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FÖRORD
Hansestaden Visby finns sedan 1995 upptagen på UNESCO:s lista över kulturoch naturarv som är av enastående universellt värde. Utnämningen kan i hög
grad betraktas som ett resultat av det målmedvetna arbete som bedrivits på lokal
nivå under många år. Visbys status som världsarv bidrar på ett påtagligt sätt till
att stimulera Gotlands utveckling. För att nå framgång i en allt hårdare internationell konkurrens krävs emellertid att världsarvsutmärkelsen förankras på hela
Gotland och får ett brett folkligt och professionellt engagemang.
Visby kräver i egenskap av världsarv underhåll och utveckling på ett varsamt
och genomtänkt sätt som inte äventyrar grunderna för värdsarvsutmärkelsen.
Handel, restauranger, hotell och kulturutbud skapar en levande stadskärna
året runt och behöver vidareutvecklas genom samverkande åtgärder i ett helhetsperspektiv.
Sambandet mellan en stads kulturella attraktivitet och dess ekonomiska framgångar blir alltmer tydliga. Synen på stadskärnans betydelse har genomgått en
förändring både internationellt och nationellt. Stadsbild och bebyggelsemiljöer
utgör en stor del av det som avses med begreppet kultur. Att förvalta ett världsarv är förpliktigande och därför är det angeläget att ha ett dokument som alla
aktörer kan samlas kring där även utvecklingsfrågorna utgör en viktig del. Det
är nödvändigt att ta till vara på och utveckla Visbys egenskaper för att stärka
Gotlands attraktionskraft för företagsetableringar där livskvalitetsaspekter spelar
en stor roll.
I denna skrift sammanfattas de viktigaste aktuella slutsatserna och tankarna om
hur världsarvet Visby ska bevaras och utvecklas för att vara konkurrenskraftigt
och attraktivt samtidigt som arbetet ges en bred förankring bland alla aktörer.
Visby – ett levande världsarv!
Arbetsgruppen för nytt handlingsprogram för hansestaden Visby
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INLEDNING
Kommunens arbete med att få hansestaden Visby upptagen
på världsarvslistan byggde på att staden skulle ses som en
strategisk resurs för hela Gotlands utveckling. Visby har
genom utmärkelsen fått en kvalitetsstämpel som skapar både
uppmärksamhet och prestige. Om vi ska kunna utnyttja
världsarvet till fullo i våra ansträngningar att utveckla Gotland
som arbetsplats, livsmiljö och besöksmål är det viktigt att
skapa gemensamma mål.

Handlingsprogrammet ska utgöra ett gemensamt dokument för alla
de som på olika sätt är delaktiga i arbetet med världsarvet. För
genomförandet av programmet krävs ett gemensamt forum
som baseras på en förtroendefull och långsiktig samverkan
mellan kommunen, länsstyrelsen, länsmuseet, fastighetsägare,
privata och offentliga verksamhetsidkare och organisationer.
Gotlands kommun har det övergripande, samordnande ansvaret för planering och genomförande av programmet. Arbetet
med genomförandet föreslås ske i en kontinuerlig process
med årlig uppföljning och återkoppling till respektive aktör.
Frågor om hur detta arbete ska organiseras har återkommande
behandlats under arbetets gång. Arbetsgruppen har bland
annat med hänsyn till dagens ekonomiska läge inte kunnat få
fram en långsiktigt hållbar lösning utan ser sig tvungen att
överlämna dessa frågor till kommunstyrelsen.
Arbetet med programmet har stötts av europeiska utvecklingsfonder genom det så kallade LODIS-projektet (Local
Distinctiveness Strategies). Projektet syftar till att i ett europeiskt nätverk med sex kommuner/regioner ta fram lokala strategier som främjar orternas särart för att skapa en positiv ekonomisk utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Arbetet bygger på
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en modell som framtagits inom projektet av forskare vid
Manchester University. Förutom arbetet med lokala strategier
har 27 projekt genomförts, varav tre i Visby.
Till grund för arbetet med programmet ligger primärt de
erfarenheter som framkommit i Hansestadsrådet och vid
mötena med Hansestadsgruppen. Eftersom en vägledande
princip i LODIS-projektet är bred delaktighet från allmänheten
och lokala aktörer bygger arbetet också på ett flertal genomförda seminarier under de senaste åren. Hansestadsgruppen
har också förstärkts med representanter från miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutade 1996 om en uppföljning och översyn
av 1993 års handlingsplan. En styrgrupp för arbetet tillsattes i
mars 1997. Arbetet sköts upp i avvaktan på beslut om LODISprojektet. Efter en framställning från Hansestadsgruppen gav
kommunstyrelsen i september 2001 en utvidgad Hansestadsgrupp det begärda utredningsuppdraget samt angav formerna
för uppdraget.
Under utredningsarbetet har vi följt upp 1993 års handlingsplan för hansestaden Visby och konstaterat att den till större
delen är genomförd. Detta handlingsprogram utgår till stor del
från handlingsplanen och ersätter därför denna. Mindre delar
som inte direkt återfinns har bedömts vara mindre aktuella
men möjlighet finns att vid behov återkomma till dessa frågor
i det årliga uppföljningsarbetet.
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HANSESTADEN VISBY
– ETT VÄRLDSARV
UNESCO:s världsarvskommitté beslutade 6 december 1995 att
uppta hansestaden Visby på världsarvslistan över de kulturoch naturobjekt som har särskilt stort universellt värde.
Beslutet grundar sig på UNESCO:s konvention om skyddet för
världens kultur- och naturarv, kallad världsarvskonventionen.
Hansestaden Visbys särskilda värde motiverades på följande
sätt i beslutet:
Visby är ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk
muromgärdad medeltida handelsstad med utomordentligt väl
bevarad stadsmiljö och synnerligen värdefull äldre bebyggelse som
åskådligt illustrerar denna typ av betydelsefull mänsklig boplats,
både genom dess form och funktion.
Hansestaden Visby uppfyller kriterium fyra och fem i världsarvskonventionens riktlinjer:
• Ett synnerligen framstående exempel
på byggnad eller bebyggelsemiljö som
illustrerar en speciell period i historien.
• Ett synnerligen framstående exempel
på en traditionell mänsklig bosättning,
representativ för en kultur som hotas av
oåterkalleliga förändringar.
UNESCO:s (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur)
generalkonferens antog världsarvskonventionen 1972. Bakom
beslutet låg ett konstaterande att kultur- och naturarv allt
mer hotades av förstörelse runt om i världen. Sverige undertecknade konventionen 1985 om att för all framtid skydda
och bevara de utvalda kultur- och naturarven. Varje land ska
dessutom sträva efter att stärka medborgarnas uppskattning av
och respekt för kultur- och naturarven. Det ingår i uppgiften
att levandegöra och överlämna våra världsarv till kommande
generationer. År 2002 har 174 länder undertecknat konventionen.
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Alla existerande världsarv ska regelbundet gås igenom för att undersöka om de värden som objektet hade vid tiden för inskrivningen finns kvar. Det ska också kontrolleras att varje berört
land har tillräckliga resurser för och en trovärdig förvaltning av
sina världsarv. Rapportering ska ske vart sjätte år till världsarvskommittén. För Visbys del ska redovisningen göras år
2003.
På det lokala planet är ansvaret delat. Gotlands kommun och
staten ansvarar för att garantera de ekonomiska och kvalitativa
möjligheter som krävs för världsarvets vård. Informationsspridning och kunskapsutveckling ska levandegöra världsarvet
för medborgarna.
Antalet världsarv växer. Efter världsarvskommitténs senaste
möte i juni 2002 finns totalt 730 världsarv varav 563 är kulturobjekt, 144 naturobjekt och 23 av blandad karaktär. 125 länder har världsarv. I Sverige finns för närvarande 12 världsarv.
Årtalet anger år för upptagande på listan.
1991 Drottningholms slott
1993 Birka och Hovgården
1993 Engelsbergs bruk
1994 Hällristningarna i Tanum
1994 Skogskyrkogården i Stockholm
1995 Hansestaden Visby
1996 Gammelstadens kyrkstad i Luleå
1996 Laponia
1998 Örlogsstaden Karlskrona
2000 Höga Kusten
2000 Jordbrukslandskapet på södra Öland
2001 Industrilandskapet Falu gruva
Regeringen har i mars 2002 uttalat att Sverige bör vara mycket
restriktivt med att föra fram ytterligare nomineringar.
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EN GEMENSAM GRUNDSYN
För att lyckas utveckla och bevara världsarvet hansestaden
Visby måste aktörerna och de ansvariga för världsarvet ha
gemensamma mål. Alla bör ha en gemensam grundsyn om
stadens betydelse för Gotland och förutsättningarna för världsarvets bevarande och utveckling.
Med utgångspunkt i den gemensamma avsiktsförklaring
som beslutades av Hansestadsgruppens medlemmar 1997 föreslås att en övergripande målformulering ska finnas för behandlingen av de strategiska utvecklingsområden som redovisas i
detta handlingsprogram.

Hansestadsarbetet bör ses i ett helhetsperspektiv. Visbys utvecklingsmöjligheter bör tas tillvara och samordnas som en viktig
utvecklingsfaktor för hela Gotland. Det är intressant att titta
närmare på de kommande årens inriktning av det översiktliga
utvecklingsarbetet kring framför allt näringslivsfrågorna, men
även livsmiljöfrågorna. Bedömningarna bygger också på
omvärldsanalysen i källförteckningen till detta handlingsprogram. Omvärldsanalysen kommer att användas som underlag
för kommunens utvecklingsarbete under de kommande åren
vad gäller näringslivet och andra faktorer som har betydelse
för utvecklingen, till exempel den nya generationens tillväxtprogram.
De övergripande målsättningarna i Vision Gotland 2010,
Gotlands kommuns översiktsplan, kan sammanfattas så här:
• Fler invånare och arbetstillfällen
• Bevara det gotländska natur- och kulturarvet
• Ökad tillväxt
• Uthålligt samhälle
• Förbättrad trafik till/från fastlandet
• Väl fungerande samspel mellan tätorter och landsbygd
• Ökat utbyte med omvärlden
• Fördjupad och stärkt lokal demokrati
8

ÖVERGRIPANDE MÅL
Världsarvet Visby - med livsmiljön i fokus
• Hansestaden Visbys status som världsarv ska beaktas i allt
utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete.
• Stadens levande miljö, som rymmer mer än tusen års
byggande, utgör dess huvudattraktion och ska säkras långsiktigt genom en högkvalitativ skötsel och skyddas genom
utnyttjande av dagens plan- och kulturminneslagstiftning.
• Hansestaden Visby ska utvecklas som en kreativ plats
för internationell samverkan och inspiration för boende,
verksamheter och besökare.
• Hansestaden Visby som en levande och attraktiv besöksplats
året runt är viktig i utvecklingen av hela Gotland.
• Planens genomförande ska präglas av en långsiktigt hållbar
utveckling.
• Med utgångspunkt i den lokala särarten ska vår ekonomiska
konkurrenskraft stärkas.

Där står också att:
Insatser för att utveckla Gotland måste ha sin grund i dels Gotlands
behov, dels i att utnyttja Gotlands speciella förutsättningar och fördelar. Det unika Gotlands möjligheter måste med utgångspunkt från
de lokala förhållandena lyftas fram. En tydlig profilering och ett
utnyttjande av Gotlands unika fördelar kommer också sannolikt att
utgöra en fördel i en ökande europeisk konkurrens regionerna emellan. (Ur Vision Gotland 2010)
För att nå Gotlands övergripande mål och visioner är det
viktigt att utnyttja de möjligheter som finns. En av Gotlands
många unika förutsättningar är världsarvet hansestaden Visby.
Staden som Gotlands huvudattraktion skulle sannolikt kunna
utnyttjas effektivare för att bidra till att de övergripande målsättningarna förverkligas.
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VISBYS ROLL I
GOTLANDS UTVECKLING

Visby är Gotlands huvudstad och säte för statens administration,
kommunens centrala förvaltningar och näringslivet. Men
Visby är också en viktig attraktion som med sin hamn och
flygplats utgör den naturliga porten till Gotland. Ett utökat
utbud av turistrelaterade verksamheter gör att Visbys känsliga
miljö måste säkerställas på ett tydligt sätt. Idag är konkurrensen inom besöksnäringen hård, både nationellt och internationellt, vilket gör att behovet att synas blir allt större.
Visby är den enda ort på Gotland som kan erbjuda en fullständig
kommersiell och offentlig service. Att det finns ett brett
utbud är en förutsättning för att människor ska kunna och
vilja bo och verka på Gotland. Även Gotlands övriga tätorter
har en stor betydelse i sig själva och för den kringliggande
landsbygden. Det är viktigt att också dessa orters särart och
potential tas till vara som en konkurrensfaktor för hela
Gotland. Landsbygden och tätorterna verkar i många avseenden i symbios med huvudorten.

Landsbygdens, tätorternas och Visbys helt olika förutsättningar
gör att de utvecklingsinsatser som genomförs är av olika
karaktär. På så sätt kan hela Gotland vara en så ”komplett”
region som möjligt, vilket är viktigt mot bakgrund av ökande
omvärldsberoende, internationalisering och regional konkurrens. Stark regional konkurrenskraft är inte enbart beroende
av att det finns konkurrenskraftiga företag i regionen.
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Förutsättningarna för såväl företag som invånare spelar också
stor roll, till exempel den fysiska och sociala infrastrukturen,
kultur- och naturmiljön, serviceutbudet och dess kvalitet.
Gotlands förutsättningar gör att ön har stora möjligheter att
utveckla en starkare konkurrenskraft än många andra regioner.

Visbys goda boendemiljö betonas till exempel i studien Morgondagens småstad från 1995. Där bedöms Visby vara en av 40
framtidsorter (av totalt 439 småstäder) som har goda förutsättningar att klara sig bra i framtiden. Visbys styrka enligt undersökningen ligger i ett rikt stadsliv: ”Visby har ett stadsliv som
är långt bättre än dess storlek tyder på. Ett rikt nöjes- och kulturbud plus stadens vackra läge och charmiga miljö ger
utmärkt boendemiljö ur en mängd aspekter.”
Visbys attraktionskraft domineras av innerstaden med dess kulturhistoriska miljö, småskalighet, serviceutbud, hav och stadsliv.
De värden som representeras av världsarvet har idag en stor
del i den attraktionskraft Visby har på besökare, företagare och
boende. En positiv utveckling av Visby kräver att denna profil
upprätthålls i framtiden.
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STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

EN LEVANDE INNERSTAD

”Stadens
kvaliteter
avspeglas i
stadskärnan”

Staden är inte bara byggnader, gator och torg. Det handlar också i hög grad om
innehållet, stadens liv och platser för utbyte av varor, tjänster och möten mellan
människor. Stadskärnan är den del av staden som traditionellt utgjort centrum
för handel, service, finansiella tjänster, förvaltning etc. Stadens kvaliteter avspeglas i stadskärnan. I många städer, i Sverige och i västvärlden i övrigt, håller bilden av stadskärnan som det självklara navet i staden på att förändras, genom
utflyttning av exempelvis handel till externa och för bilburna konsumenter mer
lättillgängliga köpcentra. Liknande utveckling sker även i Visby. För att värna
om centrumhandeln har en detaljhandelsutredning antagits av kommunfullmäktige i juni 2001 som underlag för handelsetableringar. Som riktlinjer gäller
bland annat:
Zon 1, Visbys stadskärna och delar av staden utanför muren innebär ett kommunalt ansvar för att bidra till att stadskärnan stärks. I de fall stadskärnan /
Strövet inte kan rymma önskade verksamheter ska zon 2 övervägas i positiv
anda.

VIDARE FASTSLÅR UTREDNINGEN ATT:
Stadskärnans utveckling är allas angelägenhet. Detta förutsätter ett aktivt samarbete mellan kommun, fastighetsägare, köpmän och annat näringsliv. Kommunen
måste stimulera och medverka i ett sådant arbete och nystarta det om det somnar in. Kommunens medverkan ska vara långsiktigt stabil.
Viktiga kännetecken för en attraktiv stad är att den innehåller en mångfald av
verksamheter som till exempel bostäder, utbildning, kultur, turism, handel och
övrigt näringsliv. Även god tillgänglighet, vackra parker och platser, anläggningar för rekreation och nöjen, mötesplatser och promenadstråk hör till.

Detaljhandelsutredning för Visbyområdet, zon-karta
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MÅL
Utveckla hansestaden
Visby som en levande
och kreativ plats för
•

UTBILDNING

•

KULTUR

•

BOENDE

•

SERVICE OCH FÖRVALTNING

•

HANDEL OCH ÖVRIGT
NÄRINGSLIV
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STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

FÖLJANDE ÅTGÄRDER ÄR VIKTIGA FÖR
STADENS UTVECKLING:
Handelsutbudet i innerstan ges möjlighet att utvecklas i
enlighet med handelsutredningen. Sambandet med etablerad handel på Öster- och Södercentrum förstärks.
Realisera utvecklingsprogrammet Från Port till Port.
Förnyelse av Södertorg - Adelsgatan - Wallérs Plats - övre
Hästgatan (godkänt av tekniska nämnden 26 september
2001).
Utarbeta ett program för bättre samband med de nedre
delarna av innerstan och havet såsom Stora Torget, S:t
Hanskvarteren och inre hamnen/Almedalsområdet. Särskilt
bör utredas om och hur den fysiska miljön på Stora Torget
kan förändras.
Genomföra en särskild studie beträffande förutsättningarna
och villkoren för utformning av en generell och bärande
affärsidé som grundval för handelns utveckling i innerstan
beträffande till exempel kvalitét, design, lokal prägel och
förankring.

Betydelsen av de arbetsplatser som finns i innerstan får inte underskattas. Tillsammans med besöksnäringen bidrar de till folklivet och utgör en del av underlaget för handel, service och
restauranger.

Högskolan har blivit en framgång för Visby och kommunen i
sin helhet. Det kan till viss del förklaras med högskolans
placering. Högskolan planerar i ett långsiktigt perspektiv
att fördubbla antalet studenter från nuvarande cirka 1 200 till
2 400. I det fortsatta utvecklingsarbetet är det viktigt att beakta
och integrera högskoleverksamheten i övrig planering. Inte
minst gäller detta tillgång till lokaler för undervisning,
”avknoppning” av verksamheter och attraktiva bostäder för
lärare och studenter.
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Under 1990-talet har befolkningsmängden i innerstan ökat med
cirka 400 personer till 2 954 personer år 2001. Detta
innebär en ökning med 14% sedan 1992. Genom intervjuer och jämförelse av priser på egnahem i Visby kan
det konstateras att innerstan rent allmänt betraktas som
ett mycket attraktivt område ur boendesynpunkt. Med
detta som utgångspunkt samt den sedan länge rådande
bostadsbristen i Visby vore det önskvärt att i ett bredare

nya verksamheter tillkommit som till exempel högskolan och
Gotland Interactive Park. Ambitionen att Gotland ska bli ett
centrum i Östersjön har stärkts genom Östersjöns Författaroch Översättarcentrum, Tonsättarcentrum och BAC (Baltic Art
Center). Efterfrågan på företagslokaler är stor.

I marknadsföringen av Gotland som besöksmål utgör det medeltida
Visby och dess stadsliv det tyngst vägande argumentet, men
det är tveksamt om potentialen utnyttjas till fullo. Besöksnäringen är en av regionens viktigaste näringsgrenar. Det
är angeläget att genom enkäter och liknande kontinuerligt
följa upp besökarnas förväntningar och uppfattningar i olika
avseenden om resmålet Visby.
Ett viktigt medel för att öka besöksantalet, inte minst under
vår, höst och vinter, är olika typer av evenemang och aktiviteter. Medeltidsveckan är ett bra exempel på ett evenemang
utanför högsäsongen. Ett utvidgat evenemangskoncept bör
utvecklas.
Det finns en viss oro över att den känsliga miljön i Visby
påverkas negativt av det stora antalet besökare. Det råder ingen
tvekan om att det finns en koppling mellan antalet besökare
och ett ökat slitage av miljön. Dock finns det inget belägg för
att vi nu nått någon form av smärtgräns vad gäller antalet
besökare.

perspektiv belysa framtida till-, om- och nybyggnadsmöjligheter av bostäder i innerstan. Dessutom finns behov av
ytterligare hotellboende, i synnerhet om den planerade
kongresshallen förverkligas.

Sysselsättningen i innerstaden har ökat något jämfört med
uppgiften i den senaste handlingsplanen, från 2 358 till
2 402 arbetstillfällen. Flera företag har expanderat och

Kommunstyrelsen har beslutat att ledningskontoret ska genomföra
en förstudie om Visby hamns framtida utveckling. Förstudien
ska utföras av en arbetsgrupp med anknytning till det arbete
med översiktsplan för Visby som initierats av plan- och
bostadskommittén. Det är viktigt för de nya verksamheterna
i anslutning till inre hamnen, högskolan och Almedalsbiblioteket liksom den planerade kongresshallen att strukturfrågorna
klarläggs. Hamnverksamheten kommer dessutom att under de
närmaste åren bli föremål för miljöprövning för att få de miljömässiga spelreglerna för verksamheten fastlagda av prövningsmyndigheten.
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STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

TRAFIK

”Stadens miljö,
dess trafik och
människans liv
hänger intimt
samman”

En hållbar stadsutveckling är beroende av hur vi löser stadens trafik. Stadens
miljö, dess trafik och människors liv hänger intimt samman. Trafiken är en av
många olika komponenter som bidrar till en rik, levande och väl fungerande
stad. Samtidigt utgör trafiken ett av våra allvarligaste miljöproblem. Den medför
såväl bullerstörningar som oönskade utsläpp av luftföroreningar. För att inte
försämra innerstadsmiljön bör biltrafiken studeras och fotgängarnas villkor
sättas i fokus. Trafikens omfattning och fördelning (bilar, cyklar, mc och gångtrafikanter) bör vara klart dokumenterad så att mål kan fastställas, följas upp
och analyseras.
Redan i 1974 års innerstadsutredning konstaterades att gående känner sig
otrygga på de smala gatorna, upplever miljön som otrivsam och att fotgängare
och cyklister bör ges företräde i trafiken. Kommunfullmäktige beslutade
10 februari 1997 att bifalla två motioner om att Visby innerstad skulle vara
bilfri året om och att handlingsplanen för Visby innerstad skulle ses över i syfte
att minska trafiken innanför murarna. Motionerna överlämnades ”till det pågående arbetet med översyn av handlingsplan för Visby innerstad, där ett av
målen skall vara att minska biltrafiken.”
Rent formellt har bilar företräde även under bilförbudstiden. Men eftersom det i
stor utsträckning saknas trottoarer skapas konflikter. Dessa bör kunna lösas om
nytillkomna regler i trafiklagstiftningen tillämpas och tydliga spelregler skapas
som innebär att de oskyddade trafikanterna prioriteras.
Kontrollen av efterlevnaden av bilförbudet och genomfartsförbudet behöver
förbättras. Möjligheterna att göra detta bör utredas inom ramen för en fördjupad
trafikanalys. I det sammanhanget kan också undersökas på vilket sätt
kommunens hemsida kan användas för förbättrad information. Det kan till
exempel gälla publicering av resultatet av de kontinuerliga trafikmätningarna.
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MÅL
Förbättra trafikmiljön i hansestaden
Visby grundat på de oskyddade trafikanternas villkor genom bland annat
minskad biltrafik så att hänsyn även
tas till kulturmiljön.

DELMÅL
Livsmiljön i världsarvsstaden med sin attraktiva och levande stadskärna ska säkerställas
och förbättras genom en trafiklösning som:
• grundas på kulturmiljöns och de
oskyddade trafikanternas villkor.
• tillgodoser dagens anspråk på trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer
och god luftkvalitet.
• sätter barnens, de äldres och de
funktionshindrades behov i centrum.
• prioriterar gång- och cykeltrafikanternas behov av trivsel, tillgänglighet och
framkomlighet i det offentliga rummet.
• ger ökad andel kollektivtrafikresande.
• föregås av information, delaktighet och
medinflytande för alla berörda parter.
• förutsätter god tillgänglighet till
välbelägna parkeringsplatser.
• förutsätter tillgänglighet för försörjning
och besökare.

17
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Leveranstransporter
De tyngre transporterna har i tilltagande omfattning orsakat
skador på den värdefulla bebyggelsen och problemet måste
tas på allvar. 1993 beslutade kommunfullmäktige i handlingsplanen för hansestaden att begränsningar för tunga fordon
gällande längd, höjd och vikt skulle införas och gälla året runt.
Enligt handlingsplanen skulle varuleveranser ske med mindre
fordon endast mellan 07.00 –11.00. En studie av handelns
krav, fordonstyper, körvägar etc bör nu utföras och ligga till
grund för en behövlig reglering. Studien bör ske i nära samverkan med transportnäringen.

Tillgänglighet
Staden innanför murarna är i många avseenden svårtillgänglig
för rörelsehindrade. 1 juli 2001 skärptes plan- och bygglagen
för att underlätta för rörelsehindrade att ta sig fram på allmänna platser och i publika lokaler genom att enklare hinder som
trösklar, trottoarkanter med mera tas bort. För det offentliga
rummet föreslås att ett kommunalt åtgärdsprogram för tillgänglighet upprättas i samverkan med handikapporganisationer där stadens speciella förutsättningar vägs in. Tekniska
förvaltningen har ansvaret både för det offentliga rummet och
kommunens offentliga byggnader. Ansvaret för att åtgärda
privata lokaler som är öppna för allmänheten ligger på fastighetsägarna.
En sedan lång tid planerad gångbro vid Dalmansporten har
förverkligats inom ramen för LODIS-projektet. Syftet är att
bättre binda samman innerstad och ytterområdena och att
förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade.

Parkering
Tillkomsten av välbelägna och tillgängliga parkeringsområden
utanför ringmuren är en förutsättning för en avlastning av
innerstadstrafiken. Frågan bör beaktas i arbetet med översiktsplan för Visby.
18

Kollektivtrafik
En ökad aktivitet i innerstan ställer krav på goda
kommunikationsmöjligheter. Behovet av en god kollektivtrafik som försörjer staden innanför murarna

finns tydligt dokumenterat. Främst de boende men
också besökare är i behov av bättre kollektivtrafik.
Tanken är också att biltrafiken i innerstan genom detta
ska minska. Kommunen deltar i ett internationellt pro-

jekt som syftar till att upprätta trafik med miljövänliga fordon
som är anpassade till innerstadens miljö. Vid en analys av trafikbehovet ska tät trafikering med så kallade shuttle-fordon inom
stadskärnan studeras närmare.
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SÄKERHET OCH TRYGGHET

Ökad säkerhet och trygghet i hansestaden Visby.

“Vandalisering,
dåligt underhåll,
otillräcklig belysning
och ordningsstörningar
ger upphov till rädsla
och otrygghet”

Att leva i en säker och trygg miljö har fått ökad betydelse under senare tid. Det
har konstaterats att vandalisering, dåligt underhåll, otillräcklig belysning och
ordningsstörningar ger upphov till rädsla och otrygghet. Enligt statistik från
Gotlands brottsförebyggande råd (GBRÅ) är våldsbrotten koncentrerade till Stora
Torget, Östercentrum och hamnen samt gatorna däremellan. Platser som upplevs
som otrygga är enligt rapporten de som är utsatta för vandalisering.

Brandskydd
Hotet att en förödande brand ska ödelägga världsarvet blev reellt vid branden
på restaurang Burmeister 2 december 1997. Minst hälften av innerstadens cirka
1 900 byggnader utgörs av trähus. Problemet har uppmärksammats av räddningstjänsten och länsstyrelsen och de har diskuterat behovet av en brandskyddsstrategi för Visby innerstad. Syftet med det förebyggande brandförsvaret
är framförallt personskydd men även skydd av egendom, till exempel med kulturhistoriska värden. I räddningstjänstplanen anges som övergripande mål för
området skydd och säkerhet att:
Alla människor som vistas inom kommunen ska känna trygghet och säkerhet
i sin miljö. Brand- och olycksriskerna ska fortlöpande minskas, detta gäller
särskilt världsarvsstaden Visby. När olyckor inträffar ska ett snabbt och effektivt
ingripande kunna ske för att begränsa skadekonsekvenserna för människor,
egendom och miljö.
Medel bör reserveras för att snarast upprätta en brandskyddsstrategi för Visby
innerstad.

Klotter och olaglig affischering
Klotter utgör ett stort problem i Sverige idag. Även Visby är drabbat. Under år
2000 var kommunens kostnader för klottersanering enbart av de egna fastigheterna närmare omkring 500 000 kronor. Cirka 220 polisanmälningar gjordes
under samma tid. Allt tyder på att denna siffra inte avspeglar den verkliga
20

MÅL
Ökad säkerhet
och trygghet i
hansestaden Visby

omfattningen även om klottrandet inte verkar ha ökat på
senare år. Denna form av skadegörelse skapar bland annat
vantrivsel och otrygghet och medför stora ekonomiska
förluster. Det finns ett behov av en handlingsplan som innehåller en policy och lämpliga informationsåtgärder. Planen
bör utarbetas och antas av kommunstyrelsen. En informationsbroschyr bör också tas fram. En idé är att underlätta
anmälan av klotter genom en automatisk telefonsvarare.

Offentliga belysning
GBRÅ har i en rapport pekat på att Almedalen och Stora
Torget är dåligt upplyst och att det skapar problem med ökat
antal misshandelsfall och därav följande känsla av otrygghet.
En analys bör göras av de aktuella stråken samt vissa parker
och åtgärder vidtas.

Brottslighet och vandalisering
Om stadskärnan belastas av ökat våld, stölder och vandalisering får den ett dåligt rykte. En genomtänkt strategi kan
bryta en negativ spiral, till exempel genom att utveckla samarbetet mellan polis, handel och socialtjänst med flera. Inom
ramen för Gotlands brottsförebyggande råd bör ett sådant
samarbete byggas upp. Även polisens egen strategi bör
utvecklas. Se även avsnittet parker under omsorgen om
staden.

Haag-konventionen
Enligt 1954 års Haag-konvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, är ett världsarvsområde
särskilt skyddat mot bekämpningsåtgärder. Den nationella
tillämpningen förutsätter emellertid ett regeringsbeslut.
Enligt uppgifter från Riksantikvarieämbetet pågår arbete med
ett sådant beslut i regeringskansliet.
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MILJÖ

”Städer och
andra tätorter
ska utgöra en
god och hälsosam livsmiljö”

Livsmiljön
Visby har en speciell position som en av de städer i Sverige där såväl natur som
kulturella aspekter har en hög dignitet.
Gotlands kommun ingår i det nätverk av ekokommuner där den fysiska planeringen utgår från en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Riksdagen har tagit
fram ett antal nationella miljökvalitetsmål som ska vara vägledande för kommunernas planering och samhällsbyggande. Miljökvalitetsmålet för den urbana
miljön innebär att städer och andra tätorter ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö. Byggandet ska ske på ett miljöanpassat sätt och bebyggelsen lokaliseras där det ur mark- och vattensynpunkt är lämpligast.
Den ekologiskt hållbara samhällsutvecklingen utgår från tre övergripande
principer:
• Skyddet av miljön, som innebär att föroreningarna ska vara så små att de inte
skadar människans hälsa.
• En hållbar försörjning, vilket innebär ett långsiktigt utnyttjande av förnyelsebara resurser.
• En effektiv användning av energi och andra naturresurser.
Ekoprogrammet för Gotland, antaget av kommunfullmäktige i oktober 1996,
anger som övergripande mål att Gotland ska bli ett uthålligt samhälle inom
loppet av en generation. Med detta som grund antog kommunfullmäktige i juni
1998 en kretsloppsplan med inriktningsmål. Bland annat anges att Gotlands
kommun ska verka för att kretsloppsansvar utvecklas i aktuella handlingsplaner
och att energiförsörjningen alltmer baseras på förnybara energikällor.

Luftföroreningar
Visby innerstad – fjärrvärmeutbyggnad
Ledningsnätet 2002
22

I en tät bebyggelsemiljö som Visby innerstad, där utluftningen kan vara begränsad, är det viktigt att halterna av luftföroreningar hålls på en låg nivå. Detta dels

MÅL
Hansestaden Visby ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö som grundas
på en långsiktigt hållbar
utveckling
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för att undvika hälsoproblem och dels för att skydda Visbys
unika kulturskatter. Mätningar av svaveldioxid och kväveoxid
visar att halterna är låga. För att nå ett långsiktigt skydd är
det viktigt att planeringen präglas av en miljömedveten trafikplanering (se avsnittet trafik) och en kontinuerlig övergång till
miljövänliga energityper för bostads- och lokaluppvärmning.
Kommunfullmäktige antog i oktober 1999 en energiplan i
vilken det bland annat finns en uttalad ambition att inom en
snar framtid möjliggöra fjärrvärmeanslutning för de fastigheter
i Visby innerstad som bedöms lämpliga att ansluta. Stadens
fjärrvärmeproduktion baseras på förnyelsebara energikällor.
Utbyggnaden pågår kontinuerligt. Dagens fjärrvärmenät i
innerstaden redovisas på karta, se föregående sida.

Buller
Den omfattande turismen utgör en del i Visbys livsnerv.
Samtidigt för nöjeslivet med sig problem som till exempel
störande buller från krogar och diskotek, nedskräpning och
stök. Restriktivitet vad gäller öppettider och krav på begränsade ljudnivåer på restauranger och krogar är ett sätt att hantera dessa problem. Verksamheterna har ett ansvar att föra en
nära dialog med de boende i innerstan i syfte att i samförstånd
finna lösningar.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har sedan 1989 utfört bullermätningar sommartid vid restauranger, diskotek och annan
nöjesverksamhet framför allt i Visby innerstad. Mätningarna
har skett i anslutning till verksamhetens fastighetsgräns i
riktning mot bostäder. Ljudnivån har bedömts som störande
för omgivningen om den överstiger 65 dBA mellan klockan
12.00 – 24.00 och 50 dBA mellan klockan 24.00 – 12.00.
Cirka 30 verksamheter mäts och hålls under uppsikt i Visby
innerstad.
I genomsnitt kommer det in cirka 25 klagomål per år på
sommarverksamheterna. Under sommaren 2001 inkom flera
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klagomål på de verksamheter som på försök hade förlängda
öppettider. Ett antal klagomål pekade även på en allmänt
ökad störning. Det kan antas att bullerstörningarna förlängdes
för de boende i innerstan i samma utsträckning som de förlängda öppettiderna. Verksamheterna är införstådda med
miljö- och hälsoskyddsnämndens krav och utför därför vissa
bullerdämpande åtgärder.
Användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som
kan medföra störning för omgivningen kallas enligt miljöbalken "miljöfarlig verksamhet". Miljö- och hälsoskyddsnämnden
kan i förebyggande syfte besluta om begränsningar av bullernivåer om det bedöms att det finns risk för att verksamheten
kan komma att orsaka kontinuerliga störningar i omgivningen.
Detta arbetssätt bör gälla även i framtiden.
25

STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN

DELAKTIGHET OCH
KUNSKAPSSPRIDNING

Förutom skyldigheten att skydda, bevara och till kommande generationer överlämna de utvalda kultur- och naturarven ska varje land enligt världsarvskonventionen sträva efter att på olika sätt stärka medborgarnas uppskattning av och
respekt för kultur- och naturarvet. Här ingår kunskapsspridning och levandegörande som viktiga delar.

”Kunskapen
om världsarvet
är viktig”

Kunskapen om världsarvet är viktig för att ge både vuxna gotlänningar och
den uppväxande generationen en ökad känsla av delaktighet. För den senare
gruppen bör världsarvet integreras i den gotländska skolundervisningen på
alla nivåer. Fördjupning bör ske på gymnasienivå. Svenska UNESCO-rådet är
nationellt ansvarigt för projektet världsarvet i skolan. Högskolan som strategisk
utvecklingsresurs bör engageras mer både i forskning kring och som nyttjare av
världsarvet.

En samlad informationsplats är väsentlig för skola, övriga gotlänningar och besökare.
Erfarenheterna av två säsongers öppethållande av informationsplatsen i
Burmeisterska huset understryker att det finns ett behov av information. Verksamheten kan utvecklas ytterligare. Den har hittills bekostats av kommunen,
länsmuseet, länsstyrelsen, EU och Gotlands Turistförening.
För att ge aktuella utvecklingsinsatser fullt stöd, såsom kongresshall och utvecklandet av Gotland till en kulturmötesplats, krävs en väl inarbetad världsarvsprofil. För det fortsatta arbetet bör därför en genomtänkt strategi för marknadsföring och profilering upprättas där också ansvarsfördelning och resurser
behandlas. I detta sammanhang är kommunens hemsida på Internet viktig.

I ett medvetet arbete med marknadsföring ska Visbys världsarvslogotype utnyttjas betydligt mer än hittills. Kommunen har bland annat anordnat lokal skyltning, producerat pins och tagit fram broschyrer om världsarvet. Utöver detta efterfrågas en
26

MÅL
• Öka kunskapen om
världsarvet hansestaden
Visby.
• Bättre utnyttja
världsarvet i marknadsföringen av Visby och
Gotland.
• Uppfylla åtagandena
i enlighet med
UNESCO:s världsarvskonvention.
affisch. Skyltningen lokalt behöver kompletteras med information vid färjeterminalerna i Visby, Oskarshamn och Nynäshamn. Vidare behövs strategiskt
placerade vägvisningsskyltar med världsarvssymbolen enligt en ny modell.
Enligt vägverkets regler måste en vägvisningsplan upprättas. Regeringen har
beslutat om den för ändamålet nödvändiga ändringen i vägmärkesförordningen
med giltighet från 1 juni 2002.
Belysningen av ringmuren och vissa ruiner är ett uppskattat inslag i stadsbilden.
Ljus- och ljudspel som anknyter till kulturarvet skulle ytterligare kunna berika
upplevelsen.
För att Visbys särprägel ska bli begriplig krävs att stadens värden förklaras
och görs tillgängliga. Levandegörandet av det historiska Visby innefattar i dagsläget att otillgängliga äldre byggnader och miljöer i möjligaste mån öppnas för
besökare och förses med informativa beskrivningar. Även guidning av grupper
i världsarvet är en väsentlig källa till kunskapsspridning. Turistorganisationerna
bör ta initiativ till kvalitetssäkringskrav på grundutbildning, fortbildning av
guider, turernas omfattning med mera.
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UTGÅNGSPUNKT
Ett av riksdagens 15 miljökvalitetsmål med god bebyggd miljö är att:
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en lågsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.

”Hansestaden
ska vara en
attraktiv stad att
arbeta och bo i
och inte minst
att besöka”

För närvarande pågår arbete med att regionalt formulera dessa mål.

VÅRD OCH SKÖTSEL AV
VÄRLDSARVET
Allmänna principer
Vården av världsarvet ska beakta kulturarvet som en integrerad del av alla tänkbara åtgärder både vid bevarande och utveckling. Hansestaden ska vara en
attraktiv stad att arbeta och bo i och inte minst att besöka. All förvaltning, vård
och upprustning av byggnader och det offentliga rummet måste därför utgå från
respekten för det kulturhistoriska värdet av det enskilda huset och stadsmiljön.
Alla åtgärder, små som stora, fordrar högsta kvalitet och känsla för stadens unika
kulturarv och skönhetsvärden. En djup kunskap om och förståelse för kulturarvet och bebyggelsen måste därför ligga till grund för alla överväganden om
förändringar så att den arkitektoniska kvaliteten bibehålls och utvecklas. Alla
tidsskikt i stadsmiljö och i byggnader måste respekteras. Världsarvet ska bevaras, vårdas och få utvecklas som en levande stadsmiljö med verksamheter
och boende utan att störningar uppstår. Samtidigt måste det enastående kulturhistoriska värdet bestå.
Dessa allmänna principer kan lämpligen ligga till grund för framtida skydd
enligt plan- och bygglagen.
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Slå vakt om ochutveckla
stadens skönhets- och
kulturvärden så att de
säkerställs långsiktigt

MÅL
Slå vakt
om och
utveckla
stadens
skönhetsoch kulturvärden
så att de
säkerställs
långsiktigt.

Ringmuren och ruinerna
Ägandeförhållandena för ruinerna är delvis oklara. Ringmursfastigheten är i
kommunens ägo. Riksantikvarieämbetet förvaltar ringmuren och ruinerna. Ett
långsiktigt ekonomiskt åtagande för vården saknas emellertid. Det sponsorstödda projektet rädda Visby ringmur gav ett positivt gensvar men är nu slutfört.
Riksantikvarieämbetet har aktualiserat ägandefrågan i en särskild utredning som
utförs av lantmäteriet på Gotland. Ämbetet för diskussioner med kommunen om
ägandet och övertagande av skötselansvaret. Avsikten är att en vårdplan och en
budget ska upprättas och att staten ska garantera ett årligt åtagande. Kommunen
bör uppmärksamt följa frågan så att ett långsiktigt bevarande av ett av vårt lands
främsta byggnadsverk säkras utan att kostnadsansvaret vältras över från staten
till kommunen.
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Bebyggelsen
En av grundpelarna i vården av ett världsarv är att bebyggelsen är välskött, vacker och underhållen med traditionella material och metoder. Skönhetsvärdena ska alltid tas
till vara. Byggnadsnämndens publikation Råd och riktlinjer
från 1989 ska tillämpas. Eftersom skriftens första upplaga
gått ut bör en ny reviderad upplaga tas fram som speglar
de förändringar som skett i synen på byggnadsvård och
som tydligare visar kommunens inställning och därmed
samhällets krav.

TV- och parabolantenner
TV- och parabolantenner kan utgöra ett störande element i
stadsbilden och på den enskilda byggnaden om de placeras
och utformas olämpligt. Kommunen har tagit initiativ till
slavsändare för den del av innerstan som ligger i sändningsskugga i förhållande till Follingbomasten. Utsändningarna av SVT:s sändningar bekostas av statsmedel
medan slavsändarna för TV4 ligger utanför avtalet med
staten. Sedan 1996 bekostar kommunen utsändningen av
TV4 på slavsändarna. Ursprungligen delades kostnaden
med länsstyrelsen. Syftet är att minska behovet av parabolantenner. Kabel-TV och digital-TV kan möjligen komma
att förändra förutsättningarna för fortsatt utsändning på
slavsändarna.
Principer för placering och utförande av antenner (även
antenner för mobiltelefoni) bör utarbetas för att underlätta
för fastighetsägare och antennfirmor. Ett sådant arbete har
satts igång av byggnadsnämnden.

Det offentliga rummet
Det kan konstateras att såväl nedskräpning som klotter
och vandalisering har tilltagit sedan den förra handlingsplanen skrevs 1993. Åtgärder måste göras för att skapa
ökad trivsel. Här ingår bland annat att bibehålla den höga
ambitionsnivån för städning och underhåll. Erfarenheter
från andra städer pekar på att det går att vända trenden
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genom att påverka allmänhetens attityder till nedskräpning
och samtidigt höja ambitionsnivån för skötseln av grönytor
med mera. Särskilda resurser bör avsättas till ett sådant
projekt.
Det är viktigt att sprida kännedom om skyldigheten för
fastighetsägaren att sköta gaturenhållningen på trottoaren
utanför den egna fastigheten. Den är inskriven i de lokala
ordningsföreskrifterna. Sådan information bör ske inom
ramen för en samverkansorganisation. Frågan om renhållningskrav kan skrivas som villkor för utskänkningstillstånd bör utredas. Klotterfrågan behandlas under rubriken
säkerhet och trygghet.

Gator och torg
Utformning av gator, beläggning och belysning ska utgå
från den historiskt framväxta miljöns krav. Gator och
torg ska möbleras med hög kvalitet. Ett samlat synsätt
är nödvändigt som stöd vid upprustning och förändring.
Därför bör ett designprogram upprättas för till exempel
lyktstolpar, papperskorgar, bänkar, trafikskyltar, postens
buntlådor, vägvisning, gatunamnsskyltar etc. När det gäller
kabelskåp har GEAB i samråd med Gotlands kommun från
och med 2001 valt en ny modell av hänsyn till miljön.
Trafikskyltarna har successivt minskats i storlek och i viss
utsträckning anpassats till miljön. Ännu färre skyltar skulle
vara önskvärt och bör därför utredas.
Kommersiella skyltar ska vara utformade i samklang med
arkitekturen och stadsbilden. Byggnadsnämndens riktlinjer
från 1998 gäller som underlag för bygglovsprovningen och
som allmän information.
Uteserveringar ska följa kommunstyrelsens riktlinjer från
1999, vilket bland annat innebär att bygglovspliktiga åtgärder såsom till exempel tak och väggar är uteslutna både
på allmän plats och på kvartersmark.

Gatubelysningen ska även i fortsättningen anordnas med
den klassiska lyktstolpen ”ettan”. På torg och öppna platser
kan lyktmodell av traditionell typ användas. Översyn av
Adelsgatans belysning görs inom ramen för pågående
vitaliseringsarbete. Den offentliga belysningens betydelse
för säkerhet och trygghet behandlas under rubriken säkerhet och trygghet.

Parker
Parker och grönområden utgör stadens lungor och har
viktiga funktioner som luftrenare utöver att de fungerar
som oaser och rekreationsområden. De bidrar till en förbättrad luftkvalitet och ett bättre lokalklimat. Grönområden har också en betydelsefull funktion som spridningskorridorer för växter och djur och bidrar till att utveckla
den biologiska mångfalden i den urbana miljön.
Parkerna ska vara vackra och välvårdade i samklang med
världsarvets särart. Växternas mångfald och variation är
inspirerande både som njutning för ögat och som rik
kunskapskälla. Parkerna är också en aktiv utemiljö för
såväl lek, motion som rekreation.

Torghandel, tillfälliga kiosker och andra icke bygglovspliktiga
anordningar underordnas krav på historisk karaktär och
platsens öppenhet. Ansvaret för samordningen av alla i det
offentliga rummet ingående element bör tydliggöras. En
samverkansgrupp bör inrättas. Tekniska nämnden och dess
förvaltning har detta ansvar och representerar kommunen
som markupplåtare gentemot polismyndigheten vid ärenden
enligt ordningslagen och lokala ordningsföreskrifterna.

En grönstrukturinventering för Visby godkändes av byggnadsnämnden i maj 2001. Den är ett stöd i den fysiska
planeringen och innehåller värdebedömningar av grönytor
som ligger utanför kvarters-mark. Bland annat anges att
världsarvets buffertzon, Söder-, Öster- och Nordergravar
liksom samtliga grönområden innanför murarna, har
placerats i gruppen med högsta värde. Det innebär att de
ska bevaras och skötas så att nuvarande karaktär bibehålls.
I staden finns olika sorters parker som var och en har sin
skötselnivå. De mindre parkerna, till exempel Rådhusplan,
Packhusplan, Lindgrenska (vid Rosas kafé) och utkiksplatserna, är viktiga mötes- och rekreationsplatser som ska
prioriteras vad gäller tillsyn och skötsel.
De större parkerna Almedalen och Botaniska trädgården
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ska skötas på ett ekologiskt sätt så att parkerna inbjuder till
besök för rekreation, naturupplevelser och nya upptäckter.
Almedalen saknar skötselplan medan Botaniska trädgården,
som ägs av Sällskapet DBW och sköts av Gotlands kommun, har en skötselplan från 1997 då trädgården blev
byggnadsminne. För närvarande är det ekonomiska ansvaret för driften av Botaniska trädgården föremål för diskussion mellan sällskapet och kommunen.
Grönområdena Norder-, Öster- och Södergravar liksom
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Palissaderna är världsarvets buffertzon. För dessa områden
saknas skötselplaner. Upprättandet av en skötselplan är
nödvändig för att i framtiden säkerställa att områden blir
behandlade som en del av en kulturmiljö ur ekologiska och
sociala aspekter. Enligt 1993 års handlingsplan ska ringmuren och ruinerna friläggas från skymmande vegetation.
Syftet uppgavs vara att lyfta fram och förstärka upplevelsen
av dessa byggnadsverk, vilket också bör poängteras i en
skötselplan. Även säkerhetsaspekter bör beaktas i detta
sammanhang.

SKYDD, BEVARANDE OCH UTVECKLING AV
BEBYGGELSEN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN
Problemställningar
Kommunen måste ge en långsiktig plan för sin ambition att
skydda världsarvet i ett aktuellt, på plan- och bygglagen
baserat beslut. Ett sådant beslut saknas idag. Det är mot
denna bakgrund sannolikt att frågan om långsiktigt planskydd kan komma att aktualiseras vid den utvärdering av
världsarvet Hanse-staden Visby som UNESCO:s världsarvskommitté ska göra under 2003.
Statsmakterna har i Riksantikvarieämbetets beslut från
1987 sagt att Visbys innerstad utgör ett kulturhistoriskt
område av riksintresse enligt miljöbalken. Kommunen
fick i uppdrag att planera och precisera hur innerstan
ska skyddas. I kommunens översiktplan från 1995 anges
att kommunen avser att fördjupa översiktsplanen och
närmare redovisa skyddet för riksintressena i kulturminnesvården. Länsstyrelsen förutsatte att planeringsarbetet skulle
fortsätta.
Det finns ett antal obebyggda fastigheter vars byggrätt
inte närmare reglerats i någon form av planbestämmelser.
I ytterlighetsfallet kan en bygglovansökan på en sådan
fastighet förklaras vilande i
högst två år i avvaktan på
en planändring. Detta är ett
passivt och icke önskvärt förfarande. Det finns ett behov av
att skapa en gemensam spel-

Visby innerstad
– gällande detaljplaner 2002
I övrigt gäller av ålder bestående
stadsplan

plan för att uppnå ett konsekvent förhållningssätt till de
allmänna intressena.
Bebyggelseinventeringen för innerstaden från 1996 – 97 är
en ytterst betydelsefull resurs i bevarandearbetet. Målgrupper är bland annat allmänhet, myndigheter och forskning (se ovan). En omsorgsfull värdering av bebyggelsen är
en förutsättning för att befintlig bebyggelse ska kunna
utvecklas och för val av skydd enligt plan- och bygglagen.
Det förutsätter även att en kontinuerlig uppföljning görs
med hänsyn till att bedömningsgrunderna kan variera i tid
liksom byggnadernas behov av underhåll.
Byggnadsnämnden bör mot denna bakgrund tillsammans
med berörda myndigheter närmare identifiera skyddsbehov
och utifrån detta föreslå lämpliga åtgärder.
Syftet med ett formellt skydd bör i första hand vara att:
• bekräfta innerstadens kulturhistoriska värde genom att
ange hänsynen till de enastående kulturvärdena som
utgångspunkt vid alla åtgärder.
• ställa krav på planläggning enligt plan- och bygglagen
vid exploatering av obebyggda fastigheter.
• efter en analys av behovet möjliggöra generell bygglovplikt för exteriöra ändringar.
• möjliggöra ett rivningsförbud för de kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsemiljöerna.
• kunskapen om bebyggelsen i 1996 – 97 års bebyggelseinventering ska ligga till grund för alla åtgärder av
bebyggelsemiljön.
• skapa förutsättningar för kontinuerlig uppföljning/
aktualisering av uppgifter i bebyggelseinventeringen.
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SKYDD ENLIGT
KULTURMINNESLAGEN

Byggnadsminnen
Kulturminneslagens bestämmelser om byggnadsminnen
är ett viktigt komplement till plan- och bygglagen i de
avseenden som den saknar regleringsmöjligheter.
Kommunen stödjer de många byggnadsminnesförklaringarna i Visby innerstad. Det finns för närvarande 175 byggnadsminnesförklarade fastigheter innanför murarna (se
karta nedan). Varje byggnadsminne har individuella
skyddsföreskrifter beslutade av länsstyrelsen. Tillstånd
till åtgärder på dessa byggnader handläggs av länsstyrelsen
separat från eventuell bygglovsprövning. Klintens bebyggelseområde, inklusive gator och parkområden, har godkänts som byggnadsminne av kommunen. Från Riksantikvarieämbetets sida är det tveksamt om ytterligare
utnämningar av byggnadsminnen ska ske utan en samordning med kommunens
bevarandeplanering.

Fornminnen
Kyrkoruinerna och ringmuren är skyddade genom de
generella bestämmelserna i
kulturminneslagen.
Innerstan som helhet är
fornlämningsområde, vilket
bland annat innebär att
markarbeten inte får utföras
utan länsstyrelsens tillstånd.
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Visby innerstad
– byggnadsminnen 2002

ÅTGÄRDSPLAN
UPPFÖLJNING OCH SAMORDNING
ÅTGÄRD

ANSVARIG

I SAMVERKAN MED

TIDPLAN

Årlig rapportering till VAK, KS och KF

Respektive aktör

VAK

årligen vid
bokslutet

Årlig uppföljning till KF i samband
med kommunens halvårsbokslut

KS

VAK

årligen

Övergripande samordning

KS

VAK

årligen

ÅTGÄRD

ANSVARIG

I SAMVERKAN MED

TIDPLAN

Bättre utveckla stråket Södertorg –
Östertorg – Stora Torget - hamnen

TN

WisbyStrövet,
S:t Hans/St Torget

2005

Utveckla den fysiska miljön och
torghandeln på Stora Torget

TN

WisbyStrövet,
S:t Hans/St Torget,
Torghandlarföreningen

2005

Genomföra föreslagna åtgärder för
förnyelse av Södertorg

TN

WisbyStrövet,
S:t Hans/St Torget

2005

Utforma en bärande affärsidé för kulturoch nöjesutbudets utveckling

KS

Nätverket för världsarvsstaden,
Marknadsgruppen

2005

EN LEVANDE INNERSTAD

FÖRKORTNINGAR:
ABG Gotlandshem AB

ALMI ALMI Företagspartner Gotland AB

GBRÅ Gotlands Brottsförebyggande råd
KF Kommunfullmäktige

BN Byggnadsnämnden

GEAB Gotlands energiverk AB

KFN Kultur- o fritidsnämnden

KS Kommunstyrelsen

LSM Länsmuseet

TN Tekniska nämnden

VAK Visby världsarvskommitté

GTF Gotlands Turistförening

KHR Kommunala handikapp-rådet

LST Länsstyrelsen

DBW Sällskapet De Badande Wännerna
Hgf Hyresgästföreningen

Hgo Högskolan på Gotland

MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden

RAÄ Riksantikvarieämbetet
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ÅTGÄRD

ANSVARIG

I SAMVERKAN MED

TIDPLAN

Utforma en bärande affärsidé för
handelns utveckling

Handelns
företrädare

KS, ALMI, WisbyStrövet,
S:t Hans/St Torget, Företagarna/
Gotland, Svensk Handel/Gotland

2005

Underlätta för en fortsatt expansion
av högskolan

KS

BN, TN, Hgo, Innova Gotland

kontinuerligt

Genomföra evenemangskoncept för förlängd säsong

KFN

GTF, Nätverket för världsarvs
staden, Medeltidsveckan, LM

kontinuerligt

Fler bostäder i innerstan

BN

KS, BN, ABG, Hgf,
Fastighetsägarföreningen

kontinuerligt

Klarlägga hamnens utveckling så att
förutsättningar ges både för hamnverksamhet och annan verksamhet

KS

TN, BN

2004

ÅTGÄRD

ANSVARIG

I SAMVERKAN MED

TIDPLAN

Utföra en analys av trafikmiljön och utifrån den utarbeta mål för önskad trafiknivå och trafikmiljö

TN

Boende, handeln, LST,
WisbyStrövet, transportnäringen, S:t Hans/St Torget, MHN

2004

Utföra åtgärder med stöd av de mål som
framtagits ovan

TN

Boende, handeln, LST,
WisbyStrövet, transport-

2006

TRAFIKEN

FÖRKORTNINGAR:
ABG Gotlandshem AB

ALMI ALMI Företagspartner Gotland AB

GBRÅ Gotlands Brottsförebyggande råd
KF Kommunfullmäktige
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BN Byggnadsnämnden

GEAB Gotlands energiverk AB

KFN Kultur- o fritidsnämnden

KS Kommunstyrelsen

LSM Länsmuseet

TN Tekniska nämnden

VAK Visby världsarvskommitté

GTF Gotlands Turistförening

KHR Kommunala handikapp-rådet

LST Länsstyrelsen

DBW Sällskapet De Badande Wännerna
Hgf Hyresgästföreningen

Hgo Högskolan på Gotland

MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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näringen, S:t Hans/St Torget
ÅTGÄRD

ANSVARIG

I SAMVERKAN MED

TIDPLAN

Upprätta ett åtgärdsprogram för bättre
tillgänglighet för gångtrafikanter,
rörelsehindrade och synskadade

TN

Boende, handeln, LST, WisbyStrövet, 2006
S:t Hans/St Torget, KHR

Utreda förbättrade parkeringsmöjligheter
utanför ringmuren

TN

Boende, handeln, LST, WisbyStrövet, 2004
S:t Hans/St Torget

Utföra en analys av lastning och lossning och TN
vidta åtgärder för begränsning av lastfordonens
längd, höjd och vikt

Handeln,
transportnäringen

2004

Utreda förutsättningarna för kollektivtrafiken i TN
innerstan och eventuellt utveck-lingsbehov

Boende, handeln, LST, WisbyStrövet, 2004
S:t Hans/St Torget

SÄKERHET OCH TRYGGHET
ÅTGÄRD

ANSVARIG

I SAMVERKAN MED

TIDPLAN

Upprätta en brandskyddsstrategi för
Visby innerstad

KS

BN, fastighetsägarna, LST

2004

Anta en övergripande policy för hantering
av klotter

KS

DBW, TN, GBRÅ

2004

Förbättra den offentliga belysningen på platser TN
som upplevs som otrygga

GEAB, GBRÅ

2005

Framta koncept för en handlingsplan för

Polisstyrelsen, GBRÅ, social- o

2004

KS

FÖRKORTNINGAR:
ABG Gotlandshem AB

ALMI ALMI Företagspartner Gotland AB

GBRÅ Gotlands Brottsförebyggande råd
KF Kommunfullmäktige

BN Byggnadsnämnden

GEAB Gotlands energiverk AB

KFN Kultur- o fritidsnämnden

KS Kommunstyrelsen

LSM Länsmuseet

TN Tekniska nämnden

VAK Visby världsarvskommitté

GTF Gotlands Turistförening

KHR Kommunala handikapp-rådet

LST Länsstyrelsen

DBW Sällskapet De Badande Wännerna
Hgf Hyresgästföreningen

Hgo Högskolan på Gotland

MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden

RAÄ Riksantikvarieämbetet
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minskad brottslighe

omsorgsnämnden

MILJÖ
ÅTGÄRD

ANSVARIG

I SAMVERKAN MED

TIDPLAN

Utarbeta en plan för fortsatt utbyggnad av
fjärrvärmen i innerstan

KS

Fastighetsägarna, TN, GEAB

2004

Översyn av regelverket beträffande tilllåtna ljudnivåer samt besluta om sanktioner

MHN

Restaurangnäringen

kontinuerligt

ÅTGÄRD

ANSVARIG

I SAMVERKAN MED

TIDPLAN

Upprätta en plan för marknadsföringen av
hansestaden Visby

KS

2004

Utföra föreskrivna åtaganden gentemot
UNESCO och statsmakterna
Öka kunskapsspridningen om världsarvet i
gotländska skolor

KS

Marknadsgruppen samt
Gotlands turistförenings
samrådsgrupp
SAK

BUN

LSM

2004

Kunskapsspridning om världsarvet till
gotlänningarna

KFN

LSM, GTF

kontinuerligt

Anordna en samlad informationsplats
om världsarvet

KS

GTF, KFN, LSM

2004

Verka för ”öppna världsarvet”-aktiviteter

KFN

LSM, LST, RAÄ

kontinuerligt

DELAKTIGHET I VÄRLDSARVET

2004

FÖRKORTNINGAR:
ABG Gotlandshem AB

ALMI ALMI Företagspartner Gotland AB

GBRÅ Gotlands Brottsförebyggande råd
KF Kommunfullmäktige
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BN Byggnadsnämnden

GEAB Gotlands energiverk AB

KFN Kultur- o fritidsnämnden

KS Kommunstyrelsen

LSM Länsmuseet

TN Tekniska nämnden

VAK Visby världsarvskommitté

KHR Kommunala handikapp-rådet

LST Länsstyrelsen

DBW Sällskapet De Badande Wännerna

GTF Gotlands Turistförening

Hgf Hyresgästföreningen

Hgo Högskolan på Gotland

MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden

RAÄ Riksantikvarieämbetet

OMSORGEN OM STADEN
ÅTGÄRD

ANSVARIG

I SAMVERKAN MED

TIDPLAN

Identifiera skyddsbehov och tänkbara skydds- BN
instrument och utifrån detta föreslå lämpliga
åtgärder för att långsiktigt säkerställa bevarandet
av världsarvet enligt plan- och bygglagen

LST, LSM, RAÄ

2004

Upprätta en reviderad upplaga av
Råd och riktlinjer för bevarande

BN

LST, LSM

2005

Utarbeta råd och riktlinjer för antenner
och paraboler

BN

LST, LSM

2004

Utarbeta ett policyprogram för gaturummets formspråk

TN

BN, LSM, WisbyStrövet,
S:t Hans/ St Torget

2005

Upprätta och fastställa skötselplaner för
grönområden
Fastställa principer för upplåtelse av
offentlig plats
Upprätta en vårdplan och budget för ringmuren och ruinerna

TN

LST, BN, DBW

2006

TN

Restaurangnäringen

2004

RAÄ

KS, LST, LSM

2004

TN

GBRÅ

2004

Utreda vilka åtgärder som skulle minska
nedskräpning och vandalisering av den
offentliga miljön

FÖRKORTNINGAR:
ABG Gotlandshem AB

ALMI ALMI Företagspartner Gotland AB

GBRÅ Gotlands Brottsförebyggande råd
KF Kommunfullmäktige

BN Byggnadsnämnden

GEAB Gotlands energiverk AB

KFN Kultur- o fritidsnämnden

KS Kommunstyrelsen

LSM Länsmuseet

TN Tekniska nämnden

VAK Visby världsarvskommitté

GTF Gotlands Turistförening

KHR Kommunala handikapp-rådet

LST Länsstyrelsen

DBW Sällskapet De Badande Wännerna
Hgf Hyresgästföreningen

Hgo Högskolan på Gotland

MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden

RAÄ Riksantikvarieämbetet
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ARBETSGRUPP
EN UTÖKAD HANSESTADSGRUPP HAR FUNGERAT SOM ARBETSGRUPP. GRUPPEN HAR BESTÅTT AV:

Christine Edström
Jane Ek
Torsten Gislestam
Gösta Hult
Per-Olof Jacobsson
Lena Johansson
Sonia Landin
Göran Lindström
Anders Murat

stadsarkitektkontoret
WisbyStrövet AB/Adelsgatans förening
kultur- och fritidsnämnden
miljö- och hälsoskyddsnämnden
ordf i gruppen, kommunstyrelsen
ledningskontoret, RUE
kommunstyrelsen
tekniska förvaltningen
Gotlands Turistförening

Kjell Nordberg
Ove Nyman
Ulla Pettersson
Christian Runeby
Tor Sundberg
Jan von Wachenfelt
Gun Westholm
Göran Örtbrant
Majvor Östergren/
Anki Dahlin

S:t Hansgatan och St Torgets förening
tekniska nämnden
kultur- och fritidskontoret
länsstyrelsen
länsstyrelsen
miljö- och hälsoskyddskontoret
länsmuseet/Wisbygruppen
Fastighetsägareföreningen
Länsmuseet på Gotland

Arbetsutskott: Christine Edström, Per-Olof Jacobsson, Christian Runeby, Gun Westholm, och Göran Örtbrant.
Projektsekreterare och samordnare: Lars Grönberg med Göran Örtbrant som konsult.

ARBETSGRUPPENS ARBETSFORMER

•
•
•

•
•
•
•
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Allmänheten inbjöds 15 juni 2000 av kommunen till diskussion under rubriken
”Världsarvet dött eller levande?” på högskolan. Ett 60-tal deltagare.
Seminarium 5 oktober 2000 med arkitekten Torbiörn Einarsson, Arken arkitekter AB,
om utveckling av lokal särprägel. Åtta inbjudna deltagare.
30 januari 2001 arrangerade Hansestadsgruppen tillsammans med kommunen och
länsstyrelsen en överläggning med berörda myndigheter och organisationer under rubriken
”Vad vill vi med världsarvet?”. 31 deltagare.
Kommunfullmäktige inbjöd allmänheten till diskussion om världsarvet vid sitt ordinarie
sammanträde 15 oktober 2001. Ett 50-tal deltagare utöver fullmäktige.
Ett 20-tal organisationer och myndigheter har under våren 2002 fått möjlighet att yttra sig om
förslaget till handlingsprogram.
Ett allmänt informations- och samrådsmöte om förslaget hölls 14 maj 2002.
Arbetsgruppen har sammanträtt vid sju tillfällen.

PROGRAMMETS GEOGRAFISKA OMFATTNING

Fokus är på Visby innerstad. Beroende på ämnesområde kan den geografiska avgränsningen variera enligt nedanstående
exempel.
• Världsarvet och hansestaden Visby. Enligt världsarvskommitténs beslut. (se karta 2)
• Ekonomiskt: Enligt aktuell handelsutredning. (se karta 3)
• Regionalt: Olika regionala samband på hela ön
• Trafikfrågor: Parkering, tillgänglighet. Innerstaden och närområdena utanför ringmuren

BAKGRUNDSFAKTA
•

Stadens särart – Beskrivningar från 1600-talet till nutid

•

LODIS - En modell för att relatera lokal särprägel och ekonomisk konkurrenskraft

•

Utveckling av stadens kvaliteter och brister - Aktörernas syn på stadens förändrings- och utvecklingsbehov

•

Kommunala ställningstaganden – Planeringshistorik

•

Vad har skett sedan 1993?

•

Hansestaden Visby på Världsarvslistan – aktiviteter och nätverk 2002

•

Visbys lokala särprägel och dess ekonomiska värden för etablerade företag i Visby - En lokal undersökning

•

Stadens utveckling i siffror; Befolkning, sysselsatta, besökare

•

Omvärldsanalys

•

Referenslitteratur
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HANDLINGSPROGRAMMET ÄR FASTSTÄLLT AV
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-12-15

