Nr 5 2009

Röster om

Hållbar
turism

A7
helar Visby

4 vägar

mot bättre service

Arkitekt

möter arkitekt

LEDARsidan
Carin johanson stadsarkitekt, Gotlands kommun

Bättre service.
Hållbarhet.
Utveckling.

s

ervice, bemötande och hållbar
utveckling är ämnen som tas upp i detta
nummer av Etapp. Vi berättar också om utbyggnaden av A7-området i centrala Visby. Två arkitekter
i samtal ger sin syn på arkitektur och byggande.

Låt oss börja med service och bemötande. Ett av huvudmålen för mig som stadsarkitekt på Gotland är att vända
synen på vår verksamhet vid stadsarkitektkontoret. Vi
förekommer ofta i debatten, där vi upplever att man inte
alltid förstår hur komplicerat vårt uppdrag är.
Stadsarkitektkontoret är – och ska vara – en resurs i
samhället och för gotlänningarna.Vi ger svar på frågor
och vi ger råd inför stora och viktiga projekt. Hela vårt
grundläggande uppdrag är att vi alla tillsammans ska
få ett bra Gotland. På stadsarkitektkontoret utvecklas
verksamheten kontinuerligt med inriktning mot detta.
Under våren har fem servicegarantier införts,
något som nu uppmärksammas runt om i landet.
Servicegarantierna är ett sätt att visa vårt uppdrag –
att ge service. Speed-dating, bygglov i bygdegård och
”över disk” är andra sätt att ge snabba svar och besked.
Men det går inte att bortse från att Gotland är en
mångfasetterad plats när det gäller exploatering och
byggande. All kust är skyddad. Grundprincipen är att
kust och strand ska vara tillgängligt för alla. Grundvattentillgången på ön måste bevakas. Lägg till detta
den stora mängden unika kulturminnen och naturområden. Samtidigt är det viktigt att Gotland utvecklas
– såväl för oss enskilda gotlänningar, som ekonomiskt
och miljömässigt för hela ön.

Jag vill att bilden av stadsarkitektkontoret lämnar myndighetsstämpeln och att man istället ser möjligheterna
i den verksamhet vi utför. Det är detta jag brinner för i
mitt yrke.
Det är mycket som händer på Gotland just nu. Inlämnade remissvar och synpunkter rörande översiktsplanen
Bygg Gotland sammanställs. Samrådet pågick under våren
och så småningom ska översiktsplanen ställas ut. Den fördjupande översiktsplanen för Visby ställs ut fram till den
28 augusti. Studera gärna detta planförslag som visas på
Almedalsbiblioteket, Gråbobibliotektet och stadsarkitektkontoret i Visby.
Därutöver startar arbetet med fördjupade översiktsplaner för Storsudret,
Östergarnslandet och Fårö. Under det
kommande året ska vi arbeta med
utvecklingsmöjligheterna i dessa
områden.
Gotland är en särskild plats,
som inte lämnar någon oberörd.
Det är vårt ansvar att bevara det
unika – men också bidra till ut
veckling. Gotland är en plats för
kreativitet och upplevelser.
Välkomna till ETAPP
nummer 5!
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Trafikplanering
efter nya principer
Från separering till integrering.
Nu satsar stadsarkitektkontoret på att binda
ihop Visbys stadsdelar.

S

edan 60-talet har trafikplanering i svenska städer
varit synonymt med separering av olika trafikslag.
Gång- och cykeltrafikanter för sig och bilar på sitt
håll skulle ge en trygg och trafiksäker stad för alla.
Planerarna reglerade effektivt trafikflödet genom primärleder, sekundärleder, matargator och entrégator. Mycket
trafik på några få vägar och så lite trafik som möjligt närmast
bostadshusen. De icke bilburna trafikanterna skyddades
dessutom omsorgsfullt genom bilfria gång- och cykelvägar,
vägtunnlar och broar. Bilarna kunde därmed framföras i hög
hastighet utan någon större trafikfara.
På papperet ser det kanske vettigt ut. Men det visade
sig snart att de tekniska trafiklösningarna skapade problem
på helt andra områden. En av bieffekterna som trafiksepareringen förde med sig var skapandet av barriärer mellan
människor och stadsdelar.

Långa omvägar
För att ta sig till andra stadsdelar tvingades bilisterna köra
runt stora bilfria områden, vilket gjorde bilresorna avsevärt
mycket längre. Knappast någonting upplevs heller i dag
så otryggt som en dåligt upplyst gång- eller cykelväg efter
mörkrets inbrott. I dag satsar planerarna i stället på silning
– ett jämnt trafikflöde fördelat på flera parallella stråk.
Ett av huvuddragen i förslaget till den nya fördjupade översiktsplanen för Visby är just att trafiken ska silas och integreras
i högre utsträckning. Framför allt i de centrala och halvcentrala
delarna av staden.
– Vi vill visa på att man kan binda ihop Visbys olika stadsdelar på ett tydligare sätt. I den nya fördjupade översiktsplanen
försöker vi poängtera att det är väldigt nära överallt, säger
planarkitekt Eva Werkelin.

Foto: Trivector Traffic.

Kortare avstånd
Belastningen på de hårdast trafikerade gatorna ska alltså
minska. Däremot kommer biltrafiken på de små- och mellanstora gatorna sannolikt att öka. Men när avstånden krymper
blir bilresorna kortare.
– Fler gator öppnas för biltrafik, men tanken är att den totala trafikbelastningen ändå totalt ska bli mindre. Rätt utformat
tror jag inte att det behöver betyda mer trafik. Silningen gör
att man kan röra sig enkelt och fritt, men i en lägre hastighet.
Sprider man biltrafiken på fler gator underlättar man även för
gående och cyklister, säger Eva Werkelin.
Hastighetsprincipen har alltså ersatts av närhetsprincipen.
För att hålla buller- och trafiksäkerheten på en rimlig nivå
kommer sannolikt 30-skyltarna att bli en ännu vanligare syn
i framtiden. Tanken om att sila trafiken går också bra ihop
med andra hastighetsbegränsade åtgärder, som till exempel
gårdsgator där fotgängare har företräde i trafiken.

Huvudnätet består
Trafiksepareringen är dock inte helt död. Eva Werkelin berättar
att det på vissa ställen fortfarande är befogat att dra en klar
skiljelinje mellan de olika trafikslagen.
– Vi måste även ha ett huvudnät där vi kan samla den
tunga trafiken. Men vi håller just nu på att titta på möjligheten
att genomföra ytterligare kopplingar mellan Visbyleden och
centrum.
Enligt planen ska en koppling in mot centrum skära rakt
igenom A7-området, som med sitt centrala
läge mitt i staden, passar utmärkt för att sila
trafik igenom.
Visby växer. Men avstånden krymper.

Fakta
Trafikplanering:

På 60-talet utvecklade Chalmers
arkitektskola ”Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet”.
Modellen gick ut på att separera olika
trafikslag från varandra och därigenom
skapa en trafiksäker stad.
I dag satsar planerarna i stället på
silning genom ett kontinuerligt trafikflöde. Därmed återgår man till den
förmodernistiska stadsmodellen, med
små kvarter och ett finmaskigt gatunät.
Inte helt olikt Visbys mönster.

Eva Werkelin
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A7
Regementsområdet utvecklas

A7 –

helar Visby
Under mer än 20 år har A7-området varit ett ”mellanrum” mitt i Visby
– centralt beläget men odefinierat. När nu det gamla regementsområdet
byggs ut blir Visby en hel stad.

fakta
A7 området:

Under drygt 100 år låg A7-regementet
öster om Visby. Innan dess kallades
området Korsbetningen.
Den slingrande vägen Västra Törnekvior
som passerar genom yttre A7-området
användes redan av de gotländska vikingarna. Runt vägen har man hittat fornfynd
och uråldriga husgrunder.
på a7-området finns:

Villor, bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och stora grönområden.
Grundskolor, filmgymnasium, dagis,
äldreboende, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, CSN, Riksutställningar,
Riksantikvarieämbetet, Radio Gotland
och Visbys återvinningsstation.

Det är under de senaste hundra åren som
Visby vuxit till en stad utanför murarna.
Innan dess omgärdades ringmuren av fält,
ängar, småindustri och militära anläggningar.
När Östra folkskolan (nuvarande Solbergaskolan) byggdes 1893, strax utanför östra
muren, ansågs läget så avsides att en ny port
togs upp i muren.
Ännu ett steg längre ut låg Korsbetningen,
med fält och betesmark. Där placerades A7,
ett artilleriregemente med behov av övningsfält. Arkitekten Eric Josephsson ritade den
tunga klassiska regementsbyggnaden i rött
tegel, försedd med Oscar II:s vapen. Detta
trots att kungen hann avlida innan byggnaden
stod klar.

Ett gediget förberedelsearbete tog vid med
höga målsättningar. Här skulle en trädgårdsstad växa fram. Medveten rumsbildning med
öppna platser som skiljer sig från bebyggelsen, ett slags finrum i stadsmiljön. Här ska
finnas gårdar, kolonilotter och gatuliv – en
småstadskänsla i staden med låg och tät
bebyggelse. Kring den mäktiga regementsbyggnaden ska småskalighet råda.
– Tyvärr har vi inte lyckats skapa en sådan
helhet, konstaterar biträdande stadsarkitekt
Lars Grönberg. Ambitionerna har funnits kvar
men bebyggelseutvecklingen har till stor del
styrts av byggherrarna. Det är svårt med samordningen i ett sådant komplext samhällbyggnadsprojekt. Det är många frågor som ska lösas.

Obebyggda mellanrum

Myndigheter ersätter militär

Sedan dess har staden Visby byggts ut i omgångar, i olika väderstreck – och med olika inriktningar. Under 1900-talet har olika stadsplaner sökt helhetsgrepp över utvecklingen.
Men bebyggelsen har växt stötvis och jämförelsevis småskaligt. Mellan stadsdelarna
har ”mellanrum” bildats, med obebyggd mark
även i centrala lägen.
Ett sådant mellanrum blev A7 när förbandet
1986 lämnade det stora området. Kvar finns
regemetsbyggnaden – en byggnad som på
alla sätt visar att den representerar staten
Sverige. Kvar finns också stallar, garage och
förrådsbyggnader – samt den stora heden
som använts för övning.

I regementsbyggnaden har Skatteverket,
CSN och Kronofogden flyttat in. En kasern
har byggts om till skola. Radio Gotland har
fått funktionella lokaler i unik miljö, i det gamla
stallet. Under de drygt 20 år som gått har
mycket hänt – och mycket återstår.
– Hela området är en fantastisk resurs
centralt beläget i Visby, konstaterar Lars
Grönberg. Det är 25 år sedan regementet
började lämna området. Trots att bostadsFÖRKLARINGAR
behovet varit stort i Visby har man ännu inte
utnyttjat möjligheterna
fullt ut.
Gräns för skyddszon

Ett utvecklingsområde
1987 övertog Gotlands kommun större delen
av området. Redan då sågs det som Visbys
stora utvecklingsområde, med det stora
öppna övningsfältet och det centrala läget.

Kraftvärmeverk 300 meter
Krookska dungen 50 meter
Buller Allégatan 32 meter

Dagsläget

Befintlig vegetation
Monica Tingström
är fysisk planerare och översätter gällande
till olika detaljplaner
Ny översiktplan
vegetation
för A7-området.
Våtmark med högre vegetation
– Översiktsplanen
beskriver hur markanvändningen ska
semark
ut i framtiden. Min uppgift
Öppen
är att göra de juridiskt bindande detaljplanerna
Flerfamiljshus
som realiserar intentionerna, berättar hon.
Den inre delen
Radhus av A7-området, närmast
centrum, är snart utbyggd. Två äldreboenden
Villor
och nya villor har bidragit till stor inflyttning.

När Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet
utlokaliserades till Visby skräddarsyddes en
gemensam byggnad för de två myndigheterna.
För detta fick arkitekten Johan Celsing betongindustrins arkitekturpris 2008. Även interiören
uppmärksammas som ett av Sveriges bäst
utformade kontor.

Bostäder på Kolgården
Strax norr om Riksutställningars och Riksantikvarieämbetes nya hus ligger Kolgården.
Här har förändringar gjorts i de ursprungliga
planerna.
– Man hade planerat för allmänna ändamål
och verksamheter, som exempelvis kriminalvård, berättar Monica Tingström. Men tiderna
ändras och i Visby är behovet av bostäder
stort. Därför planeras nu för ett hundratal
bostäder med en blandning av olika hustyper.
Granne med Kolgården håller filmgymnasiet
till i regementets forna tygverkstad. Även den
före detta sjukstugan används till kommunal
verksamhet. Byggnaderna ska bevaras och
integreras med övrig bebyggelse. I den norra
delen av området finns nybyggda studentbostäder, hyreslägenheter och villor.
Yttre A7-området är idag till största delen
obebyggd mark, där regementet hade sitt
övningsfält. Här finns möjlighet att bygga
ytterligare 500 lägenheter. Området begränsas av flygets bullermatta och en 300 bred
skyddszon kring fjärrvärmeverket.

De gröna stråken
Hela yttre A7-området omfamnas av två gröna
stråk som leder från Visbys utkanter in mot
staden. Denna vildmark har även naturliga förutsättningar och ska självklart bevaras.
Krookska dungen i sydost är en tätortsnära
skog, drygt 4 hektar stor. Här är det lätt att
gå på breda stigar, men samtidigt tillräckligt
vilt för att ge skogskänsla. Skolorna utnyttjar
området för naturstudier och idrott.

Detaljplanelagt för handel/kontor
Verksamhetsområde
Ny huvudgata med cirkulationsplats

1
2

1 2
När
A7-området bebyggs blir Visby
Lokalgata med separat GC-väg
en helBostadsgata
stad utan mellanrum
Gatusträckning alt.1 resp alt. 2

Mötesplats torg, lek och park
Stigar/promenadvägar
Motionsspår
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Stigarna är tillgängliga för personer med
slitna knän eller rullstol.
I norr avgränsas yttre A7 av ett vilt grönstråk – där stigar genom en lövtunnel leder
fram till kolonilotter och skyttevärn i betong,
som övertagits av grafittikonstnärer.

Gångavstånd till handel
A7-området innehåller bostäder, arbetsplatser,
skolor och fritidsområden. Men kommer detta
att bli en komplett stadsdel – med plats även
för mat och handel?
– Nej, något handelscentrum är inte inlagt
i planen, berättar Monica Tingström. Mindre
verksamhet får finnas i gatuplan om den inte
stör. Men hela området ligger mycket nära
Visby centrum. Det är gångavstånd till det
mesta, under förutsättning att affärerna inte
flyttar ut till Visbys utkanter förstås.

Framtiden
Planerna för A7-området är moderna – men
också traditionella. Trafiken ska silas genom
området i ett gatunät med anslutning till de
stora lederna. Farthinder, hastighetsbegränsningar och gångfartsgator är metoder som
kan användas för att öka trafiksäkerheten.
– Att beräkna trafiken är dock svårt, berättar
Monica Tingström. De beräkningar som gjordes
för några år sedan är redan med råge fyllda.
Gotlänningarna är ett bilburet folk.
Ett nät av cykel- och gångvägar ingår
också i planerna för A7-området, liksom för
hela Visby. Folkhälsoforskning visar att tillgången på grönområden, cykel- och gångvägar gör
människor mer aktiva. Det är inte minst viktigt
för äldre som kan bo kvar hemma och klara
sin vardag länge.

Kojor och jämställdhet
Trygga trafikmiljöer och grönområden ökar
också barns rörelsefrihet. Det är något som
blivit allt mer sällsynt i det moderna samhället.
Barn behöver möjlighet att utforska naturen på
egen hand. I Krookska dungen har stadsträdgårdsmästare Suzanne Edström de senaste
åren lämnat kojbyggarmaterial. Någon kan tycka
att det ser skräpigt ut, men modern forskning
visar att det är ett bra jämställdhetsprojekt.
– När flickor och pojkar bygger kojor i
naturen är det den mest jämställda leken,
berättar Suzanne Edström. De som tycker att
det ser ovårdat ut har nog glömt hur roligt kojbyggande är.
Bit för bit länkas Visby samman. I takt med
att A7-området bebyggs blir Visby en hel stad,
utan mellanrum. Med blandad bebyggelse,
arbetsplatser, skolor, gångavstånd till centrum
och med vild natur in på knutarna blir detta
en plats för alla åldrar och skeden i livet.

Lars Grönberg

yttre a7
krookska
dungen

kolgården

inre a7
regementsområdet

Monica Tingström
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I naturskyddsområdet kring Bästeträsk
på norra Gotland ligger Blå Lagunen,
ett övergivet och vattenfyllt kalkbrott.

N

är denna naturliga pool upptäcktes av en bred allmänhet uppstod
nya behov av vägar, parkering och
sophantering. Frågor om utveckling, planförutsättningar och finansiering ställdes på sin
spets. Detta har lett till ett pilotprojekt som
ska ”kratta manegen” för framtidens hållbara
turism runt om på ön.
I projektet, som pågår under tre år, samarbetar kommunen, länsstyrelsen, högskolan
och besöksnäringen på Gotland. Målet är att
ta fram ett förhållningssätt och en mall som
ska fungera vid utveckling av den gotländska
naturturismen. De gotländska natur- och kulturmiljöerna är säregna och lockande. Men
att utveckla dessa och göra dem tillgängliga
sker inte utan diskussioner. Det finns inga
enkla och färdiga lösningar.

Om att utveckla turism
Ekoturism, naturturism och hållbar turism är
begrepp som under de senaste tio åren blivit
allt viktigare för turism och besöksnäring.
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– På Gotland är den säregna naturen
en så självklar del av upplevelsen att vi inte
behöver etikettera den, menar Mats Jansson,
utvecklingschef vid Gotlands Turistförening.
Det är få som väljer resmål enbart ur perspektivet ekoturism. Men det är många som
vill uppleva orörd natur, med vistelse nära
havet och ett säreget landskap.
Mats Jansson vill använda begreppet
hållbar turism. Detta innefattar miljö och
ekologi – men också social och ekonomiskt
hållbarhet.
– Hållbar turism ser både besökarens
önskemål och behoven hos oss som står för
värdskapet. Då är det lättare att acceptera
att det finns olika önskemål kring skyltning,
leder och sophantering. Alla är inte vana att
vistas i naturen och behöver hjälp på vägen
– något som andra kan tycka är motsats till
ekoturism.
– En fördel med Bästeträsk och Ar är att
det är så stort att det kan finnas områden
inom området – och att dessa kan anpas-

sas i olika grad, tillägger han. Det finns plats
för infrastruktur som stödjer bevarandet men
samtidigt löser de praktiska problem. Här
finns plats för hela skalan eko-, natur- och
hållbar turism.

Om förankring
Projektet vid Bästeträsk består av två delar.
Det ena är att hitta riktlinjer för vad som är
möjligt och inte möjligt i känsliga områden.
Den andra är att utveckla ett attraktivt och
vackert område som inte är ett traditionellt
turiststråk på Gotland.
Området kring Bästeträsk är glest befolkat.
En ökad ström besökare kan å ena sidan störa
lugnet. Men de säkrar också tillgång på butik
och service och kan bidra till nya jobb på norra
Gotland. För- och nackdelar måste få tid att
gro in.
– Förankring hos fast boende och sommargotlänningar är verkligen en huvudfråga, förklarar Frida Brunner, som är samhällsgeograf
vid stadsarkitektkontoret.

Förankring hos fast boende och
sommargotlänningar är verkligen
en huvudfråga

Om att vårda en nationalpark
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vad gäller
natur- och kulturmiljövård. Här följer man diskussionerna och förslaget att göra området
till nationalpark.
– Många tror att det skulle innebära en
död hand för området eller att allt bevaras
och isoleras, säger Sofia Scholler, projektledare vid länsstyrelsen. Men så är inte fallet.
En nationalpark ska visas och då måste det
finnas entré, restaurang och faciliteter. Om
området blir nationalpark blir det ännu tydligare att entreprenörer och verksamheter krävs.

Om planeringsnivå
Utveckling av naturturism är en bred fråga
som berör många förvaltningar, anser hon.
– Turism i ett naturskyddsområde rör flera
områden, som miljö och hälsa, tekniska förvaltningen och stadsarkitektkontoret vad gäller planförutsättningar och bygglov. Därför är
det också ett spännande projekt där man ser
hur de olika förvaltningarna kan samarbeta.

Om utveckling och tillväxt
Det är också en viktig framtidsfråga för Gotland enligt Petter Engström vid kommunens
tillväxtenhet. Kust och stränder är attraktiva
områden för utveckling. Det behövs en
modell som kan utveckla besöksnäringen på
Gotland. Det ingår i det regionala tillväxtarbetet.
– All kust är skyddat område. Det innebär
att så fort det handlar om att göra något
i närheten av vatten dyker samma diskussioner och frågeställningar upp, konstaterar
han. Därför är det här är ett pionjärarbete.

Och det är just kring detta de två forskarna
Conny Pettersson och Torkel Molin arbetar
vid Högskolan på Gotland. För myndigheterna handlar utveckling av känsliga områden
om att välja planeringsnivå, någonstans mellan översiktsplan och detaljplan menar de.
– Kommun och länsstyrelse ska ha funderat på vilken profilering man vill ha i området
– men ändå med en flexibilitet att ändra sig
om någon kommer med en fantastisk idé om
hur området kan utvecklas. Myndigheterna
ska ha tänkt före, så att de kan
ge besked. De ska stödja nytänkande men inte planera
färdigt – då finns det ingenting
för företagarna att påverka.
Frida Brunner

• Vid Naturvårdsverket pågår diskussioner
om att ett stort område kring Bästeträsk
utses till nationalpark.
• Bästeträsk är Gotlands största insjö och
en viktig färskvattentillgång för hela ön.
• Kalkstenen har hög kvalitet för brytning.
Nordkalk vill öppna ett nytt kalkbrott och
beslut väntas i miljööverdomstolen under
hösten.
•

Till detta ska läggas fast boende, sommarboende, lokalt näringsliv och en allt ökande
ström besökare som vill uppleva säregen
natur, friluftsliv – och bad i hav, insjö och
kalkbrott.

fakta
turism:

Naturturism är turism där
besökarna vistas i naturen.
Hållbar turism ska stödja miljö,
social och ekonomiskt hållbar
utveckling.
Ekoturism är turism med tydliga
miljö- och ekologiska förtecken.

Området kring Bästeträsk

• Sedan urminnes tider är norra Gotland
en glest befolkat del av ön. Naturen är karg
med strandvallar och klapperstensfält – men
här finns också löväng, agmyrar och vätar.
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Arkitekt
möter...

Den ene ägnade 50-talet åt att rita skyskrapor
i Stockholm. Flyttade senare till Gotland och blev
öns flitigaste kyrkoarkitekt.
Varumärket Gotland är mycket aktuellt
just nu. Behöver Gotland positionera sig
även arkitektoniskt? Skulle en modern
symbolbyggnad kunna göra Gotland ännu
mer ”magiskt”?
Helena Bloom: Nej, Gotland har redan Visby.
Vi är lyckligt lottade. Jag tror snarare att
risken är att man förstör det vi redan har.

Per Erik Nilsson
Arkitekt

Född 1926 i Åtvidaberg
Utbildad i Linköping. Verksam i Stockholm under
50-och 60-talet, bland annat på Paul Hedqvist
arkitektkontor. Vikarierande stadsarkitekt på
Gotland 1958 – 1959. Bosatt på ön sedan
1963. Har ritat Katolska kyrkan, Visborgskyrkan,
Kvarteret Vargen bland mycket annat. Ingmar
Bergmans hovarkitekt på Fårö under 30 år.
Numer pensionär med några få arkitektuppdrag.

Per Erik Nilsson: Det skulle i så fall kräva
fantastiska konstnärliga och intellektuella
handlingar, som vi tyvärr inte är kapabla till att
utföra i dag. Vi ritar fallosfigurer som Turning
Torso i stället. Skulle vi släppa kontrollen fullständigt skulle vi få Manhattan ända från Visby
ner till Västerhejde. Höghus med trappor eller
hissar direkt ner till vattnet!
Folk älskar den medeltida miljön i Visby
innerstad och är beredda att betala stora
summor för att få bo och vistas där. Hur
kommer det sig?
Helena: Fast jag upplever nog tvärtom att
många inte vill bo i innerstan utan hellre i
ytterstan, där själva stadsmiljön och känslan
av närhet lockar.
Men efterfrågan och huspriser säger ju
något annat.
Helena: Det finns bara ett visst antal lägenheter på en mycket begränsad yta.

Formen då? Tror inte ni att den har någon
betydelse?
Per Erik: Innerstadens attraktionskraft har att
göra med de trånga gatorna och variationerna.
Längs Norra Kyrkogatan, finns det säkert 30
olika takvinklar ställda mot varandra. Vi steriliserar tillvaron i samma ögonblick som vi tillåter
en sådan byggnad som till exempel Riksantikvarieämbetets hus på A7-området. Tänk er det
i relation till innerstadens småskalighet med
tusentaliga detaljer!
Hur gör man då resten av staden lika attraktiv för boende och besökare?
Helena: Om 500 år har det organiskt vuxit
fram en lika stor variationsrikedom i ytterstaden, tror jag. Att släppa loss kreativa människors förmåga att få uttrycka sig och göra lite
som man vill bidrar till variationsrikedomen i
staden.
Per Erik: I dag har vi att göra med ett världsarv som inte tillåter någonting av det där.
Helena: Nej, innerstaden kommer inte alls
att bibehålla sitt värde om vi inte släpper på
reglerna mer. Man måste tillåta organiska
förändringar hela tiden. Det är farligt att göra
innerstan till ett museum. Den har vuxit fram
genom att hela tiden förändras. Själva tillväxten
av en sådan här stad är beroende av att saker kan
förändras. Det finns jättemycket kvar att göra.
Finns det någon tydlig trend i diskussionen
om byggandet på Gotland?
Per Erik: Folk föreföll mycket mer intresserade
förut. Det hände att folk kom in på kontoret
och frågade vad man i allsindar höll på med.
Varför gör ni så? Vad ska ni göra i morgon?
I dag förs diskussionen nästan enbart på en
teoretisk nivå ... och det är tråkigt.
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Trender när det gäller den arkitektoniska
utformningen då?
Helena: Man måste nog skilja på offentliga
byggnader och hus för bostäder. Tittar man
på kongresshallen, Almedalsbiblioteket och
så vidare så är det egentligen arkitektur som
är solitärer, där man verkligen vill uttrycka
något. Numera har arkitekturen dragits mot
funktionalism-pastischen. Det som länge har
varit ett uttryck – en trend – i Sverige och
internationellt har kommit hit ganska sent. Vi
ligger lite i bakvattnet hela tiden, vilket kan
ses som en fördel.
De senaste årens byggboom uppstod i
samband med en kraftig högkonjunktur.
Kommer vi få se en annan typ av byggande
i finanskrisens spår?
Per Erik: Ja, folk kommer förmodligen att inse
att man inte behöver bo vid strandkanten.
Kravet på god arkitektur tror jag inte finns hos
människor i dag. Det handlar så mycket om
individens självförverkligande. Men man måste
inse att det inte går att lägga grekiska palats här.
Helena: Det kommer att byggas mindre av en
viss typ byggnader, det är helt klart. Spekulativa investeringar och exklusiva fritidshus tror
jag falnar. Det blir inte lika intressant under en
lågkonjunktur. Sen tror jag också att idealet
förändras. Jag jobbar ju själv i den andra änden
av skalan. Med det ekologiska och livskraftiga.
Samtalsmoderator: Johan Eriksson.

...arkitekt
Den andra har en bakgrund som designer och
möbelformgivare. Nu står hon i startgroparna
inför skapandet av Gotlands eget Rosendal.
ETAPP tar tempen på två gotländska arkitekter
med helt olika bakgrunder.

Helena Bloom
Inredningsarkitekt

Född 1966 i Göteborg
Verksam som inredningsarkitekt och möbelformgivare. Bosatt på Gotland sedan 2002.
Har bland annat gjort inredning åt Sida
och Vasallen samt projekterat ombyggnaden
av Fornsalen. Ordförande i föreningen
Svensk Form på Gotland. Omvandlar just
nu Kungsladugård i Visby till Gotlands
svar på Rosendals trädgård.
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SMARTA HUS

Bli energismart under Almedalsveckan!
Utställningen ”Det energismarta huset” visar
moderna lösningar som sparar pengar och
samtidigt minskar miljöpåverkan i ditt boende.
Huset turnerar runt i Sverige och kommer till
Visby under årets Almedalsvecka.

Det energismarta huset visar hur energianvändningen kan minska oavsett om man bor
i ett äldre eller nybyggt hus. Det handlar om
teknik men också om att ändra beteenden.
Enkla åtgärder kan ge stora resultat. Huset är
välisolerat med ventilationssystem där värmen
tas till vara i en värmeväxlare. Fönstren släpper
ut så lite värme som möjligt. Här finns solfångare, lågenergilampor och vitvaror med
kluriga funktioner. Miljömärkta möbler och
köksinredning är också miljösmarta val.
Kampanjen Bli energismart är ett samarbete mellan
Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket.
Personal från dessa myndigheter finns också på plats då
utställningen visas på Wisby Strand (kongresshallen)
under Almedalsveckan den 28 juni – 4 juli, 2009.
Då finns också möjlighet att prata om energismarta
åtgärder med kommunens eko-strateger och energioch klimatrådgivare. Läs mer www.blienergismart.se

future

design Days

Kontakta gärna kommunens energirådgivare Roland Tofftén, Stadsarkitektkontoret, Rådhusplan 2 i Visby.

korta notiser
RUNTOM på Gotland

Runt om på Gotland finns
offentlig konst. En ny digital

konstguide leder till de av
kommunens konstverk som står
utomhus och som är lätta att nå.
Det är skulpturer, reliefer och
mosaiker över hela ön. Många
konstverk finns i anslutning till
kommunal verksamhet, som förskolor, skolor, vård och omsorg.
Ta en tur runt Gotland och besök
öns största galleri – öppet
alla dagar, dygnet runt.
www.gotlandsmuseum.se/
GK.utomhuskonst

är rubriken på Future Design
Days i Visby den 19 oktober.
Detta internationella möte utgår
från Östersjöregionens råvaruindustri och dess framtid i designperspektiv.
Det hela genomförs som ett rundabordssamtal kring råvarornas möjliga utveckling och betydelse i de nordiska och
baltiska regionerna. Konferensen är ett
samarbete mellan Futurelab och gotländska designstudion Grasp Raw.

718

bygglovtendenser
Fram till den 31 maj 2009 har
byggnadsnämnden tagit emot
718 bygglovärenden.
Under samma period förra
året var siffran 827.

Attraktiv mötesplats

Stora Torget i Visby ska bli
en attraktiv mötesplats och arena
i Visby. Under våren har Gotlands
kommun bjudit in till tävling om torgets
framtida utformning. Intresset från landskapsarkitekter runt om i Sverige och Europa har varit stort.
Tre tävlande lag har valts ut och dessa ska nu tävla
mot varandra. Lagen representerar både yngre
och mer etablerade företag, vilka har god erfarenhet av historiska miljöer och att formge stadsrum.
I oktober ställs förslagen ut offentligt medan
juryn bedömer dem med hjälp av referensgrupper.
I november ska tävlingen vara avgjord och därefter
återstår projektering och genomförande. Om allt
går som planerat ska Stora Torget stå klart i sin
nya skepnad till julmarknaden 2010.
De tre tävlande lagen kommer från:
• Sweco Landskapsarkitektur m fl, Stockholm
• Exners Tegnestue A/S & Schönherr Landskab, Danmark
• Sydväst Arkitektur och Landskap & Malmström
Edström m fl, Göteborg, Malmö

Goda Hus är en ny arkitekturutmärkelse som
kommer att delas ut på Gotland. Med ett årligt pris
vill stadsarkitektkontoret, länsstyrelsen och Gotlands
museum lyfta arkitekturens roll i samhällsbyggandet.
Såväl ett helt hus som detaljer kan belönas.
Priset delas ut för första
gången hösten 2009.
Mottagaren får en plakett,
formgiven i betong av
Stina Lindholm.

smartare
och lättare
Hitta heltäckande adresskartor över Gotland. Nu ska
kommunens kartsajt bli snyggare, smartare och
lättare att använda. Följ utvecklingen under hösten:
www.gotland.se/kartor

PÅ GÅNG...

Slite och Hemse
– serviceorter i utveckling
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FÖP- framtiden på Stor-

sudret, Östergarn och Fårö

Jämställdhet
i planeringen

Snabba svar
på direkta frågor

Ett byggprojekt – stort eller litet – innebär alltid planering
och förberedelser. Utseende och utformning, materialval,
hantverkare, ekonomi – och inte minst att ta reda på vad
som gäller angående bygglov och andra tillstånd.

När väl beslutet är taget vill de flesta
sätta spaden i jorden så snart som
möjligt. Men det är viktigt att känna till
förutsättningarna redan från början.

M

ed 80 mil kust, kulturmiljöer, byggnads- och fornminnen, ett världsarv,
naturskyddade områden och känsligt
grundvatten – Gotland är en speciell plats med
särskilda utmaningar för den som vill bygga.
Under våren 2009 har Gotlands kommun genomfört en rad aktiviteter som ska underlätta för
både privatpersoner och företagare. Information
är ett nyckelord, det ska vara lätt att få reda på
både det enkla och det svåra. Det ska gå snabbt
att få svar på direkta frågor.

Servicegarantier
Mars 2009 införde stadsarkitektkontoret fem
servicegarantier – något som nu uppmärksammas runt om i landet. Servicegarantierna rör
konkreta och grundläggande tjänster. Svaren
ska underlätta ditt fortsatta arbete och planering.
Servicegarantierna beskriver tjänsten, hur
snabbt den ska genomföras – och vilket underlag du själv måste lämna in.

Bygglov över disk

Speed-dating

För Visby innerstad gäller inte de två servicegarantier som rör bygglov. Kulturmiljön och
fornminnen medför remisser och samråd med
andra myndigheter – och sådant kan ta tid.
Vid årsskiftet 2010 förväntas en ny detaljplan för Visby innerstad träda i kraft. I denna
föreslås utökad bygglovplikt för allt som påverkar byggnaders utseende – som att byta
dörrar och fönster. Bygglov för sådana åtgärder ska då bli kostnadsfria och kan vanligtvis
hanteras direkt över disk. Det räcker med en
enkel skiss och diskussion med stadsarkitektkontoret på plats.

Byggande och projektering är komplexa
frågor – inte minst för företagare. Förutom
bygglov gäller det ofta att känna till en hel rad
regelverk. Det kan gälla livsmedelshantering,
renhållning, sophantering, vatten och avlopp.
Det är viktigt att göra rätt från början.
Behovet av direkta svar på etableringsfrågor
ledde till vårens speed-dating mellan gotländska
företagare, politiker och förvaltningar. Vid tre
tillfällen, i Hemse, Tofta och på Fårö, testades
dessa ”snabba träffar”. Tjänstemän från stadsarkitektkontoret, tekniska förvaltningen och miljöoch hälsoskyddskontoret svarade på praktiska
frågor. Politikerna, med kommunstyrelsens
ordförande Eva Nypelius i spetsen, förklarade
principerna bakom beslut och regler.
Utvärderingen visar att speed-dating är något
som gotlänningarna uppskattar. Snabba svar på
direkta frågor gör att spaden kommer
i jorden och jobbet kan börja.

Bygglov i bygdegård
Hösten 2009 planerar stadsarkitektkontoret
en turné till utvalda bygdegårdar runt om på
Gotland. Här ska boende och näringsliv ges
möjlighet att diskutera lokala bygglovfrågor och
möjligheter. Enkla frågor kan hanteras på plats.

kontakt:

Stadsarkitektkontoret har
besöksadress:

S:t Hansgatan 27, Visby.
Besöks- och telefontider:
www.gotland.se/imcms/1907
Läs mer om stadsarkitektkontorets
servicegarantier
www.gotland.se/byggabo

Johan Weimer

Nybyggnadskartor ger underlag för en bygglovan•sökan.
Kartorna visar förutsättningarna i ett område, som

De 5 servicegarantierna gäller:

•

Enkelt bygglov ges för enkla kompletteringsåtgärder
som exempelvis garage, gäststuga eller förråd. Under förutsättning att åtgärden inte strider mot gällande detaljplan
där sådan finns, ska beslut levereras inom 15 arbetsdagar.

•

Planenligt bygglov rör ärenden som följer gällande
detaljplan. Beslut ska levereras inom 30 arbetsdagar.

Enkelt
bygglov

Arbetsdag 1

fastighetsgränser, planbestämmelser och vatten och avlopp. Det tar mellan fem och 25 arbetsdagar att få kartan
levererad, beroende på område och typ av karta.

på planförfrågan gäller de större projekten
•GårSvar
det att exploatera ett område och vad krävs? Inom 90
arbetsdagar ska byggnadsnämnden ha fattat beslut om

Kartgranskning
Vad gäller?

Bygglov

Planenligt
bygglov

Bedömning
på plats

Ansökan kommer
in och tas emot

Beslut i
brevlådan

Bygglov

Registreras

Kartgranskning
Vad gäller?

vilka krav samhället ställer. I vissa fall krävs samråd och
upprättad kontrollplan.

Beslut i din
brevlåda

Bedömning
på plats

Arbetsdag 1

Bygganmälan för eldstad och/eller rökkanal
•Inom
15 arbetsdagar ska information ha levererats om

Arbetsdag 15
Expedieras

Ansökan kommer
in och tas emot

den är beredd att planlägga enligt förfrågan. Stadsarkitektkontoret tar fram de förutsättningar som gäller
för området och genomför den remissomgång som krävs.

VA-bedömning

Arbetsdag 30

Expedieras
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Stadsarkitektkontoret
Telefon: 0498-26 92 00. Fax: 0498-20 35 20
S:t Hansgatan 27, Visby. Postadress: 621 81 Visby
Storgatan 58, Hemse. Postadress: 620 12 Hemse

Kundmottagning:

Vardagar klockan 9 –12 och 13–15.
Sommartid 15/6 – 14/8 klockan 9–12.
Mer information: www.gotland.se/byggabo
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