med endast mindre tillhörande byggnader för anläggningens skötsel, t ex förråd samt läktare
med tak. Bruttoarean per enhet begränsas till 80 kvm.
Sporthallen bedöms vara den anläggning som alstrar mest trafik och ska
därför placeras så att goda angöringsförhållanden kan åstadkommas, d v s
med anslutning från ”Tvärförbindelsen”. Området kan sedan byggas ut
etappvis utifrån de behov av fritidsanläggningar som uppstår.

Fotomontage av entré till sporthall /Visbyark AB
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Idéskiss för den norra delen. /Visbyark AB
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I parkområdets östra del finns en befintlig byggnad som föreslås kunna
användas för exempelvis idrottsändamål, klubblokal, café eller mindre butik
(planbeteckning Y och H).
I området söder om ”Tvärförbindelsen” (f d RU-lägret) ges, på en begränsad yta, möjlighet att etablera kontor, hotell, vandrarhem och camping
(planbeteckning K och N1). Det ses som en komplettering till idrottsverksamheten med möjlighet till boende mm vid t ex olika idrottsarrangemang.
Byggnader får uppföras med en nockhöjd på max 8.0 m, vilket innebär
högst två våningar, och ska gärna ha en karaktär som knyter an till områdets militära historik med relativt enkla byggnader. Detta innebär träfasader, dova färger, gärna Falu rödfärg och enkla tak med papp eller plåt.
Byggnaderna kan med fördel placeras gruppvis och utföras som längor. Vid
placeringen ska också hänsyn tas till den äldre tallskogen som utgör en
värdefull naturmiljö. Det är bättre att spara grupper av tallar än att ha ett
jämnt spritt skikt av tallar. Endast en fjärdedel av området får bebyggas för
att kunna bevara den värdefulla tallskogsmiljön.
För campingområdet gäller samma hänsynstagande som ovan.
I området öster om den södra lokalgatan, där det idag finns två stora förråd
och en hall för boule, ges möjlighet till fler idrottsverksamheter (planbeteckning Y). Nockhöjden inom byggrätten begränsas till max 15.0 m, vilket
innebär ungefär samma höjd som omkringliggande tallskog. Tallar ska sparas i så lång utsträckning som möjligt mellan planer och byggnader. Ytor
utan byggrätt (kryssmark) får nyttjas för idrottsplatser och anläggningar
med endast mindre tillhörande byggnader för anläggningens skötsel, t ex
förråd samt läktare med tak. Bruttoarean per enhet är begränsad till 80
kvm.
En etablering av beachvolleyboll i denna del av planområdet skulle innebära
en stor ökning av mängden öppna sandytor, vilket skulle vara mycket positivt för insektslivet i området. Det har påträffats ett antal rödlistade stekelarter i området. Om dessutom slänter anläggs i söderläge skapas ytterligare
förutsättningar för insektslivet. Området där det idag körs motorcross bör
ur naturhänseende även i framtiden ha en idrottsverksamhet som förhindrar en igenväxning av området. Det är också viktigt att inte marken planas
ut inom detta område.
Övriga områden avsätts som friluftsområde för i huvudsak motionsspår och
strövområde. Camping och s k sommarland är inte tillåtna. (planbeteckning
N2). Mindre byggnader får byggas som t ex vindskydd, raststuga eller
klubbstuga. Byggnadernas bruttoarea får vara högst 40 kvm och nockhöjden max 8.0 m.
Offentlig och kommersiell service

I områdets närhet finns bl a friskola, vårdcentral, restaurang, frisör, gym,
kontor samt en stor del av de regionala förvaltningarna.

Trygghet och tillgänglighet

Nya gator samt gång- och cykelvägar kommer att ansluta till de befintliga
för att hålla samman området med den övriga staden. Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät upplevs mer attraktivt, bekvämt och tryggt, vilket
kan bidra till att nå beslutade miljö- och hälsomål samt öka attraktiviteten
för hela området. Ett sammanhängande vägnät ger goda förutsättningar för
en utbyggnad av kollektivtrafiken och det i sin tur är ett medel för en hållbar samhällsutveckling.

Ett idrotts- och rekreationsområde syftar till att skapa en inspirerande och
attraktiv miljö för olika befolkningsgrupper för att de ska kunna välja ett
___________________________________________________________________________________
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aktivt och hälsosamt liv. Området ska dels ge förutsättningar för fysisk aktivitet men också för rekreation, vila och naturupplevelser. Stor vikt bör läggas på utformning och gestaltning av allmänna ytor såsom gator, gång- och
cykelvägar, mötesplatser, parker och grönområden så att de är trygga,
säkra och tillgängliga, särskilt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Planeras tillgängligheten utifrån dessa grupper bidrar det till
tillgänglighet för alla. Samma ambitionsnivå bör råda för de enskilda fritidsanläggningarna.
Nya idrottsanläggningar ska uppfylla de utformningskrav som ställs avseende tillgänglighet. Detta bevakas i samband med bygglovgivning.

Idéskiss för den södra delen. /Visbyark AB
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Fornlämningar &
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Inom planområdet finns en känd fornlämning – en boplats - på det område
som idag nyttjas för motorcross. I samband med en inventering av hela
Visborgsområdet 2011 upptäcktes en stensättning (förhistorisk grav) i planområdets sydöstra hörn. I området finns ingen befintlig bebyggelse med
särskilt kulturhistoriskt värde. Däremot har områdets historik ett visst generellt kulturhistoriskt intresse som ett f d militärt område. Det kan vara intressant att försöka bevara viss struktur och en del bebyggelse för att få en
återkoppling till tidigare användning.

Friytor
Lek och rekreation

Inom planområdet finns stora ytor för lek och rekreation. En stor del av
planområdet reserveras som natur- och friluftsområde med bl a motionsoch mountainbikespår.
I anslutning till den planerade fritidsanläggningar föreslås ett parkområde
för lek och idrott. Parken är ett värdefullt komplement till den mer organiserade verksamheten som bedrivs på intilliggande anläggningar.

Naturmiljö

I planområdets norra del sparas, i nord-sydlig riktning, ett genomgående
naturstråk som avgränsning och skydd mellan de större byggnaderna och
det mer öppna området längs Langs väg. Dungen söder om Visborgsvallen
sparas också som naturmark för olika aktiviteter, möten och fri lek. Den är
en bra social mötesplats, centralt belägen och väl synlig men bjuder ändå
på en användbar grönyta och naturupplevelser.
Även vid huvudinfarten till området, kring de nya cirkulationerna och intill
befintliga bostäder sparas naturområden som är värdefulla för landskapsbilden. Befintliga transformatorstationer inom naturområdena är tillåtna
I planområdets södra del sparas stora områden som friluftsområde (planbeteckning N2) och bebyggelse tillåts endast i begränsad omfattning.

Gator och trafik

Under framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet –
Hela Visby gjordes flera trafikutredningar som underlag för att kunna skapa
en väl fungerande och sammanhängande trafikstruktur i Visby inklusive
Visbys största utbyggnadsområde, Visborg. Vid en utbyggnad av Visborgsområdet behövs en öst/västlig förbindelse som både kan försörja Visborgsområdet och fungera som förbifart till Visby, en del av Visbyleden. Den
ersätter tidigare föreslagen förbifart längre söderut i Vibble. Detta innebär
att planområdet kommer att genomkorsas av den planerade huvudgatan ”Tvärförbindelsen”.
Ramböll AB har haft i uppdrag att studera ”Tvärförbindelsens” sträckning
mellan väg 140 (Toftavägen) och väg 142, via Langs väg samt att finna ett
lämpligt läge för en planskild passage för motionsspår, gång- och cykelstråk
inom området. De har också lämnat förslag på trafikmatningen till idrottsoch rekreationsområdet samt gett förslag på interna gator. I uppdraget har
också ingått att utreda eventuell bullerpåverkan på intilliggande bostadsfastigheter.
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Tvärförbindelsens föreslagna koppling till befintligt vägnät, väg 140 och väg
142.
Genomförd trafikutredning förordar en huvudangöring till planområdet från
den föreslagna ”Tvärförbindelsen”. För att undvika en hög trafikbelastning
på regementsområdet föreslås ingen genomgående lokalgata i nord-sydlig
riktning inom den norra delen av planområdet.
Gatunät

Inom och genom planområdet finns idag flera vägar med skiftande standard. Bland annat genomkorsas planområdet i öst/västlig riktning av ett
vägnät som sträcker sig mellan väg 140 (Toftavägen) och Langs väg.
Den nya huvudgatan – ”Tvärförbindelsen” - följer till viss del befintlig vägdragning och är förlagd så att hänsyn tas till den intilliggande befintliga
bostadsbebyggelsen. Vägområdet i planförslaget är 19 meter, vilket inkluderar körbana, diken och eventuella slänter. Med en beräknad trafikmängd
som baseras på när Visborg är fullt utbyggt bedöms Naturvårdsverkets
riktvärden för trafikbuller uppfyllas med god marginal.

Internt i området försörjs anläggningarna via lokalgator. I den norra delen
föreslås en ny gata mellan ”Tvärförbindelsen” och Langs väg. Vägområdet
___________________________________________________________________________________
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är här 13 meter för att få plats med gång- och cykelväg samt bussfickor. I
den södra delen nyttjas befintlig gata med ett vägområde på 10 meter, med
plats för bussfickor. Gatan får en ny anslutning mot ”Tvärförbindelsen” och
en vändplan vid campingens södra spets. Genomfartstrafik är inte tillåten
för att motionsspåren ska kunna gå fria från biltrafik.
Parkering, angöring
och utfart

Huvudangöringen till planområdets norra respektive södra del ska ske från
”Tvärförbindelsen” för att undvika en hög trafikbelastning inom regementsområdet och även på Langs väg. Till planområdets norra del finns sekundära anslutningar från regementsområdet och från Langs väg samt till den
södra delen från vägen mot Stenkumla.
Parkering ska lösas inom kvartersmark enligt gällande parkeringsnorm och i
den norra delen i huvudsak på särskilt avsatta ytor. Dessa föreslås kunna
bindas samman med korta kvartersgator vilket underlättar samnyttjande av
parkeringsplatser och ger möjlighet till viss genomsilning inom området. För
att utnyttja parkeringsplatserna optimalt bör dessa på något sätt förvaltas
gemensamt.
Allmänna parkeringar föreslås i den norra delen, väster om Visborgsvallen
samt i den södra delen, vid infarten från vägen mot Stenkumla.

Illustration. Huvudangöringen från Tvärförbindelsen och parkeringar.
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Gång- och cykeltrafik Genom området i nord-sydlig riktning planeras en ny gång- och cykelväg
som kopplas samman med det planerade och till viss del utbyggda gc-nätet
inom Visborgsområdet. Bredden på det genomgående stråket är på plankartan redovisad med 12 meter i den norra delen och 10 meter i den södra
för att förutom cykel- och gångbanan få plats med eventuella diken och
markförlagda ledningar. Det södra gc-stråket följer i stort befintlig grusväg.
Även längs ”Tvärförbindelsen”, inom naturmarken, planeras en gång- och
cykelväg. Bredden på området för lokalgata, i den norra delen, medger
plats för en gc-bana.
För att åstadkomma en säker lösning vid korsningen med ”Tvärförbindelsen” föreslås en tunnel, väl utformad med god belysning och genomsikt
samt generösa mått för cyklister, gångtrafikanter och löpare. Trafiksäkerheten är särskilt viktig eftersom området kommer att nyttjas flitigt av barn och
ungdomar. Ett alternativ med bro över ”Tvärförbindelsen” istället för tunnel
har studerats. Men detta alternativ innebär stora svårigheter att lösa tillgängligheten avseende lutningen. En bro skulle bli lång och betydligt dyrare
än en tunnel.

Gång- och cykeltunnel. /Visbyark AB
Längs Langs väg, utanför planområdet, finns plats att anlägga en gång- och
cykelväg som kan vika av in mot planerade fritidsanläggningar och vidare
mot tunneln för gående och cyklister, under ”Tvärförbindelsen”.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken angör idag de centrala delarna av Visborgsområdet, i anslutning till kasernområdet. Genom en utbyggnad av gator till och inom
området finns goda förutsättningar för att bygga ut kollektivtrafiken ytterligare. Länstrafiken passerar Langs väg.

Störningar

Motorcrossverksamheten har begränsade möjligheter att bedriva sin verksamhet p g a buller gentemot närboende och framtida camping mm. En
utveckling av motorcrossverksamheten är därför inte möjlig. Den bör istället
avvecklas.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp &
Dagvatten

Vatten- och avlopp ska anslutas till regionens vatten- och avloppsnät.
Planområdet ligger inom Visbys sekundära vattenskyddsområde. Lokalt
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omhändertagande av dagvatten får endast göras om det kan ske utan risk
för underliggande grundvatten. Vid avvattning av större högtrafikerade
hårdgjorda ytor måste lokal rening av dagvattnet utformas.
Inom området finns att antal diken som till stor del kan bevaras eller flyttas.
Vid den föreslagna parkeringen intill sporthallen föreslås diket till viss del
kulverteras. Så kallade u-områden läggs ut för att kunna bygga ut och
komplettera det övergripande ledningsnätet för VA och hanteringen av dagvatten. I områden avsatta för naturområde eller inom område för gång- och
cykelväg eller gata preciseras inte lednings-/dikesstråken.
Området ska enligt ”Handlingsplan för skydd och säkerhet i Gotlands kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 m mellan
brandposterna och som ger ett flöde om lägst 10 l/s.
Värme

Området kan anslutas till GEAB:s fjärrvärmenät.

El

Området är anslutet till GEAB:s nät. Vid f d RU-lägret finns en transformatorstation inom naturområdet.

Tele

Området är anslutet till TeliaSoneras/Skanovas ledningsnät. En optokabel
mellan Visby-Hemse ligger längs Langs väg på den västra sidan i planområdets norra del. Området läggs ut som s k u-område. Kabeln kommer troligen att bli berörd vid anläggandet av den föreslagna cirkulationsplatsen vid
Tvärförbindelsen/Langs väg. Vidare finns ett antal lokala kablar som försörjer befintliga kunder inom planområdet.

Avfall

Avfallshantering sker genom regionens försorg.

Konsekvenser av planens genomförande
I ett övergripande perspektiv kommer den genomgående huvudgatan,
”Tvärförbindelsen”, att utgöra en viktig del i Visbys sammanhängande huvudvägnät för biltrafiken och bidra till en bättre fördelning av trafiken i Visbyområdet. Gatan är också viktig för angöringen till planområdet och för
den planerade sporthallen som blir en av de anläggningar som troligtvis
kommer att alstra mest biltrafik. Att huvudangöringen till planområdet sker
från Tvärförbindelsen har sålunda stor betydelse för den framtida utformningen av Regementsområdet och övriga Visborgsområdet - att inte onödig
trafik leds in i framtida bostads- och verksamhetsområden med bl a skolor.
För idrotts- och rekreationsområdet skapar ”Tvärförbindelsen” en viss barriäreffekt eftersom den delar området i två delar. Det är därför särskilt viktigt
att tunneln utformas så att en god koppling mellan de två områdena erhålls. Omkringliggande gator kommer att få en viss ökad trafikmängd i och
med att området byggs ut.
I ett första skede, när utbyggnaden i Visborg fortfarande är sparsam, byggs
inte ”Tvärförbindelsen” ut hela sträckan. I den västra delen, mot Toftavägen, väg 140, kommer befintliga vägar att nyttjas och sträckningen mellan
Langs väg och väg 142 genomförs inte heller i detta skede.
Om sporthallen placeras mitt i idrottsområdet, intill ”Tvärförbindelsen”, men
en bit från befintlig bebyggelse kan den, innan idrottsområdet byggs ut
ytterligare, komma att upplevas som ocentral i Visby. Det är därför särskilt
viktigt att gång- och cykelvägar, gator, park m m ges en trygg, tydlig och
välkomnande utformning.
För de boende i direkt anslutning till planområdet förändras närmiljön. Om___________________________________________________________________________________
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rådet kommer att nyttjas mer, fler kommer att röra sig i området. Läget för
”Tvärförbindelsen” har skjutits söderut för att inte naturvårdsverkets riktvärden avseende trafikbuller ska överskridas. Naturområden intill och norr
om bostadsfastigheterna sparas och övergår till en park. Parkeringsanläggningar och byggrätter ligger som närmast ca 150 – 200 m från befintliga
bostäder.

Sporthallen - söderifrån från angränsande bostadsfastighet. /Visbyark AB
Förslaget innebär också bl a att delar av motionsspåren bör läggas om för
att undvika korsningar med bilvägar och i möjligaste mån gång- och cykelvägar.
Sett ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv är kanske det idag något perifera läget i Visby en nackdel. Samtidigt finns inte möjligheten att skapa ett
stort sammanhängande idrotts och rekreationsområde med så stora kvaliteter och utvecklingsmöjligheter i ett mer centralt läge. Det är därför särskilt
angeläget att vid planering av anslutande gång- och cykelvägar, utbyggnad
av kollektivtrafik m m särskilt beakta tillgänglighets- och trygghetsaspekterna. På längre sikt kommer området troligtvis att upplevas som en integrerad del av staden eftersom Visbys stora utbyggnadsmöjlighet är söderut p g
a restriktioner med hänsyn till flygbuller och vattenskydd i norr och öster.
Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB)
För att belysa konsekvenserna för hälsan har en s k Vardagslivskartläggning
gjorts inför samrådet. Den är framtagen av av företaget Radar arkitektur &
planering AB i Göteborg. Fem grupper har deltagit i processen; P18 IK, en
boendegrupp, Visby IBK samt två grupper på Atheneskolan. Grupperna, i
blandade åldrar och kön, 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?
De konfliktpunkter som lyfts av grupperna är:
 Mötet mellan motionsspåren och ”Tvärförbindelsen”
 Planerade anläggningar kräver flyttade motionsspår
 Dungen söder om Visborgsvallen minskas
Konflikten mellan motionsspåren och ”Tvärförbindelsen” löses genom en
tunnel där utformning blir särskilt viktig för att säkra en god tillgänglighet
med upplevd trygghet. En fördel är att nivåskillnaderna i norra området är
små i anslutning till föreslagen tunnel vilket minskar upplevelsen av att man
___________________________________________________________________________________
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går ner i en tunnel. Däremot är nivåerna högre i det södra området och
därifrån blir tunnelkänslan mer markant.
Motionsspåren kommer till viss del att få en annan dragning. Detta innebär
färre konfliktpunkter med andra trafikanter jämfört med hur det är idag.
Vad gäller dungen så kommer den att sparas som natur och förvaltas som
allmän platsmark.
En generell konsekvens av planförslaget ur ett hälsoperspektiv är att det
ger bättre möjligheter för fler att kunna leva ett hälsosammare liv genom
den ökade tillgängligheten till rörelse. En utveckling av området innebär
ökade möjligheter till nyttjande.
Konsekvenser beskrivs även i genomförandebeskrivningen och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Idéskiss. Översikt hela planområdet. /Visbyark AB
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Hållbarhet
"Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande”, antaget av
kommunfullmäktige 2003-12-15, innehåller mål och krav för ny bebyggelse
på regional mark, i första hand bostäder. Delar av kraven kan även tillämpas på byggandet av lokaler av olika slag och ska därför följas. Mot bakgrund av att lokaler för sport- och rekreationsändamål ofta har hög energiförbrukning per ytenhet ska särskild omsorg 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. Anläggningar med extra hög energiförbrukning kan inte
sägas vara förenliga med hållbar utveckling och bör därför inte tillåtas. Externt tillförd energi ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor, vilket även
bör gälla de verksamheter som har tillgång till idrottsområdet. Området bör
vara väl försörjt med kollektivtrafik.

Administrativa frågor
Planens genomförandetid är 15 år från den dagen då planen vinner laga
kraft.
Övrigt

Planavgifter ska tas ut enligt gällande taxa i samband med bygglovgivning.

Medverkande
tjänstemän

Samhällsbyggnadsförvaltningen: trafik - Rolf Nilsson, genomförandefrågor Per Seigerlund, miljö - Jimmy Holpers, VA - Sten Reutervik, övergripande
Visborgsfrågor – Harald Gröttvik
Kultur- och fritidsförvaltningen: Niklas Callenmark och Hans Stenmark
Ledningskontoret: folkhälsa – Cora Juniwik & Jenny Sandberg, hållbarhet –
Jonas Nilsson
Parallellt med planprocessen har diskussioner och planering för en ny
sporthall pågått. Dessutom har en utredning för ett eventuellt nytt badhus
gjorts. Inom ramen för dessa projekt har diskussion och samrått skett med
bl a ledningskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, social- och omsorgsförvaltningen och Gotlands idrottsförbund. I ett tidigt skede har också ett informationsmöte hållits med de
som bor i direkt anslutning till planområdet. Under samrådstiden hölls ett
öppet informations- och samrådsmöte.

Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-02-22, reviderad 2012-06-11

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef

Eva Werkelin
planarkitekt

Antagen av RF 2012-10-15 § 117
Laga kraft 2013-03-07
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Förslag till detaljplan för

del av Visby 1:9 m fl (idrotts- och rekreationsområdet Visborg)
Region Gotland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs
för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig
och ansvarig för genomförandet samt hur det ska ske.
Genomförandeorganisation

Planområdet omfattar del av fastigheten Visby Visborg 1:9 m fl. Regionen
ansvarar för genomförandet av detaljplanen.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 15 år från den dag regionens beslut om
antagande vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygg-,
riv-nings- eller marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång
ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon
ersättning.

Tidplan

Planarbetet för ifrågavarande planområde kommer att bedrivas enligt
följande tidplan:
år 2011
kv 4
år 2012
Utställning
kv 1-2
Antagande
kv 3
Region Gotland ansvarar för utbyggnaden av dagvatten-, spillvatten- och
färskvattenledningar inom området liksom för anläggandet av gator, gcbanor och iordningställande av övrig allmän platsmark. Översiktliga
geotekniska undersökningar, eventuella arkeologiska undersökningar samt
eventuella marksaneringsundersökningar och marksanering.
Planprocess
Samråd

Ansvarsfördelning

Inom kvartersmark ska respektive fastighetsägare ansvara för utförandet
av anslutning av vatten-, spillvatten och dagvatten, el och tele vid
respektive fastighetsgräns liksom att infarter och parkeringsplatser
iordningställs.
Innan påbörjande av anläggningar och bebyggelsen skall byggherren
utföra erforderliga geotekniska samt övriga för exploateringen nödvändiga
undersökningar.
Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för vatten- spillvatten- och dagvattennät,
liksom för lokalgator och övrig allmän platsmark inom detaljplanområdet.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Markförsörjning

All mark inom planområdet ägs av Region Gotland, med undantag för en
mindre del av Visborg 1:13, vilken måste lösas in, samt Visborg 1:14.

EKONOMISKA FRÅGOR
Ekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet
av detaljplanen är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att
genomföra, d v s att planvinst uppkommer. Vid en jämförelse mellan den
värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför får man beakta
de mervärden för Gotland som ett idrottsområde kan komma att skapa.
Att beakta är även att tvärförbindelsen i framtiden kommer att gagna hela
Visborgsområdet och avlasta övriga delar av Visby.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika
anläggningar som idrottshall, gator, parkeringsplatser m m. I denna
ekonomiska översiktliga kalkyl har endast regionens kostnader för de
anläggningar som ligger på allmän platsmark tagits med. Kostnader för
anläggande av idrottshall och andra anläggningar inom kvartersmark
redovisas alltså inte här.

Regionala kostnader

Inom kvartersmark står byggherren för samtliga kostnader. Regionen står
för alla kostnader för iordningsställande av allmän platsmark, anläggande
av regionalt VA, framtagande av detaljplan mm. I sporthallsprojektet finns
emellertid budgeterat ca 5 Mkr för iordningställande av den allmänna
platsmarken närmast sporthallen. Kostnaderna nedan är ungefärliga och
redovisas med okt/nov 2011 års prisnivåer.
Utbyggnad av vatten- spill- och dagvattennät inom planområdet

2 Mkr

Anläggande av lokalgata (inklusive belysning)

2 Mkr

Anläggande av gc-banor (inklusive belysning)

4,8 Mkr

Omläggning av motionsspår (inklusive belysning)

1,2 Mkr

Anläggande av tvärförbindelse (inkl 2 cirkulationsplatser och gångtunnel)
etapp I ca 700 m
23,2 Mkr
Anläggande av allmän parkeringsyta (norra och södra infarterna)0,4 Mkr
Iordningställande av park- och naturmark

7,5 Mkr

Plan- och kartkostnader

0,5 Mkr

Fastighetsbildning
Geotekniska undersökningar

0,05 Mkr
0,3 Mkr

Åtgärder nödvändiga för planens genomförande som ligger utanför
planområdet:
Upprustning av tillfällig genomfart till Toftavägen ca 1200 m

1,5 Mkr

Totalt
ca 43,5 Mkr
Till detta kommer kostnader för inlösen av ca 2000 kvm mark och
anläggande av ca 400 m GC-bana längs Langs väg. Kostnaderna för det
sistnämnda kan variera beroende på vilken slags GC-bana man väljer att
anlägga. Till detta kan även komma kostnader för marksanering på ett par
förorenade platser. Genomförandet av detaljplanen kommer förutom att
ge ökade driftskostnader för gata och park, även komma att kräva en rad
följdinvesteringar.
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Regionala intäkter

Det går inte att redovisa de eventuella intäkternas omfattning då det är
oklart om idrottsområdet med tillhörande anläggningar kommer att
upplåtas till olika privata exploatörer eller om det i sin helhet kommer att
förbli i regional regi.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Regionen ansvarar för översiktliga geotekniska undersökningar liksom för
alla eventuella marksaneringsundersökningar och marksaneringar och
eventuella arkeologiska undersökningar. Misstänkta föroreningar finns på
ett par områden och regionen kommer att undersöka och, om så krävs,
sanera dessa områden.
Det åligger byggherren att utföra erforderliga geotekniska samt övriga för
exploateringen nödvändiga undersökningar.

Tekniska anläggningar

Området skall anslutas till det regionala VA-nätet.
För exploateringen av hela Visborgsområdet kommer en tvärförbindelse
att anläggas från Toftavägen vid infarten till Kneippbyn i Vibble till länsväg
142. I samband med anläggande av sporthallen kommer första etappen
av tvärförbindelsen att anläggas från Langs väg fram till ca 200 meter
väster om planområdet där den ansluter till befintlig gata som rustas upp
för att fungera som tillfällig anslutning mellan idrottsområdet och
Toftavägen. Ny lokalgata skall anläggas från Langs väg och söderut in i
området där den ansluter till befintlig gata. Två cirkulationsplatser skall
anläggas där tvärförbindelsen korsar Langs väg och där den korsar den
nya lokalgatan.
Gång- och cykelbana skall gå från kvarteret Ljuset och anläggs i nordsydlig riktning där den via en undergång under tvärförbindelsen ansluter
till befintlig grusväg som får tjäna som GC-bana mot den södra
plangränsen.
I planområdets norra del vid fotbollsplanen samt vid den södra infarten
kommer allmänna parkeringsplatser att anläggas. Övrig parkering kommer
att ligga på kvartersmark och kommer eventuellt att inrättas som
gemensamhetsanläggningar.

Kartförsörjning

I samband med ansökan om bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och
bifogas ansökan.

Medverkande tjänstemän

Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Per Seigerlund,
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-02-22

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef

Eva Werkelin
planarkitekt

Antagen av RF 2012-10-15. § 117
Laga kraft 2013-03-07
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