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Förord 

I detta dokument preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset Visby hamn tillsammans 

med de områden som ska skyddas för att tillgänglighet eller utnyttjande av riksintresset inte 

ska försvåras. Riksintressepreciseringen för Visby hamn visar Trafikverkets syn på 

riksintresset utifrån målavvägning mellan olika intressen. Den är Trafikverkets underlag till 

Länsstyrelsen för prövning av planer som berör riksintresset samt underlag för 

kommunernas upprättande av planer.  

 

Tidsperspektivet i en riksintresseprecisering är 30-40 år. Ett riksintresse är inte statiskt och 

det kan finnas nya omständigheter som gör att det krävs en uppdatering av preciseringen. 

Trafikverket Region Stockholm förvaltar Riksintresseprecisering för Visby hamn. Vart fjärde 

år ska Trafikverket Region Stockholm göra en bedömning om det finns behov av att 

uppdatera preciseringen. Preciseringen kan även uppdateras vid andra tidpunkter om behov 

finns.  

 

 

Helena Sundberg 

Regional direktör, Region Stockholm 
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Sammanfattning 

Trafikverket har i en arbetsgrupp bestående av representanter från länsstyrelsen Gotlands 

län, Region Gotland och Sjöfartsverket, tagit fram denna riksintresseprecisering för Visby 

hamn. Arbetet inleddes efter att länsstyrelsen skickat in en begäran till Trafikverket om att 

en precisering skulle tas fram.  

Riksintresseområdet ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av hamnen. 

Riksintresseområdet utgörs av mark- och vattenområde som direkt används eller i 

framtiden kan komma att användas för sjöfartens behov. För att tillkomst eller utnyttjande 

av riksintresset inte ska försvåras måste ytterligare områden beaktas vid planering och 

prövningar.  

Preciseringen består av olika delar, dels mark- och vattenanspråket för hamnen, befintligt 

och för framtida behov, dels områden där hänsyn måste tas till bullerpåverkan. Exempelvis 

kan tillkomsten av störningskänslig bebyggelse leda till restriktioner för 

hamnverksamheten.  

I preciseringen redovisas riksintressets mark- och vattenanspråk samt påverkansområde för 

buller från verksamheten. Som grund för bullerberäkningarna ligger en fullt nyttjad hamn, 

d.v.s. fartyg förtöjda vid alla kajplatser samtidigt.  

De anspråk som ingår i riksintresset kommunikationsanläggning enligt 3 kap. 8 § andra 

stycket miljöbalken ska enligt plan- och bygglagen tillgodoses av kommunen i 

översiktsplanen för att ge vägledning för efterföljande detaljplanering och bygglovsprövning. 

Översiktsplanen ger även vägledning för tillståndsprövning enligt andra lagar där 

miljöbalkens hushållningsbestämmelser tillämpas. Anspråken omfattas såsom riksintresse 

också av länsstyrelsens särskilda ansvar i förhållande till kommunernas planering. 

 

För att riksintresset och verksamheten ska fungera, är det av mycket stor vikt att 

kommunikationerna till och från hamnen fungerar på ett bra sätt. Tillgängligheten till 

hamnen i marktransportsystemet är av avgörande vikt för Gotlands tillgänglighet. 

Utvecklingen av områdena kring hamnen måste ske på ett sådant sätt att tillgängligheten i 

vägsystemet inte påverkas negativt.  

 

Det ankommer på kommunen att i sin översiktsplanering och i ärenden om detaljplaner och 

bygglov bedöma och föreslå lämplig markanvändning inom berörda områden med 

utgångspunkt från de förhållanden som redovisas i denna riksintresseprecisering. 

Riksintressets anspråk ska tillgodoses samtidigt som en god ljudmiljö för exempelvis 

bostäder uppnås och att risknivån anses acceptabel. Lämplig markanvändning prövas 

slutligt i detaljplanering och i bygglov.  

 

På nedanstående kartor redovisas riksintressets mark- och vattenanspråk samt 

påverkansområdet avseende buller.  Förutom hamnområdet ingår även oljedepåområdet 

öster om Färjeleden i markanspråket. Det är en del av hamnfunktionen. Det vattenområde 

som ska ingå i riksintresset för hamnverksamheten utgörs av den vattenyta som avgränsas 
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av strandlinjen inom hamnens landområde och en gräns i vatten som krävs för 

hamnverksamheten. Läs mer i avsnitten 3 och 4 samt i Bilaga PM buller.  

 

Riksintressets mark- och vattenanspråk, brun yta möjlig utökning av markområdet för logistikändamål. 

 

Omgivningspåverkan buller. Svart linje avser ekvivalent ljudnivå, 40 dBA. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Trafikverket ska enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- och 

vattenområden m.m. lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av 

riksintresse för anläggningar för kommunikationer. Det utpekade riksintresset ska enligt 

bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 

tillkomst eller utnyttjande av anläggningen. 

Vid utpekande av riksintresse redovisas en länk eller en nod utifrån dess funktion. För att 

avgöra vilken utbredning riksintresset får i den fysiska miljön görs en precisering av 

riksintresset. Preciseringen ska beskriva riksintressets funktion, vilka delar av anläggningen 

som ingår i riksintresset och vilket område utanför anläggningen som påverkar eller 

påverkas av riksintresset. Även berört vattenområde ska preciseras. Utöver att förtydliga 

riksintressets markanspråk ska preciseringen även visa på vikten av anläggningen ur ett 

helhetsperspektiv för transportsystemet.  

Riksintressepreciseringen ska tjäna som underlag för kommunens fysiska planering (plan- 

och bygglagen) och tillståndsprövning (miljöbalken) samt för Länsstyrelsens, Trafikverkets 

och övriga myndigheters handläggning av olika ärenden. Länsstyrelsen kan komma att 

använda preciseringen vid avvägning mellan olika riksintressen i dess uppgift att bevaka 

statliga intressen. Genom att göra tydligt vilket anspråk riksintresset har, ges bättre 

förutsättning för att riksintresset långsiktigt ska kunna samexistera med kommunen som 

utvecklas. Det ligger i första hand på kommunernas ansvar att se till att riksintressena för 

hamnarna beaktas i den översiktliga planeringen, vid upprättandet av detaljplaner och vid 

andra bedömningar i samband med att miljöbalken aktualiseras.  

 

1.2 Avgränsning 

Visby hamn är en av tre strategiska hamnar på Gotland, tillsammans med Klintehamn och 

Slite. Slite hamn är enskild och inte utpekat som ett riksintresse för kommunikation men 

däremot utpekad som riksintresse för totalförsvaret. Trafikverket mottog år 2016 

länsstyrelsens begäran om precisering av riksintresset Visby hamn med anledning av att 

godstrafiken till och från Gotland planerades att flytta till Klintehamns hamn, som också är 

en hamn av riksintresse. Region Gotland önskar renodla de tre hamnarnas olika 

hamnverksamheter och utveckla Visby hamn mot en mer publik karaktär. Då Visby hamn 

rymmer många olika intressen ombads Trafikverket att förtydliga vilka 

utvecklingsmöjligheter som är förenliga med riksintresset Visby hamn. Trafikverket har 

därefter beslutat att ta fram riksintressepreciseringar för både Visby och Klintehamns 

hamnar för att se till hamnarnas helhet. Preciseringarna redovisas i två olika rapporter.  

Hamnverksamheten i Visby omfattar idag oljehantering, linje- och kryssningstrafik samt 

gästhamnsverksamhet. Fartyg i linjetrafik hanterar förutom passagerare också 

godskategorier av avgörande betydelse för Gotlands försörjning, exempelvis livsmedel 

reservdelar och sjukvårdsmateriel. Huvuddelen av godshanteringen som har skett i den inre 

hamnen, har avvecklats och flyttats till Klintehamns och Slite hamnar. Enligt Region 

Gotlands hamnstrategi ska Klintehamns och Slite hamnar fortsatt utvecklas som 

godshamnar. Det finns även en servicestation för Kustbevakningens verksamhet i Slite 

hamn. Målsättningen är att hamnarna ska ha kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, 
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godshantering, samt fritids- och kryssningstrafik. Därtill utreds frågan om att utveckla en 

reservhamn för passagerartrafiken där Kappelshamn hamn på norra Gotland är 

länsstyrelsens huvudalternativ. Denna hamn är utpekad som riksintresse för totalförsvaret 

och har pekas ut som riksintresse för kommunikation 2022 -09-27 (TRV 2020/131663). 

 

Karta 1. Översiktskarta, i avsnittet nämnda hamnar inringade.  

Huruvida ett område eller en funktion är av riksintresse eller inte och hur det intresset ska 

prioriteras mot andra allmänna intressen och riksintressen, avgörs först när frågan prövas. 

Sådan prövning sker framför allt när beslutande myndighet tillämpar miljöbalken, plan- och 

bygglagen, väglagen eller lagen om byggande av järnväg. 

Utpekandet av riksintressen har ingen koppling till ägande eller ansvar för förvaltning av 

respektive anläggning. 

1.3 Kriterier för utpekande 

Visby hamn är en av 50 utpekade hamnar av riksintresse enligt Trafikverkets beslut 2022-

09-27. Senaste beslut avseende kriterier togs 2020-08-12. För att ett riksintresseanspråk ska 

göras krävs för en hamn att ett av följande kriterier uppfylls:  

  Nod som ingår i TEN-T-nätverket  

  Allmänna hamnar med en godsmängd som överstiger 100 000 ton per år eller 

200000 passagerare per år  

  Övriga hamnar av central betydelse för landet  

En allmän hamn inrättas om hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna 

samfärdseln. Visby hamn ingår i TEN-T:s övergripande nät (Comprehensive network). 

Passagerarantalet per år betydligt högre än kriteriet och hamnen uppfyller därmed två av 

kriterierna. Efter överflyttning av godshantering till andra hamnar, omsatte hamnen lite 

knappt 100 000 ton gods år 2020. År 2017 var godsmängden 150 000 ton. Merparten är 

ankommande gods från övriga Sverige.  
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Hamnen är idag den enda hamn som kan användas för färjetrafiken till och från Gotland. 

Passagerarantalet uppgick 2019 till drygt 1,8 miljoner. Avsaknaden av fasta 

markförbindelser mellan Gotland och fastlandet innebär att hamnens funktion som 

transportnod för gods- och passagerartrafik långsiktigt behöver värnas.  

Farleden in till hamnen är även ett riksintresse för kommunikation eftersom den leder in till 

en hamn av riksintresse.  

1.4 Genomförande 

Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp med deltagare från Trafikverket, Länsstyrelsen 

Gotlands län, Region Gotland och Sjöfartsverket. Rapporten har varit ute på remiss i tre 

månader under hösten 2021.  
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2 Värdebeskrivning  

2.1 Omvärldsanalys 

Gotland ligger mitt i Östersjön, 15 mil till Nynäshamn, något längre avstånd är det till 

Lettlands kust. Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och förbindelserna med 

omvärlden är avgörande för utvecklingen. Läget gör ön helt beroende av flyg och sjöfart, 

både vad gäller personresor och godstrafik. 

Ö-läget innebär många möjligheter, men kan också medföra begränsningar. Närheten till 

stora marknader som Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige är en styrka, liksom till 

grannländerna runt Östersjön. Stockholmsregionens omfattande kommersiella och 

offentliga serviceutbud finns inom räckhåll för Gotland. Det omfattande, närliggande 

befolknings- och kundunderlaget ger också möjligheter som att öka intresset för företagande 

och turism på Gotland. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands 

konkurrenskraft, krävs en mycket god tillgänglighet, i form av ett väl fungerande 

transportsystem och en anpassad infrastruktur.  

Det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland, 

är andra faktorer som kan påverka infrastrukturen. 

2.2 Europeisk transportpolitik – TEN-T  

Transeuropeiska nätverket (TEN) knyter ihop medlemsländernas nätverk inom 

transporttelekommunikations- och energisektorn. I Transeuropeiska transportnätet (TEN-

T) ingår infrastruktur såsom vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjömotorvägar, hamnar, 

flygplatser, frakt- och lagercentraler samt även rörledningar för t.ex. olja och gas.  

TEN-T består av ett stomnät (core network) och ett övergripande nät (comprehensive 

network). Indelningen ska utgöra grund för prioritering i utveckling av transportnätverket. 

Utpekade TEN-funktioner kan uppbära EU-stöd. Visby hamn är upptagen som nod i det 

övergripande nätet som främst berörs av två utpekade nätverk, ScanMed-korridoren som 

förbinder Skandinavien med medelhavsområdet samt Motorways of the sea som utgörs av 

viktiga vattenvägar som förbinder de största Europeiska hamnarna.  

ScanMed-korridorens stomnät har Stockholm som slutpunkt men ett övergripande vägnät 

som bland annat kopplar Nynäshamn, via väg 73 och därmed i förlängningen Gotland till 

det transeuropeiska vägnätet. Visby hamn är en av de noder som kopplar Gotland till det 

transeuropeiska vägnätet. 

Europeiska sjömotorvägsprogrammet Motorways of the Seas ingår i TEN-T och är indelat i 

sex ”sjöbassänger” varav Östersjöbassängen är en. Den anknyter i sin tur till fyra 

transportkorridorer (core network corridors) som förbinder Östersjön med övriga Europa. 

Korridorerna förbinder de stora hamnarna i Östersjön, däribland Stockholms hamnar, med 

målpunkter i central- och västeuropa och möjliggör därigenom internationell sjöfart och 

europeisk feedertrafik av i första hand gods. Farledsstråken passerar på båda sidorna av 

Gotland och är därmed i nära anslutning till Visby och Klintehamns hamnar. Gotlands 

hamnar är dock i huvudsak orienterade mot det svenska fastlandet och kopplingen mot 

internationell och europeisk sjöfart är begränsad.  
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2.3 Svensk transportpolitik 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 

landet.  

Regeringens nationella godstransportstrategi innehåller en rad initiativ riktade till sjöfarten. 

Ett av strategins syften är att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg 

och sjöfart. 

Längs den svenska kusten finns drygt 50 allmänna hamnar och dessutom ett antal 

privatägda industrihamnar. De flesta av de allmänna hamnarna är kommunalt ägda och där 

sköts godshanteringen vanligen av ett gemensamt hamn- och stuveribolag på affärsmässiga 

villkor. Totalt transporteras cirka 90 procent av svensk utrikeshandel med sjöfart (lastfartyg 

och färjor) och passerar därmed genom någon svensk hamn. Medan de utrikes 

transporterade godsmängderna med sjöfart vuxit stadigt under det senaste årtiondet har de 

inrikes sjötransporterade godsmängderna inte haft samma ökningstakt utan varit ganska 

konstanta. Toppåret 2007 hanterade hamnarna ungefär 165 miljoner ton utrikes gods och 

knappt 12 miljoner ton inrikes gods. Hamnarna har även en viktig roll för persontrafiken, 

med ca 26 miljoner passagerare årligen. Hamnarnas roll för utrikeshandeln är oomtvistlig. 

Storleken på fartygen ökar. Detta ställer större krav på bland annat farleder och hamnar.  

Trafikverket ska enligt 12 a § förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket bland 

annat ingå och ansvara för statens avtal om linjesjöfart till och från Gotland. Trafiken i 

nuvarande avtal har upphandlats samlat och kontraktsbeloppet uppgår till 498 miljoner per 

år i fastpris. Destination Gotland tillhandahåller fartyg och drift. I september 2021 

redovisade Trafikverket ett regeringsuppdrag som bland annat syftade till att undersöka 

olika upphandlingsformer. Trafikverket rekommenderade i första hand att staten äger 

fartygen och i andra hand att upphandlingen sker samlat.  

För trafikperioden som startar 1 februari 2027 kommer en samlad upphandling bli 

nödvändig på grund av tidsramarna och avtalet kommer omfatta 8 år med 2 års option. 

Trafiken kommer gå mellan Visby–Nynäshamn och Visby–Oskarshamn. 

Regeringen beslutade under juni 2022 om nationell plan för transportsystemet 2022-2033. 

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet 

och de större vägarna. Gotlands län saknar större vägar och järnvägar. Investeringar 

finansieras därför inte via den nationella planen utan främst länsplanen. Finansiering i 

nationell plan som kan vara aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder såsom 

miljöåtgärder t.ex. vattenskydd samt farledsåtgärder. Region Gotland har upprättat den 

senaste fastställda länsplanen 2022-2033. Länsplaner innehåller investeringar i den statliga 

infrastrukturen och statlig medfinansiering till den regionala kollektivtrafikmyndigheten för 

kollektivtrafikinvesteringar på väg samt till kommunen för bland annat miljö-, cykel-, gång- 

och trafiksäkerhetsåtgärder. I länsplanen finns en namngiven åtgärd i Visby, Visborg 

cirkulationsplats.  Åtgärden innefattar bl.a. att en cirkulationsplats ersätter trafiksignal i 

korsningen Färjeleden/Allégatan liksom en planskild passage för cykel- och gångtrafik vid 

Färjeleden, väster om korsningen.  

2.4 Verksamhetsbeskrivning 
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Visby hamn är en allmän hamn och ägs av Region Gotland och förvaltas av Tekniska 

nämnden. Det är sedan nämndens Teknikförvaltning som via sin hamnavdelning utför 

förvaltningsuppdraget. Direkt antal anställda vid hamnavdelningen är cirka 15. 

 

Visby hamn är belägen sydväst om Visbys historiska stadskärna. Den har anor från 

medeltiden. De inre delarna av nuvarande hamn togs i bruk under 1400-talet i samband 

med byggandet av Slottshamnen nedanför Wisborgs slott. Under mitten av 1800-talet 

byggdes en vågbrytare som väster om Holmen bildades en hamnbassäng. Bilismens 

framväxt under 1900-talet har haft en omfattande inverkan på hamnområdets utveckling. 

Utöver behovet av ny godshanteringsteknik har introduktionen av bilfärjor till hamnen 

bidragit till att göra Gotland mer lättillgängligt för den bilburna turismen. 

 

Hamnen kan i huvudsak delas upp i inre och yttre hamnen som sammantaget försörjer ett 

antal verksamheter av skiftande karaktär. Nyttotrafiken är koncentrerad till den yttre 

hamnen där bland annat oljehanteringen sker. Den inre hamnen har en förhållandevis mer 

publik funktion och inbegriper en gästhamn, en kajpromenad, Almedalen samt högskola och 

bibliotek. Till inre och yttre hamnen har kryssningskajen tillkommit. Den färdigställdes i 

april 2018.  

 

Foto 1. Vy norrut mot Holmen och inre hamnen.  

Linjetrafiken förfogar över ett terminalområde som omfattar tre färjelägen; 5, 6 och 7. 

Kajerna klarar fartyg upp till 200 m med ett djupgående på 7,5 m. Godsterminalsbyggnaden 

och passagerarterminalsbyggnaden har logistikytor i anslutning till kajerna för fordon och 

godstrailers. Linjetrafiken disponerar även över en större yta för farligt gods i direkt 

anslutning till terminalområdet. Vid terminalområdet finns även två större parkeringar för 

resenärer som inte tar med sig bilen till fastlandet. Dessa platser är viktiga för besökare till 

Visby innerstad under sommarmånaderna. Linjetrafiken nyttjar även den inre hamnen för 

tillfällig uppläggning av fartyg som inte är i drift eller har en lucka i tidtabellen. 

Det finns en bunkerstation för diesel och bensin längt norrut i inre hamnen. Här har även 

Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet bunkertankar. Här finns 

möjlighet att lämna spillolja och bunkerstationen är även utrustad med 

latrintömningspump.  
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Lantmännen har sin huvudsakliga hantering i Klintehamn men har kvar utlastningen av 

särskilda sorteringar, exempelvis durumvete. Den utlastningen sker från Lantmännens eget 

spannmålstorn på Holmen vid kajplats 10. 

En stor del av inre hamnen nyttjas framför allt under sommarmånaderna till 

gästhamnsverksamheten, även om det är en året runt verksamhet. Gästhamnen hanterar 

drygt 6000 gästnätter årligen. Slottshamnen och Fiskehamnen är två delar av Visby hamn 

som utgör småbåtshamn för året-runt fritidsbåtar. Då fisket idag är i stort sett obefintligt i 

Visby har fiskehamnen blivit en del av fritidsbåtsplatserna. I småbåtshamnen ligger det 

uppskattningsvis 100 båtar.  

Svenska sjöräddningssällskapet (SSRS) har en station med två räddningsbåtar i 

Slottshamnen. Sjöfartsverket har en fast stationerad lotsbåt och en verkstad i hamnen. 

Verkstaden är inrymd i hamnkontorsbyggnaden i anslutning till hamnens egna verkstäder, 

garage och förråd. 

Ett antal tankfartyg ankommer till oljekajen i Visby hamn årligen med eldningsolja och 

fordonsbränsle. Oljeprodukterna lagras i det näraliggande cisternområdet öster om 

Färjeleden.  

 

Foto 2. Vy mot norr med oljepiren i förgrunden.  
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Karta 2. Verksamheter i hamnen och dess närhet. Siffror anger kajlägen. 

Kryssningskajen i Visby invigdes och togs i drift till kryssningssäsongen 2018. År 2019 hade 

kajen 100 anlöp med totalt ca 100 000 passagerare från i stort sett hela världen. Vid kajen 

kan två kryssningsfartyg på en maximal fartygslängd av 340 meter angöra. Det maximala 

djupgåendet är ca 10 meter. Under byggskedet användes muddermassorna till att skapa ett 

logistikutrymme på ca 15 000 kvm för en kryssningsterminal samt logistikyta för bussar. 

Mindre kryssningsfartyg angör även fortsättningsvis inre hamnen vid kajplatserna 1, 2, 4 

samt 10. 

 

Foto 3. Vy mot norr med kryssningskajen i förgrunden.  
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Foto 4. Kryssningsfartyg vid kryssningskajen. 

Visby hamns viktigaste sjösäkerhetsanordningar (SSA) utgörs av en enslinje och två 

sektorfyrar i inloppet.  

Stuveriverksamheten bedrivs till huvuddelen av Gotlands Stuveri AB. Företaget anlitas av 

linjetrafiken för att sköta logistik, godshantering, rangeringsfordon på terminalområdet 

samt förtöjningsarbeten. Trots att huvuddelen av godshanteringen har flyttat till 

Klintehamn, nyttjas Visby hamn för att ta iland specialgods/projektlaster på Holmen, främst 

vid kajlägena 4 och 10. Statsfartyg, såväl nationella som internationella är frekventa 

besökare. Främst inre hamnen nyttjas för deras behov.  

2.5 Hamnens kapacitet  

Enligt gällande miljötillstånd är högsta tillåtna tonnage för Visby hamn en bruttodräktighet 

om 50 000. Utöver detta finns det andra dimensionerande faktorer såsom lotsrestriktioner. 

Yttre hamnen, linje- och oljetrafiken, är dimensionerad för maximalt 200 meters fartyg med 

ett max djupgående på 7,5 meter. I den inre bassängen är maxlängden drygt 160 m och 

djupgåendet mellan 5,5–6,5 m. Gränssättande är i första hand fartygens manöverförmåga.  

2.6 Anslutande infrastruktur 

Huvudvägen in till hamnområdet är från cirkulationsplatsen vid väg 140 och 148 via 

Färjeleden, väg 142. På väg 142 går den övervägande delen av trafiken, personbilar, 

godstrafik och bussar. Skulle denna väg av någon anledning inte kunna används så utgör 

Gutevägen via väg 140 en alternativ väg, även om den är betydligt mindre och brantare. För 

Gutevägen, delen Färjeleden-Visborgsgatan (Gutebacken), råder genomfartsförbud för 

fordon med en bruttovikt överstigande 7 ton. Väg 140 och 142 är utpekade som riksintresse 

för kommunikation. 
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Karta 3. Övergripande infrastruktur, farled och vägnät. 

Övriga vägar mot hamnen går genom innerstaden och längs med havet och är inte 

anpassade för omfattande och/eller tung trafik, som exempelvis Färjeleden, länsväg 142. 

Denna liksom Visbyleden är viktiga delar av vägsystemet på Gotland. Lederna är utpekade 

som funktionellt prioriterat vägnät för gods samt långväga respektive dagliga personresor. 

Funktionellt prioriterat vägnät är de vägar som har pekats ut av Trafikverket och regioner 

som viktigast för nationell och regional tillgänglighet.  

Trafiken i hamnområdet förväntas öka bl.a. på grund av den nya kryssningskajen. En  stor 

mängd passagerare kan komma att röra sig i hamnen. 

Trafikverket har i samarbete med regionen tagit fram ”Åtgärdsvalsstudie för ökad 

tillgänglighet och trafiksäkerhet på Färjeleden-Visbyleden”, daterad 2019-10-14. 

Åtgärdsvalsstudien är framtagen mot bakgrund av Visbys tätortsexpansion och en ökande 

trafik till hamnområdet. Detta gör att ledens funktion som förbifart måste säkras samtidigt 

som tätortens tillgänglighetsanspråk på leden, inte minst för oskyddade trafikanter, 

hanteras. Åtgärdsvalsstudien omfattar förslag till åtgärder i korsningar/anslutningar för 

förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet, särskilt för gång-och cykeltrafikanter. 

 

Karta 4. Anslutande vägnät till Visby hamn. 

I Trafikverkets bristanalys avseende transportsystemet på Gotland (TRV 2020/18755) 

framgår att många av de statliga vägarna är smala och har bristfälliga sidoområden. 
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Hastighetssänkningar planeras på vissa sträckor. Jordbruk, sten- och livsmedelsindustrin är 

viktiga näringar på ön. Godstransporter till och från Gotland ställer krav på vägsystemet till 

och från hamnarna Visby, Klintehamn, Slite och Kappelshamn. Dessa vägar är utpekade 

som funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik. I bristanalysen nämns att kapacitet och 

trafikmiljö måste förbättras i Visby och Klintehamn. Det anslutande vägnätet till hamnen är 

av lika stor vikt för hela Gotland som en fungerande fartygstrafik.  

En ny bärighetsklass, BK4, infördes 2018 som möjliggör transporter med en bruttovikt upp 

till 74 ton. Tidigare högsta bärighetsklass var BK1, 64 ton. Under 2023 planeras ett vägnät 

på Gotland upplåtas för BK4, där bl.a. Klintehamn och Slite hamn ansluts. Syftet är att 

möjliggöra effektivare transporter av bulkgods, inte minst kopplat till Gotlands sten- och 

cementindustri.  

 

 

Karta 5. Markerat vägnät upplåts för BK4 under år 2023.  

Väganslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken är av stor vikt för att 

säkerställa att gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar. Väg 73 och 

Nynäsbanan utgör kopplingarna till hamnen i Nynäshamn. E 22 utgör kopplingen till 

hamnen i Oskarshamn. Dessa kopplingar är också utpekade som riksintresse för 

kommunikation. 

Inloppet till Visby är en allmän och riksintresseklassad farled av farledsklass 1. Farleden har 

tillhörande sjösäkerhetsanordningar (SSA), det vill säga farledsutmärkningar som behöver 

utrymme även för eventuell ny utmärkning då sjöfarten utvecklas. Det behövs också 

manöverutrymme till farledsutmärkning för tillsyn och underhåll samt ett marginalavstånd 

då farledsutmärkning kan flyttas exempelvis i vintertid med anledning av isförhållanden. 

2.7 Transportflöden och marknad utfall och prognos 

2.7.1 Utfall gods 
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De godstyper som hanteras av godsfartyg är olja, grus, spannmål och betongelement. Med 

linjetrafiken kommer livsmedel, reservdelar, sjukvårdsmateriel m.m. och bygger på ett ”just-

in-time system”. Mellan åren 2012-2017 har godsmängderna generellt sett ökat och varierat 

mellan ca 115 000 till 150 000 ton.  Leverans av oljeprodukter till Visby hamn ligger ganska 

konstant på 60 000 ton/år och kommer till ca 95 % från Göteborg. Efter 2017 har 

godsmängderna minskat med undantag av oljeleveranser. All hantering av skogsprodukter 

har flyttats till Klintehamn och huvuddelen av spannmålshanteringen.  

 

Figur 1. Utfall godsmängder för perioden 2012-2020, källa Region Gotland, Tekniska nämndens 

hamnkontor.  

 

Figur 2. Utfall antal godsanlöp i Visby hamn, källa Region Gotland, Tekniska nämndens hamnkontor. 

Om Visby hamn av någon anledning inte kan nyttjas, skulle det få mycket stora 

konsekvenser för Gotlands försörjning, exempel: 

  Livsmedel i butiker skulle ta slut på någon eller några dagar 

  Störningar i el- och värmeförsörjningen 
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  Störningar och produktionsstopp inom tillverkningsindustrin 

  Lagringsproblem inom lantbruket 

  Brist på sjukvårdsmateriel och läkemedel 

 

2.7.2 Utfall antal passagerare  

Färjetrafiken går mellan Visby-Nynäshamn, en sträcka på omkring 15 mil och Visby-

Oskarshamn, omkring 12 mil. Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. År 2019 reste 

drygt 1,8 miljoner passagerare med färjorna. Av dessa reste cirka 1/4 med Gotlandsrabatt, 

d.v.s de resande var mantalsskrivna på Gotland. Färjorna är höghastighetsfartyg och 

restiden på linjerna är drygt 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med i princip två dubbelturer 

per dag och Oskarshamn med en dubbeltur per dag. Under för-, sommar- och eftersäsong är 

antalet dubbelturer per dag betydligt fler. Av personresandet går ca 25 % på den södra 

linjen, Oskarshamn och 75 % på den norra, Nynäshamn. Godstransporterna är jämt 

fördelade på de båda linjerna. År 2020 sjönk antal resenärer från drygt 1,8 2019 till drygt 1,2 

miljoner, på grund av pandemin.  

 

Figur 3. Utfall antal passagerare i linjetrafiken, källa Region Gotland, Tekniska nämndens hamnkontor. 

Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och 

Destination Gotland, omfattar tio år och påbörjades 2017. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a. 

ökad passagerarkapacitet, takpris för gotlänningar och gods, marknadsprissättning för 

besökare och att ett fartyg ska drivas med LNG. Idag bedrivs Gotlandstrafiken med fyra 

fartyg: tre stora Ropax-fartyg (SF 1500/SF1650), med en kapacitet på 1500-1650 

passagerare och 2200 längdmeter samt ett mindre höghastighetsfartyg (SF 700) med en 

kapacitet på 780 passagerare och 150 personbilar. Alla fyra är i trafik under sommaren, 

under lågsäsong endast två.  

 

Sommartrafik drivs av Destination Gotland, utöver den ordinarie linjetrafiken, mellan Visby 

och Västervik med undantag av sommaren 2020. Antal godsanlöp till Visby hamn mellan 

åren 2012 och 2020 framgår nedan.  
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2.7.3 Utfall och prognos för linjetrafiken 

År 2019 var det 113 anlöp med bunkring med gas till Destination Gotlands fartyg och 2018 

62 anlöp. Mängden gods redovisas dock ej för denna bunkring (ship to ship). Nedanstående 

figur visar historiskt utfall från år 2005 och prognos fram till 2040 för linjetrafiken.  

 

Figur 4. Utfall och prognos för linjetrafiken i Visby hamn, källa Region Gotland, Tekniska nämndens 

hamnkontor. 

2.7.4 Utfall och prognos för gods 

Nedanstående figur visar historiskt utfall från år 2012 och prognos fram till 2040 för 

trafikutvecklingen för lastfartyg i både Visby och Klintehamns hamnar.  

 

Figur 5. Trafikutveckling för godsmängd i Visby hamn och Klintehamns hamn. Prognosen bygger på 

linjär framskrivning, källa Region Gotland, Tekniska nämndens hamnkontor. 

2.7.5 Utfall och prognos för kryssningstrafiken 

För kryssningstrafiken gäller nedanstående från öppningsåret 2018, källa Region Gotland, 

Tekniska nämndens hamnkontor. Av inbokade anlöp 2020 blev endast 22 genomförda p.g.a. 
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 2018 2019 Inbokade 2020 Inbokade 2021 

Antal anlöp 75 95 134 124 

Antal passagerare 75 659 102 125 163 680 170 000 

Prognosen för år 2040 är ca 200 anlöp och ca 500 000 passagerare. 

Trafikverket har erhållit ett regeringsuppdrag, daterat 2020-07-23, som innebär uppgiften 

att analysera alternativa modeller för det statligt upphandlade färjetrafiken till Gotland 

varav en ska vara ett alternativ i egen regi. 2020-03-11 redovisades en förstudie till 

regeringskansliet och vidare utredning pågår. 

2.8 Hamnens framtidsidéer 

Nedan följer några områden där Region Gotland bedömer att det finns behov av 

förändringar och utvecklingsmöjligheter för Visby hamn: 

  Utökade logistikytor för linjetrafiken genom att fylla ut vattenområde vid kajplats 7 

och oljekajen 

  Ökad mängd passagerare inom såväl linje- som kryssningstrafiken 

  Utbyggnad av passagerarterminalen för att möta de allt högre passagerarvolymerna 

  Gods fortsätter att minska i inre hamnen 

  Tillfartsstråken med tillhörande cirkulationsplatser måste möta den ökande 

trafikvolymen med hjulburet gods samt personbilar 

  Ship to ship LNG-bunkring (flytande naturgas) fortsätter att öka, möjligheten att 

blanda ut LNG med lokalt tillverkad LBG (flytande biogas) undersöks 

  Utveckling av gästhamnsverksamheten 

  Behovet av redundans till Visby hamn genom en reservhamn måste beaktas 

  Internationell linjetrafik vilket kräver infrastruktur, visitationsbyggnader för 

exempelvis Tullverket 

  Elektrifiering  

  Utrymme för ytterligare färjerederier 

  Gångstråk i hamnen för kryssningspassagerare 

3 Riksintressets mark- och vattenanspråk  

Det är viktigt att slå vakt om förutsättningar för sådana sjötransporter som ligger väl till i 

förhållande till sin marknad och övrig infrastruktur på Gotland. Visby hamn har sådana 

förutsättningar. 

Det område som hamnen disponerar idag är begränsat och utökningsmöjligheterna små. 

Därför är det motiverat att hela dagens använda markområde redovisas som riksintressets 

markanspråk även om delar som gästhamn för fritidsbåtar och kryssningskajen inte ingår i 

markanspråket för riksintresse hamn. Områdena är möjliga utvecklingsområden för den 

riksintresseskyddade verksamheten. Förutom hamnområdet ingår även oljedepåområdet 

öster om Färjeleden i markanspråket. Depån hanterar speciella produkter och ligger väl till i 

förhållande till den marknad den betjänar. Det finns ett område på vardera sidan om olje- 

och bränslekajen som skulle kunna fyllas ut och på så sätt ge plats för en utökad logistikyta. 

Området anges som ett möjligt tillkommande markanspråk. Någon annan 

utbyggnadsmöjlighet inom hamnområdet bedöms inte vara möjlig.  
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Det vattenområde som skall ingå i riksintresset för hamnverksamheten utgörs av den 

vattenyta som avgränsas av strandlinjen inom hamnens landområde och en gräns i vatten 

som krävs för hamnverksamheten. Det kan gälla anlöpande fartygs behov för manövrering, 

bogserbåtshantering, vändning, förtöjning, ankring, bunkring, lasthantering och läktring av 

last samt utförande av rutinmässigt fartygsunderhåll. Inseglingsrännan ingår i 

vattenområdet. Riksintresset begränsas här i sidled till den del som utgörs av farleden med 

buffertzon. 

 

Karta 6. Riksintressets mark- och vattenanspråk, brun yta möjlig utökning av markområdet för 

logistikändamål.  

I både Klintehamn och Visby finns det ensfyrar (sjösäkerhetsanordningar), ensfyrarna 

bildar en enslinje som är vital för navigationen i farleden in/ut ur hamn. Region Gotland är 

ägare och driftansvariga av ensfyrarna. 
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Karta 7. Ensfyrar (sjösäkerhetsanordningar), ensfyrarna bildar en enslinje som är vital för navigationen 

i farleden in/ut ur hamn Källa: Sjöfartsverket 2022 

 

Till riksintresset hör också tekniska anläggningar och utrustning som VHF-stationer, 

infrastrukturnät för säkerhetskommunikation och AIS basstationer, ett identifieringssystem 

för fartyg inom sjöfarten.  

De finns inte med på riksintressekartan pga. utpekade som nät; flyttbara och kan ändras 

samt att nya kan tillkomma. 

Objekt utpekade som riksintresse för sjöfarten: 

  DGPS-referensstationer för sjöfarten (Referensstationer för utsändning av 
korrektionssignal inom positioneringssystemet DGPS)  

  VHF-stationer (Infrastrukturnätet för säkerhetskommunikation)  

  AIS basstationer (Identifieringssystem för fartyg inom sjöfarten)  
 

Objekt som är väsentliga för sjöfarten: 

  Navtex-stationer (Infrastrukturnätet för säkerhetskommunikation)  

  MF-stationer (Infrastrukturnätet för säkerhetskommunikation)  
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4 Riksintressets omgivningspåverkan 

4.1 Områden som påverkar eller påverkas av riksintresset 

Områden där människor bor och vistas behöver lokaliseras och planeras med hänsyn till 

hamnars och större farleders påverkan, såsom buller, vibrationer och risk. Många städer vill 

utveckla attraktiva områden vid vatten. Det kan också finnas andra orsaker till varför 

hamnar inte kan expandera fysiskt.  

4.2 Buller  

Hamnområdet som helhet är omgärdat av verksamheter nära inpå som gör att en expansion 

av hamnområdet in mot landsidan i princip är omöjlig. Inre hamnen omgärdas helt av 

publika områden som innefattar restauranger, högskola, bibliotek och Kongresshall Wisby 

strand. Stora publika stråk finns också längs med kajerna. Knappt 100 m utanför 

hamnområdet, mitt emot entrén till passagerarterminalen ligger Scandic hotell. 

Hamnverksamheten genererar buller som ger ett påverkansområde som påverkar 

utvecklingen av angränsande områden.  

För att avhjälpa begränsning av verksamheten till följd av bullerproblem är dämpning vid 

källan önskvärt. Det är dock generellt svårt att utföra effektiva bullerdämpande åtgärder vid 

hamnar beroende på att huvuddelen av verksamheten bedrivs utomhus och avskärmningar 

är svåra att utföra. I hamnen sker ljudutbredningen till stor del över vatten utan någon 

tillskottsdämpning av vegetation, avskärmningar etc. Det är också svårt att ställa krav på 

bullret från fartygen och olika fartyg har ljudutblås på olika platser. Därför är det 

nödvändigt att ta hänsyn till bullersituationen när det planeras för bostäder, verksamheter 

och friluftsområden. 

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, ljud som människor känner sig störda av. Höga 

ljudnivåer påverkar hälsa och välbefinnande negativt. Några av effekterna av störd sömn är 

trötthet, nedstämdhet, olustkänsla och minskad prestationsförmåga. Människor som utsätts 

för höga bullernivåer under lång tid kan drabbas av ökad stress. Enstaka ljudkällor kan 

upplevas som ytterst störande, till exempel slagljud från hamnverksamhet. 

Buller som alstras av fordon som transporteras med färjorna både innanför och utanför 

hamnområdet klassas som vägbuller. Inom hamnområdet klassas buller från fartyg som 

ligger vid kaj och övriga bullerkällor som externt industribuller. Fartyg som går på en farled 

omfattas inte av något bullerriktvärde.  

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar, NFS 2003:18, bör 

riktvärden för externt industribuller tillämpas även för hamnverksamhet. För lågfrekvent 

buller från hamnverksamhet bör riktvärdena i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 

2005:6) om buller inomhus tillämpas.  

Verksamheten i hamnen genererar buller från ett antal olika ljudkällor. Källorna och dess 

omfång beror på aktivitet och när på dygnet det sker. Oljedepåområdet har inte bedömts 

generera buller i någon större omfattning och ingår inte i bullerberäkningarna.  

Bullerkällorna är:  

  Fartygsbuller vid ankomst och avgång samt hjälpmotorer vid kaj 

  Landgångar och ramper (roro) 
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  Lossning och lastning av flytande bulk, pumpar  

  Lossning och lastning av torrbulk eller styckegods  

  Lossning och lastning av containrar 

  Terminalverksamhet, stuveri mm 

  Godshantering med arbetsmaskiner, last‐ och personbilar 

  Fläktar från lagerlokaler och fartyg eller andra anordningar 

  Kylaggregat  

Följande riktlinjer ska klaras vid närmaste bostad enligt Naturvårdverkets (NV:s) riktvärden 

för externt buller. 

Tabell 1. Riktvärden för bostäder enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.   

De bullerberäkningar som har utförts i sommaren 2021 baseras på ett fullt utnyttjat 

hamnområde, att samtliga kajplatser nyttjas samtidigt. De har alltså ingen koppling till 

gällande miljötillstånd. Det är högsta ekvivalenta ljudnivå nattetid som är dimensionerande 

för beräkningarna. Vilka fartygstyper m.m. som beräkningarna baseras på beskrivs mer i 

detalj i PM, daterad 2021-08-27 (Bilaga). Lastbilstransporter och personbilstrafik är inte 

med i beräkningarna eftersom de räknas som en förlängning av väg. Dessutom dominerar 

andra bullerkällor än den från fordonstrafik.  

Noggrannheten i beräkningarna är plus/minus 3 dB. Nedanstående karta 8, redovisar 

riksintressets påverkansområde avseende buller. När det planeras för tillkommande 

bostäder, störningskänsliga verksamheter och friluftsområden är det nödvändigt att ta 

hänsyn till bullersituationen innanför kurvan 40 dBA, riksintresset påverkansområde. Det 

finns dock goda möjligheter att anpassa byggnaders placering och utformning med hänsyn 

till bullerexponering och vid behov förbättra ljudmiljön genom kompensationsåtgärder. 

Ljudnivå från industriverksamhet, frifältsvärde  

 Leq dag 
(06-18) 

Leq kväll 
(18-22) 
samt 
lör-, sön- 
och helgdag 
(06-18) 

Leq natt 
(22-06) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid  
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 
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Karta 8. Omgivningspåverkan buller. Svart linje är gränsen för ekvivalent ljudnivå, 40 dBA. 

Avseende lågfrekvent buller finns ingen allmängiltig schablonmetod för beräkning av 

ljudnivåer inomhus i befintliga bostäder som kan jämföras med de nivåer i frekvensbanden 

31,5-200 Hz som Folkhälsomyndigheten anger i sina riktvärden. Därför är det svårt att 

bedöma om myndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus överskrids eller inte. 

För att kunna beräkna lågfrekventa ljudnivåer inomhus i befintliga bostäder, krävs 

fasadisoleringsmätningar och mätningar av rumsdimensioner. Vid projektering av nya 

bostäder, undervisnings- och vårdlokaler bör denna frågeställning utredas i samband med 

fasaddimensioneringar. 

4.3 Risk- och säkerhetsaspekter  

4.3.1 Riskbeskrivning 

I fysisk planering behöver hänsyn tas till risken för olyckor, så att ny bebyggelse endast 

uppförs där risknivån för tredje man är acceptabel.  

Verksamheter i hamnområdena som kan innebära risker för miljön och människors hälsa 

till följd av händelser är främst knuten till hanteringen av farligt gods, petroleumprodukter 

och kemikalier. Eventuella olyckor kan orsaka utsläpp till mark, luft och vatten. Land- och 

fartygstransporter med farligt gods sker till och från hamnen och inom hamnområdet. De 

cisterner och tankar för till exempel drivmedel som finns inom hamnområdet kan också 

orsaka miljöpåverkan om det uppstår spill eller läckage. Ytterligare en viktig riskaspekt är 

att samhällsviktiga funktioner, t ex linjetrafiken eller oljehanteringen, hindras som följd av 

en olycka eller säkerhetsincident. 
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Region Gotland har via hamnavdelningen verksamhetstillstånden för hamnverksamheten i 

Visby hamn. Det innebär ansvar för uppföljning av villkor, omfattande egenkontroll, arbete 

med riskanalyser samt en samordnande och rådgivande roll bland aktörerna i hamnen. 

Regelbundna kundmöten är ett av sätten som hamnavdelningen nyttjar för detta. Arbetet 

med säkerhetshöjande åtgärder och rutiner kring petroleumhanteringen pågår sedan många 

år inom ramen för regelbundna möten i strukturerad form i den så kallade 

Samarbetskommittén för Gotlands oljehamnar. 

Hamnverksamhet innebär fartygsrörelser såväl utanför hamnområdet som inom 

hamnområdet. För att minimera riskerna sker alla planerade fartygsrörelser med 

tidsseparering för att undvika fartygskollisioner eller krockar med kajanläggningar. 

Konsekvenser av en fartygskollision i Visby hamn skulle kunna bli avsevärd och få stor 

påverka men även utsläpp beroende på typ av inblandade fartyg. 

För att skydda hamnverksamheten från yttre hot finns ett skalskydd inkluderande stängsel 

kring stora delar av området, ronderingar genomförs och till del finns kameraövervakning. 

Ovan nämnda risker kan sprida sig utanför hamnens skalskydd. Det är därför viktigt att 

riskbedömning görs i samband med exploatering inom påverkansområdet.  

Vid ny etablering i hamnen måste hänsyn tas till att inga hamndelar av riksintresse utsätts 

för risk. Till exempel får inte en ny etablering av LNG/LBG-verksamhet (flytande naturgas) 

äventyra annan hamnverksamhet. 

4.3.2 Hantering av bränsle och kemikalier 

Inom hamnområdet förekommer det bunkring av linjetrafikens fartyg ”Ship to Ship” av 

såväl olja som LNG. Verksamheten har särskilda tillstånd och genomför omfattande 

riskanalyser och har egenkontroll. Vid södra färjelägena samt vid oljekajen förekommer det 

verksamheter som hanterar farligt gods som ön är beroende av som till exempel 

eldningsolja, bensin, flygfotogen och visst styckegods på trailer eller lastbil med släp. På 

östra sidan om Färjeleden finns flera cisternanaläggningar som omfattas av 

Sevesodirektivet. Lagstiftningen för dessa har som syfte att bland annat förebygga allvarliga 

kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och 

miljön. Till hamnen ankommer och avgår färjor och lastfartyg som har med sig farligt gods. 

Godset transporteras från och till hamnen på vägnätet. Hamnverksamhet berörs av lagen 

om transport av farligt gods med tillhörande förordning samt även lagen om brandfarliga 

och explosiva varor. Lagen omfattar förflyttning av farligt gods såsom lastning, lossning, 

förvaring och hantering av farligt gods. Räddningsverket har gett ut föreskrifter om 

transporter av farligt gods. Verksamheter i hamnområdet samt transporter av farligt gods 

till och från hamnen kan medföra risker för omgivningen och längs transportlederna.  

4.3.3 Länsstyrelsen roll 

Länsstyrelsen bevakar risker i samband med hantering och transport av farligt gods i 

ärenden som regleras av miljöbalken och plan- och bygglagen. Företag som söker tillstånd 

enligt miljöbalken kan få begränsningar i sin verksamhet på grund av att risken i samband 

med transporter till/från anläggningen är hög. Bebyggelse som planeras nära verksamhet 

eller transportled för farligt gods kan begränsas vad avser till exempel avstånd till 

anläggning/led, utformning och innehåll, just med hänsyn till riskbilden. Omständigheter 

som påverkar konsekvensen av en olycka med farligt gods längs transportvägen är 

omgivande tät bebyggelse som till exempel bostads- och kontorsbebyggelse samt stor 
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koncentration av människor i närhet till vägen. Korta avstånd mellan väg och bebyggelse 

ökar risken för brandspridning.  

4.3.4 Planeringsriktlinjer för risk- och säkerhetsaspekter 

Risk- och säkerhetsfrågorna, inklusive klimatförändringar, ska uppmärksammas om ny 

bebyggelse planeras i anslutning till befintlig hamn så att skyddsavstånden blir tillräckliga. 

Vid planläggning i närområdena till de olika hamndelarna och intill de vägar som trafik 

försörjer hamndelarna, ska riskinventeringar göras och riskanalyser tas fram. Region 

Gotlands räddningstjänst bör i ett tidigt skede i planprocessen ges möjlighet att delta i 

planarbetet.  

Möjligheterna att transportera farligt gods till och från hamnen måste beaktas och det är 

viktigt att tidigt uppmärksamma risk- och säkerhetsaspekterna. En svårighet som bör 

uppmärksammas är att planeringsåtgärder även långt från hamnen kan påverka 

möjligheterna till transporter till och från hamnen. Om planförslag som begränsar 

möjligheterna till sådana vägtransporter genomförs kan det ge negativa effekter på 

hamnverksamheten och planerna bör därför inte fullföljas. Det är angeläget att vara 

uppmärksam på och analysera om möjligheterna till vägtransporter till och från hamnen 

påverkas av olika planförslag, även när planförslagen ligger långt från hamnen. 

4.3.5 Klimatförändringar  

Klimatförändringar som havsnivåhöjning, kajhöjder, stormvågor, dagvattenhantering m.m., 

hanteras löpande inom hamnverksamheten och anpassningar sker efter hand. Vid 

nybyggnad i eller i anslutning till hamnområdet finns risk för direkt och/eller indirekt 

påverkan. Trafikverket har tagit fram rapporten Regional Klimat- och sårbarhetsanalys för 

region Stockholm – Pilotprojekt om klimatanpassning för att möta ett förändrat klimat. I 

denna rapport framgår det att på Gotland finns ett antal vägar som på sikt kommer att 

översvämmas till följd av ett stigande hav. Dessa effekter väntas uppstå från 2050 och mot 

slutet av seklet. 

Länsstyrelsen på Gotland har tagit fram ”Regional handlingsplan för klimatanpassning i 

Gotlands län 2018-2020” som är under uppdatering. Avseende vägar är den största risken 

att ökad nederbörd och medföljande flöden innebär risk för översvämningar, ras, skred och 

erosion. Dock är många av vägarna enskilda. Vägtrummor och broar måste dimensioneras 

så att de klarar framtidens flöden.  

Sjöfarten påverkas inte i någon allvarligare grad men hamnarna kan påverkas längs landets 

sydligaste kuster. Anpassning av kajernas höjder kan komma att behöva genomföras. Vid 

nybyggnad/ombyggnad av hamnanläggningar utgår Region Gotland från aktuellt 

medelvattenstånd plus två meter.  

I handlingsplanen hänvisas till Trafikverkets klimatanpassningsstrategi (Trafikverkets 

strategi för klimatanpassning). Här framförs att ansvaret måste bli tydligare avseende vem 

som har ansvaret för klimatanpassning av infrastrukturen. Här framgår att det funktionellt 

prioriterade vägnätet ska prioriteras.  

4.3.6 Nautiska hänsyn  
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Nautiska hänsyn, till exempel att ge fritt synfält mot farledens utmärkning, risk för 

bländande ljus och andra faktorer som direkt kan påverka säkerheten och verksamheten ska 

beaktas. Även den omgivande verksamhetens karaktär och störningskänslighet kan påverka 

det område som bör skyddas. Att säkra enslinjens funktion är viktigt. Se Karta 7. 

4.4 Luftkvalitet  

4.4.1 Hamnens hänsynstaganden 

Det finns inget villkor i hamnens miljötillstånd som gäller luftkvalitet. Miljökvalitets-

normerna bör beaktas med hänsyn till att normerna baseras på ett EU-direktiv som har 

införlivats i svenskt lagstiftning. Det är också känt att den riksintresse- och världsarvs-

skyddade bebyggelsen i Visby innerstad skadas av dålig luft. 

Utsläpp till luft inom hamnverksamheten kommer främst från arbetsmaskiner, pumpar, 

ventiler och liknande utrustning där olika oljeprodukter, kemikalier och gaser hanteras i 

bulk. Vid lagring av petroleumprodukter i bergrum eller cisterner sker även utsläpp till luft 

därifrån. Vidare påverkar uppvärmning av lokaler liksom transporter inom och till och från 

hamnen luftkvaliteten. Vid lastning och lossning av fartyg kan det inom hamnverksamheten 

även uppstå damning. Även fartygen har utsläpp till luft under förflyttning i hamnen och 

under tiden de ligger i hamn. Även risken för lukt och sotande rök från fartygen bör 

uppmärksammas. Olika fartyg släpper ut olika mängder beroende på storlek, utrustning 

ombord och bränsle. Linjetrafikens fartyg, statligt upphandlade passagerarfartyg, har olika 

reningssystem beroende på bränsle exempelvis katalysatorer på sina maskiner. Detta gäller 

både framdrivnings- och hjälpmaskiner. De senare används för produktion av elström. Alla 

fartyg i linjetrafik använder elkraft från land när de ligger i hamn. 

4.4.2 Planeringsriktlinjer för luftkvalitet 

Luftförhållandena ska uppmärksammas om ny bebyggelse planeras i anslutning till 

befintliga hamnar så att skyddsavstånden blir tillräckliga. Vid planering och planläggning i 

närområden till de olika hamndelarna behöver förhållandena när det gäller luftföroreningar 

klarläggas. Gällande miljökvalitetsnormer ska beaktas av kommuner och myndigheter. Även 

risken för lukt och sotande rök från fartygen bör uppmärksammas. 

4.5 Sjöfartsskydd (ISPS) 

År 2002 fattade International Maritime Organization (IMO) beslut om nya regler för 

sjöfartsskydd. Anledning till var händelserna den 11 september 2001 i New York och 

Washington. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2004 och är ett tillägg till kapitel V och 

kapitel XI-1 samt ett nytt kapitel XI-2 i SOLAS-konventionen. Till reglerna i SOLAS anslöt 

sig dessutom en ny kod, den så kallade ISPS-koden.  

Inom EU har de nya reglerna satts i kraft genom Europaparlamentets och rådet förordning 

(EG) nr 725/1004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och hamnanläggningar. Vidare har 

Sveriges riksdag beslutat om en lag (2004:487) om sjöfartsskydd och regeringen har 

beslutat om en förordning (2004:283) om sjöfartsskydd. Slutligen har Sjöfartsverket gett ut 

en föreskrift om sjöfartsskydd, SJÖFS 004:13.  

Lagstiftningen berör:  

  Lastfartyg och höghastighetsfartyg, med en bruttodräktighet av 500 ton eller mer  

  passagerarfartyg, inklusive höghastighetspassagerarfartyg  
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  flyttbara oljeplattformar till sjöss  

  hamnanläggningar som betjänar sådana fartyg som går i internationell fart  

  passagerartrafik mellan Gotland och fastlandet  

Sedan den 1 juli 2008 ska tonnage enligt 1969 års mätregler tillämpas för fartyg i 

internationell trafik.  

Fartygen får efter godkännande av skyddsplaner och ombordkontroll ett internationellt 

sjöfartsskyddcertifikat utfärdat av Transportstyrelsen. På samma sätt får de godkända och 

kontrollerade hamnanläggningarna ett utlåtande om överensstämmelse utfärdat av 

Transportstyrelsen.  

I tillägg till ovanstående har EU också beslutat ett direktiv. Europaparlamentets och Rådets 

Direktiv 2005/65/EG om ökat hamnskydd. Direktivet har införts i svensk rätt genom en Lag 

(2006:1209) om hamnskydd, en Förordning (2006:1213) om hamnskydd samt 

Sjöfartsverkets föreskrifter om hamnskydd (SJÖFS 2007:1). (Transportstyrelsen, 2019)  

Frågan om sjöfartsskydd och hamnskyddsplaner ska uppmärksammas i 

planeringsammanhang eftersom de medför behov av att inhägna och otillgängliggöra 

markområden för obehöriga 
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5 Riksintresset i planering och tillståndsgivning  

5.1 Riksintressets behandling i lagstiftningen 

5.1.1 Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalken (1998:808) 

Miljöbalkens 3 kap. handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 

och vattenområden. Med stöd av bestämmelserna i hushållningsförordningen (1998:896) 

pekas områden av riksintresse ut för olika verksamheter och bevarandeintressen. 

Tillämpningen sker enligt bestämmelserna i miljöbalken.  

 

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska område som är av riksintresse för en kommunikations-

anläggning skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 

av anläggningen. Miljöbalkens bestämmelser om riksintressen tillämpas inte självständigt. 

De aktualiseras när så är föreskrivet för tillståndsprövning och planering enligt miljöbalken, 

plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg och enligt annan lagstiftning. 

Syftet med bestämmelsen är att skydda funktionen hos en anläggning av riksintresse då 

konkurrerande markanspåk prövas.  

 

I proposition 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. vars 

bestämmelser har överförts till miljöbalken, uttalas (sid. 167) följande:  

 

”Bestämmelserna tar således sikte inte bara på att mark skall reserveras för anläggningarna. 

Markreservationerna skall även innebära krav på hänsyn till andra verksamheter, så att 

anläggningarna också kan brukas på ett rationellt sätt. Det innebär till exempel att åtgärder 

som kan försvåra driften av anläggningen inte bör tillåtas i anläggningens närhet. Om 

exempelvis bostadsbebyggelse tillåts intill ett område som är avsett för en flygplats, kan 

detta begränsa möjligheterna att utnyttja flygplatsen, eftersom hänsyn tas till 

bullerstörningarna för de boende.” 

5.1.2 Plan- och bygglagen (2010:900) 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt 

plan- och bygglagen och kallas ofta för kommunal fysisk planering. Det finns tre typer av 

kommunala fysiska planer; översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Det är 

också kommunen som prövar ansökningar och beslutar om bygglov eller förhandsbesked.  

 

5.1.2.1 Översiktsplan 

Enligt 3 kap. plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen bland annat redovisa hur 

skyldigheten att ta hänsyn till allmänna intressen kommer att tillgodoses. Riksintressen ska 

anges särskilt. När det gäller en hamn av riksintresse behöver översiktsplanens redovisning 

omfatta hamnens markområde samt de påverkansområden som idag och i framtiden 

bedöms påverkas av bullerstörningar, risker m.m. Även transporter till och från hamnen och 

de störningszoner som kan finnas längs transportvägarna bör behandlas.  

 

I arbetet med att ta fram en översiktsplan, ska kommunen samråda med bland andra 

länsstyrelsen och sakägare. Länsstyrelsen företräder i sammanhanget statens intressen och 

verkar för att riksintresset tillgodoses liksom att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn 

till människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor. Om länsstyrelsen bedömer att 

riksintresset inte tillgodoses, ska det framgå av länsstyrelsens granskningsyttrande. 

Kommunen ska redovisa granskningsyttrandet tillsammans med den antagna planen.  
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En antagen översiktsplan ger vägledning för efterföljande planering och bygglovsprövning 

enligt plan- och bygglagen men är inte juridiskt bindande. Den ger även vägledning för 

tillståndsprövning enligt annan lagstiftning såsom miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kap. 

Det ska aktualitetsprövas varje mandatperiod.  

 

5.1.2.2 Detaljplan och bygglovsprövning utanför detaljplan 

Vid planläggning och vid bygglovsprövning utanför detaljplan, ska enligt 2 kap. plan- och 

bygglagen hänsyn tas till allmänna intressen. Här ingår bland annat att hänsyn ska tas till 

riksintressen och att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor.  

 

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. I 

detaljplaneskedet ska kommunen bland annat bedöma om detaljplaneförslaget riskerar att 

leda till ett påtagligt försvårande av tillkomsten eller nyttjandet av en anläggning av 

riksintresse. Länsstyrelsens ska, enligt dess tillsynsansvar, under planprocessen bland annat 

verka för att riksintresset tillgodoses enligt 5 kap. 14 § plan- och bygglagen. Detta görs bland 

annat genom samråd- och granskningsprocessen under detaljplanearbetet. När en kommun 

har fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska Länsstyrelsen besluta om 

detaljplanen ska överprövas eller inte, enligt 11 kap. 10 § PBL. Länsstyrelsen kan bland 

annat upphäva en detaljplan enligt 11 kap. 11 § PBL om detaljplanen innebär att ett 

riksintresse inte tillgodoses eller att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors 

hälsa och säkerhet eller risken för olyckor. Om Länsstyrelsen upphäver en detaljplan har 

kommunen möjlighet att pröva Länsstyrelsens beslut hos regeringen.    

 

Som verksamhetsutövare och ansvarig för hamnverksamheten, är Region Gotland genom 

tekniska nämnden sakägaren att samråda med. Miljö- och byggnämnden samråder med 

samtliga nämnder och även regionstyrelsen i vissa fall. De ska även underrätta Region 

Gotlands tekniska nämnd vid granskning och antagande om detaljplanen ligger inom 

hamnens påverkansområden. Går beslutet om att anta en detaljplan emot hamnens 

intressen kan Region Gotlands tekniska nämnd överklaga beslutet till mark- och 

miljödomstolen.  

 

Vid en bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område eller utanför ett område med 

områdesbestämmelser, ska kommunen göra en fullständig prövning av kraven på 

lokalisering, placering och utformning, då markens lämplighet för en viss åtgärd inte 

tidigare har prövats. Vilka krav som ska prövas i ett bygglov eller förhandsbesked utanför 

detaljplan eller områdesbestämmelser framgår av plan- och bygglagens andra kapitel. Även 

en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen ska göras i en bygglovsprövning. 

Bland annat så ska bestämmelser om riksintressen och påtaglig skada tillämpas vid en 

prövning av bygglov och förhandsbesked. En sådan prövning innefattar bland annat en 

bedömning av om den ansökta åtgärden som ett bygglov eller förhandsbesked avser, 

riskerar att leda till ett påtagligt försvårande av tillkomsten eller nyttjandet av en anläggning 

av riksintresse. I en bygglovsprövning utanför detaljplan eller områdesbestämmelser kan 

kommunen ta stöd av vad som anges i kommunens översiktsplan om ett sådant stöd finns. 

Det är kommunen som har tillsyn över att byggaktörer fullgör sina skyldigheter enligt plan- 

och bygglagen. 

 

 

5.1.2.3 Bygglovsprövning inom gällande detaljplan 
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När det finns en lagakraftvunnen detaljplan har avvägningen mellan olika intressen och 

riksintressen avgjorts genom planprocessen. Vid en bygglovsprövning inom ett 

detaljplanelagt område prövas åtgärden därför endast mot en detaljplans angivna 

markanvändning och planbestämmelser. Vad som ska omfattas av en bygglovsprövning 

framgår i 9 kap. plan- och bygglagen och frågan om påtaglig skada på ett riksintresse ingår 

inte i den prövningen. Påverkan på riksintresse ska redan ha prövats i detaljplanen.  

Däremot ska ett byggnadsverk uppfylla de krav som anges i 8 kap. i plan- och bygglagen, 

PBL som reglerar ett byggnadsverks utformningskrav och tekniska egenskapskrav. De 

tekniska egenskapskraven en byggnad eller byggnadsverk ska ha preciseras i plan- och 

byggförordningen PBF och i boverkets byggregler, BBR. Bland annat ska en byggnad eller 

ett byggnadsverk uppfylla skydd mot buller vilket bland annat innebär att ett byggnadsverk 

ska vara projekterat på ett sådant sätt att buller ligger på en nivå som inte medför en 

oacceptabel risk för personers hälsa. 

 

5.1.2.4 Statlig medverkan i kommunernas planering 

I planprocesserna kring översiktsplan, detaljplan och även s.k. områdesbestämmelser, är det 

länsstyrelsen som ansvarar för att ta tillvara och samordna statliga intressen, däribland 

riksintressen. Detta sker efter kontakter med andra statliga företrädare, när det gäller 

trafikfrågor med Trafikverket och när det gäller hamnar av riksintresse respektive 

verksamhetsutövare. 

 
5.2 Skada på riksintresset och möjliga synergieffekter 

5.2.1 Skada på riksintresset 

Trafikverket har i PM ”Trafikverkets tolkning av ”Påtagligt försvårande av tillkomsten 

eller utnyttjandet av trafikslagens anläggningar” ” (TRV 2019/51671), som är skickat till 

alla länsstyrelser, utvecklat Trafikverkets syn på påtagligt försvårande och nyttjande av 

riksintresse. PM beskriver vad Trafikverket ser kan vara en skada på riksintresse. 

Trafikverket gör dock en bedömning i varje enskilt fall avseende huruvida förändringar i 

mark- och vattenanvändning bedöms medföra påtaglig skada på värdet och funktionen som 

utgör riksintresset. 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos 

riksintresseutpekad sjöfart:  

  Uppförande av ny störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör 

påverkansområde för buller eller annan risk. Hamnens verksamhet pågår i regel 

dygnet runt.   

  Förändringar i infrastruktur som på något sätt påverkar 

tillgängligheten/framkomlighet för gods eller persontransporter. Detta gäller såväl 

anslutande infrastruktur på land som farleder. 

  Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna 

till nyttjande av riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i 

tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av anläggningar m.m. 

Utöver de skador som generellt kan uppstå gäller även följande:  

Dokumentet är elektroniskt undertecknat



35 
 

Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och landtransporter kan hamnar 

påverkas av händelser och åtgärder både på land och i vatten. Brister, existerande eller 

nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära en negativ utveckling för hamnens 

verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och lagerverksamhet utförs 

kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i 

anspråk för andra ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad 

tid på dygnet när arbete får utföras och minskade ytor för lagerverksamhet. 

För Visby hamn är det några särskilda faktorer som kan lyftas fram. 

De faktorer som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen Visby 

hamn, är i första hand tillkommande störningskänslig bebyggelse inom det område som är 

utsatt för buller från hamnverksamheten, se karta 8. Det finns dock goda möjligheter att 

anpassa byggnaders placering och utformning med hänsyn till bullerexponering och vid 

behov förbättra ljudmiljön genom kompensationsåtgärder. Detta minskar risken för 

framtida krav på att verksamheten i hamnen begränsas vid framtida omprövningar av 

gällande miljötillstånd för hamnen. Även åtgärder som menligt påverkar till hamnen 

anslutande infrastruktur kan bedömas påtagligt skada riksintresset. Exempel på sådana 

åtgärder kan vara tillkommande in- och utfarter och tillkommande markanvändning som 

föranleder omfattande transporter som riskerar påverka framkomlighet och tillgänglighet 

till befintlig infrastruktur. 

5.2.2 Möjliga synergieffekter 

Följande åtgärder och/eller utveckling kan innebära positiva synergier med funktionen hos 

riksintresseutpekad hamn: 

Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller 

att flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till 

synergieffekter. 

5.3 Övriga riksintressen i närområdet 

Visby hamn omfattas av och angränsar till ett flertal överlappande riksintressen, för såväl 

verksamheter som bevarandeändamål.  

Som exempel ligger hamnen inom Visby flygplats hinderbegränsande yta vilket kan 

innebära höjdrestriktioner. Hamnen ligger också inom påverkansområdet för 

väderradarstationen på Gotland, ett riksintresse för totalförsvaret. Visby innerstad är ett 

riksintresse för kulturmiljövården Farleden in till hamnen är allmän farled och ett 

riksintresse.  

Det sker kontinuerligt förändringar avseende riksintressen. För aktuell information 

hänvisas till länsstyrelsernas geodatakatalog: GeodataKatalogen (lansstyrelsen.se) 
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5.4 Miljöprövning och tillsyn av hamnverksamhet enligt miljöbalken 
(1998:808) 

För att driva en hamn av Visbys storlek krävs tillstånd enligt miljöbalken. Detta regleras i 

miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 § och i miljöprövningsförordningen (2013:251) 24 kap 3 §. 

Tillståndsfrågan prövas av mark- och miljödomstol. Till tillstånd kopplas även villkor för 

verksamheten, se även kap 6.5.2.  

 

En ny tillståndsprövning görs oftast i samband med större förändringar. Under vissa 

omständigheter kan även villkor prövas om på tillståndsmyndighetens initiativ utan att 

själva tillståndet i övrigt ändras. Detta regleras närmare i miljöbalken 24 kap 5 §. Det finns 

också viss begränsad möjlighet för tillståndshavaren att ansöka om ändring av villkor. 

Kraven för att medge en sådan ändring är mycket stränga, frågan regleras i 24 kap 13 § 

miljöbalken. Tillsynen regleras i miljöbalkens 26 kap. Tillsynsmyndighet för Visby hamn är 

Region Gotland genom Miljö- och byggnämnden. 

 

5.5 Hamnens miljötillstånd och miljöarbete 

Miljötillståndet för Visby hamn förnyades 2006 enligt miljöbalken 9 kap. för fortsatt och 

utökad hamnverksamhet på fastigheterna Visby Innerstaden 1:1, 1:12, 1.33–1.42, Visby 

Kopparsvik 1:1 samt Viby Lärkträdet 2-3 m.fl.  

Hamnverksamhetens omfattning begränsas i tillståndet till trafik med fartyg med en 

bruttodräktighet av maximalt 50 000. Hamnens tidigare villkor för antal fartygsanlöp, årlig 

omsättning av bulkgods och hjulsatta godsmeter, upphävdes helt av Länsstyrelsen 

Stockholms län 2019-04-23.  

Visby hamns gällande villkor för buller har fattats av miljöprövningsdelegationen, 

länsstyrelsen Gotland 2020-05-11, dnr 551-47-09. Buller ska begränsas till högst 50 dBA kl. 

07.00-22.00 och till 45 dBA kl. 22.00-07.00 ekvivalent ljudnivå utomhus. I beslutet finns 

också inskrivet krav på kontrollmätningar av bullernivåerna (minst en gång vart tredje år).  

Den momentana ljudnivån får nattetid högst uppgå till 55 dB (A) vid bostäder. Kontroll ska 

ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, 

dock minst en gång vart tredje år. 

Avseende kryssningskajen har Mark- och miljödomstolen (M 1427-11) meddelat tillstånd att 

utföra vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken på fastigheten Gotland Visby, 

Kopparsvik 1:1 och i det allmänna vattenområde som gränsar till fastigheten. Tillståndet 

avser muddring, anläggande av en plattformskaj med tillhörande tillfartsbro, dykdalber 

m.m. och utfyllnad med muddermassor. Tillstånd till hamnverksamhet för området där den 

nya kajen för kryssningsfartyg har anlagts, medgavs också. Mot bakgrund av detta biföll 

Sjöfartsverket 2012 Region Gotlands ansökan gällande ändring av gräns i vatten för Visbys 

allmänna hamn. Fartygens längd får enligt tillståndet vara maximalt 360 meter. 

Kryssningsfartygen ska beredas möjlighet att pumpa avloppsvatten till anslutningspunkt på 

den nya kryssningskajen. Kajen är nu utrustad för att kunna ta emot avloppsvatten (grå-

/svartvatten). Maximal pumpkapacitet är 300 m3/timme. 

En del i miljödomen för kryssningskajen, blev det i de slutliga villkoren krav på att elansluta 

linjetrafikens färjor i färjelägena 5, 6 och 7 då färjorna ligger inne mer än en timme. Sedan 

tidigare är färjelägena 4, 5, 6 och 7 utrustade för ilandpumpning direkt till reningsverk.  
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5.6 Planer och strategier i kommunen och regionen 

Nedan följer en beskrivning av nuläget (2022) gällande planer och strategier på Gotland. 

För senast information se region Gotlands hemsida. 

5.6.1 Region Gotlands strategiska planer 

Region Gotland beskriver sin syn på Visby hamns framtida utveckling i en rad olika planer 

och strategier. Vårt Gotland 2040, ett regionalt utvecklingsprogram, antogs 2021. 

Översiktsplan för Region Gotland 2010-2025 Bygg Gotland antogs av kommunfullmäktige 

den 2010. För närvarande pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan som planeras 

vara färdig 2023-2024. Den fördjupade översiktsplanen, Hela Visby, för Visbyområdet 2025 

antogs av kommunfullmäktige 2009. Sedan tidigare har det funnits en fördjupad 

översiktsplan för Visby hamn som i och med framtagandet av Hela Visby 

aktualitetsförklarades.  

I Hela Visby framhålls vikten av att hamnens verksamhet värnas långsiktigt då närheten till 

Stockholm och Mälardalsregionen utgör en betydande tillgång för näringslivet och 

sysselsättningen på Gotland. För detta ändamål behöver hamnens kapacitet för 

persontransporter och turism utvecklas. Planen anger följande mål för hamnens utveckling: 

  All godshantering bör ske i den södra delen av hamnen 

  Gästbåtar och kryssningsfartyg så nära innerstaden som möjligt 

  Ett sammanhängande gångstråk längs vattnet genom området byggs ut 

  Ordna upp och avgränsa tydligt körbanor och parkeringsytor i hela 

planområdet 

  Delar som inte behövs för hamnverksamhet utnyttjas för att avlasta 

innerstaden 

  Knyta ankomstpunkten till staden 

Inom ramen för arbetet med Hela Visby har bl. a följande slutsatser dragits med hänvisning 

till hamnområdets utveckling:  

  Söder om den södra vågbrytaren ska ett expansionsområde läggas ut för 

hamnändamål för att säkerställa den framtida utvecklingen av hamnen 

  Riksintresset Visby hamn får inte hotas av att andra verksamheter etableras 

på ett sådant sätt att de kan påverka riksintresset negativt 

  Det är realistiskt att oljecisternområdet blir kvar under överskådlig tid 

  Turistnäringens utvecklingsmöjligheter ska bevakas på Holmen 

  Hamnverksamhetens behov ska säkerställas och konflikter mellan olika 

intressen ska förebyggas 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat



38 
 

 

Karta 9. Plankarta fördjupad översiktsplan för Visby hamn antagen 1995. 

5.6.2 Planprogram för Hamnen-Kopparsvik-Holmen 

I mars 2015 godkände regionstyrelsen ett planprogram för Hamnen-Kopparsvik-Holmen 

(RS 2015-03-04, §29). Planområdet täcker hamnen i sin helhet samt industriområdet 

Kopparsvik i söder. Planprogrammet betonar att Visby hamns framtida utveckling, i 

synnerhet hamnens utveckling söderut, inte får hotas. Ingen ny bostadsbebyggelse kommer 

att tillåtas mot bakgrund av bullerstörningar från hamnverksamhet och biltrafik samt 

luktstörningar från Visby avloppsreningsverk. Ur bullersynpunkt är det däremot möjligt att 

planlägga för exempelvis kontor, hotell och handel inom delar av planområdet. 

När godshanteringen i inre hamnen i framtiden har flyttats, frigörs Holmen för annan 

verksamhet. Området omfattar ca 20 000 kvm. Det relativt stora området föreslås få en 

publik karaktär och därmed skapa utrymme för: 

  Turismens behov 

  Campus Gotlands framtida utveckling 

  Kryssningstrafikens och gästhamnens framtida behov 

  Parkeringar för bilar och bussar sommartid 

  Utveckling mot en attraktiv sjönära miljö för promenader och rekreation 

  Möjligheter till ny bebyggelse, kontor och andra verksamheter 
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Karta 10. Från planprogram för Hamnen-Kopparsvik-Holmen (RS 2015-03-04, §29) 
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5.6.3 Gällande detaljplaner  

5.6.3.1 Visby hamn-Inre hamnen 

Detaljplan 09-P-186 (Visby innerstad), antogs 2010-02-22. Inom utredningsområdet för 

inre hamnen anger planen byggnadskvarter där användning ska anpassa till bebyggelsens 

kulturvärden. De obebyggda delarna anges som lokalgata.  

Detaljplan 0980-A3/1939 fastställdes 1939-05-26 och anger park- och hamnområde.  

Visby stad, plan från 1879 täcker en del av inre hamnen men anger inget särskilt för 

hamnen. 

Detaljplan 09-P-59 antogs 1999-06-14. Inom området för inre hamnen anger planen 

parkering, vändzon och havsbad.  

Detaljplan 09-VIS-938, Nya Hamnen, antogs 1982-02-23 och anger hamnområde. På piren 

får uppföras byggnad med en höjd av 7,5 meter och med en byggnadsyta av 500 kvm. 

 

Karta 11. Gällande detaljplaner för hamnområdet samt angränsande. 

5.6.3.2 Visby hamn-Yttre hamnen 

Detaljplan 09-P-255, vann laga kraft 2015-07-08 och möjliggör en utbyggnad av en kaj för 

kryssningstrafik söder om befintligt hamnområde.   
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Detaljplan 09-VIV-50 Poppeln, Rönnen m.m, fastställdes 1972-09-14 och anger oljelagring 

vid oljedepå m.m. 

Detaljplan 09-P-49, en plan för Visbys gamla fängelse, laga kraft 1999-04-14, anger kontor, 

handel m.m. 

Detaljplan 0980K-A1/1952, anger område för småindustriändamål.  

Detaljplan 09-VIS-83 anger industriändamål men används för handel.  

Detaljplan 09-P-147, antigen 2007 och gäller Scandics hotellområde.  

5.6.5 Pågående planarbete 

Nedanstående karta visar var det pågår arbete med nya detaljplaner. För inre hamnen är 

arbetet ännu inte påbörjat men det finns ett planuppdrag. Det finns en idé om en gångbro 

över Färjeleden och utredningsarbete pågår. Arbete med en detaljplan för utbyggnad av 

Scandic Hotell pågår. Den ska möjliggöra en ny receptionsbyggnad i södra delen av 

området.  

 

Karta 12. Områden där detaljplanearbete pågår. 
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Begreppsförklaring 

Allmänna hamnar är av särskild betydelse för den allmänna trafiken. En allmän hamn får 

inrättas om hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. En allmän 

hamn är öppen för allmän sjötrafik, vilket innebär att alla fartyg i princip har rätt att i mån 

av plats anlöpa hamnen och utnyttja dess resurser. Hamnen fyller en funktion som koppling 

mellan sjö- och landtransporter. I hamnens verksamhetsområde ingår både ytor på land och 

i vatten. Allmänna hamnar kan både ha funktionen att hantera persontransporter och 

godstransporter. Möjligheten till att lasta och lossa fartyg samt att omlasta gods till andra 

fartyg, järnväg- eller vägtransport är en central funktion för hamnen. 

Ten-t hamn Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät 

inom EU och grannländerna, definierat i EU-förordning . För att understödja en samordnad 

gränsöverskridande utveckling, har stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla 

transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är 

bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor, erbjuda användarna en 

infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

En TEN-T hamn fyller i princip samma funktion som beskrivits under allmänna hamnar. 

Endast TEN-T hamnar som ingår i stomnätet pekas ut som riksintresse, men många av de 

hamnar som är av riksintresse ingår i TEN-T övergripande nät. 

Hamn av central betydelse Dessa hamnar utgör inte nödvändigtvis samma koppling 

mellan land- och sjötransporter som de utpekade allmänna hamnarna. Exempel på detta 

kan vara hamnar som bedömts kunna utgöra ersättning för andra hamnar eller på något sätt 

kan användas för att avlasta landinfrastrukturen. 
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https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-

industrier/ 

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018-2020 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.338e9bd4169d8d48e3139ef/1554378090028/

Handlingsplan%20f%C3%B6r%20klimatanpassning.%20Del%201%20%C3%85tg%C3%A4r

der,%20uppdaterad%2020190404.pdf 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

https://gotland.se/hamnar
https://www.regeringen.se/49f291/contentassets/5e79349b796548f7977cbfd1c246a694/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi
https://www.regeringen.se/49f291/contentassets/5e79349b796548f7977cbfd1c246a694/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi
https://www.trafikverket.se/contentassets/93fafff364614535864b1d3d335d4700/riksintressen-for-trafikslagens-anlaggningar--sektorsbeskrivning-inklusive-kriterier-2020.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/93fafff364614535864b1d3d335d4700/riksintressen-for-trafikslagens-anlaggningar--sektorsbeskrivning-inklusive-kriterier-2020.pdf
https://gotland.se/110639
https://gotland.se/ByggGotland
https://gotland.se/43400
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/06/faststallelse-av-nationell-trafikslagsovergripande-plan-for-transportinfrastrukturen-for-perioden-20222033/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/06/faststallelse-av-nationell-trafikslagsovergripande-plan-for-transportinfrastrukturen-for-perioden-20222033/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-industrier/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-industrier/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.338e9bd4169d8d48e3139ef/1554378090028/Handlingsplan%20f%C3%B6r%20klimatanpassning.%20Del%201%20%C3%85tg%C3%A4rder,%20uppdaterad%2020190404.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.338e9bd4169d8d48e3139ef/1554378090028/Handlingsplan%20f%C3%B6r%20klimatanpassning.%20Del%201%20%C3%85tg%C3%A4rder,%20uppdaterad%2020190404.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.338e9bd4169d8d48e3139ef/1554378090028/Handlingsplan%20f%C3%B6r%20klimatanpassning.%20Del%201%20%C3%85tg%C3%A4rder,%20uppdaterad%2020190404.pdf
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https://www.lansstyrelsen.se/download/18.338e9bd4169d8d48e3139ef/1554378090028/

Handlingsplan%20f%C3%B6r%20klimatanpassning.%20Del%201%20%C3%85tg%C3%A4r

der,%20uppdaterad%2020190404.pdf 

Trafikverkets strategi för klimatanpassning 

https://www.trafikverket.se/contentassets/0cfda6cbe2734e44abd200c2464dde12/trafikver

kets_strategi_for_klimatanpassning_2.0.pdf 
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