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Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning  

 

Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48 
 

BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING 
Enligt PBL 5:18 ska bestämmelserna i MB 6:11- 6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande av en 
detaljplan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 2001/42 EG). Vid betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en miljökonsekvensbeskrivning 
tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan medför risk för betydande 
miljöpåverkan eller inte görs en behovsbedömning utifrån förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4. Kommunens checklista för behovsbedömningar utgår från 
bilagorna och har utgjort underlag för nedanstående bedömning.  

Samråd med länsstyrelsen har hållits. Länsstyrelsens yttrande daterat 2016-09-19 bifogas. 

PLANEN 
Syftet med planläggningen är att ändra allmän plats till kvartersmark eftersom en ny stödmur höjdmässigt 
kommer att avskilja marken från Vattholmavägen, så att den kommer att uppfattas som en del av Gamla 
Uppsala 21:48 som hyser Gamla Upsala SK:s, (GUSK:s) klubblokal. 

Uppsala kommun antog 2011 en ny detaljplan för den nya järnvägstunneln och Vattholmavägens nya läge. 
Detaljplanen togs fram i samarbete med Trafikverket. Arbetet med att genomföra detaljplanen pågår. 
Byggtiden för hela projektet är drygt fyra år, varav det tar cirka tre år att bygga den nya järnvägen. Tågen 
kan börja köra på det nya dubbelspåret under 2017. Se även Trafikverkets egen information 
http://www.trafikverket.se/gamlauppsala. 

Efter det att planen har vunnit laga kraft har Trafikverket gjort en omprojektering och den nya tekniska 
lösningen innebär att en stödmur kommer att byggas mellan tomten och Vattholmavägen. En del av den 
mark som kommer att hamna på den västra sidan av muren är planlagd som allmän plats – gata.  
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PLATSEN 

Nuvarande markanvändning och planläge 
planområdet omfattar 250 kvm och ligger i den norra delen av Gamla Uppsala, se karta nedan. 

 

 

 

Tidigare ställningstagande. 
Gällande detaljplan är dp 2009/20056 som vann 
laga kraft 2011-02-24. Genomförandetiden är 
10 år från det datum detaljplanen vann laga 
kraft. Marken är planlagd som allmän plats – 
HUVUDGATA. 

Trafikverkets förslag 
Trafikverket önskar därför att kommunen 
ändrar den planlagda användningen 
HUVUDGATA till kvartersmark K1, så att 
området kan regleras Från Gamla Uppsala 
21:48 (Vattholmavägen) till Gamla Uppsala 
21:78, Gamla Upsala SK:s (GUSK:s) 
klubblokal. Se det blåmarkerade området på 
kartan till höger. 
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Stadsbild/ landskapsbild, kulturarv, naturmiljö samt rekreation och friluftsliv 
I dagsläget pågår byggnadsarbetet med den nya järnvägs- och vägsträckningen i Gamla Uppsala. 
Planområdet ligger intill och i nivå med GUSK:s tomt, d.v.s. nedanför stödmuren till den nyanlagda gång- 
och cykelbanan längs den nybyggda sträckan av Vattholmavägen.  

Miljöbelastning samt samhälls- och naturresurser 
Platsen har inge betydelse för det allmänna transportnätet eftersom den höjdmässigt är avskuren från 
Vattholmavägen. 

Hälsa och säkerhet 
GUSK:s klubblokal används för föreningsverksamhet, inte till bostäder eller skola.    

PÅVERKAN  

Stadsbild/ landskapsbild, kulturarv, naturmiljö samt rekreation och friluftsliv 
Ingen påverkan 

Miljöbelastning samt samhälls- och naturresurser 
Ingen påverkan 

Hälsa och säkerhet 
Ingen påverkan 

Måluppfyllelse 
Detaljplanen motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål. 

Samlad påverkan 
Planförslaget medför inga särskilda miljökonsekvenser. Mark som inte kan användas till allmän 
plats/GATA överför till kvartersmark.  

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen den bedömningen att ett genomförande av detaljplanen 
inte antas medföra någon risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljöbedömning enligt MB 
6:11- 6:18 bedöms därmed inte behöva genomföras. 
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