
 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 

 

Handläggare:   Datum:  Diarienummer: 
Annika Danielson  2014-08-14  PBN 2013-1767 

 

 

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning  

Detaljplan för del av kvarteret Arne Tiselius 

 

BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING 

Enligt PBL 4:34 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 berörda kompetenser inom kommunen har hållits i augusti 2014. 
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Miljöbedömning steg 1, behovsbedömning  
Detaljplan för del av kv Arne Tiselius 
Diarienr. 2013-1767 
 
PLANEN 
JM har begärt planbesked för Rickomberga 21:3, del av kvarteret Arne Tiselius, och har avtalat 
om förvärv av fastigheten. Fastigheten omfattar cirka 7 800 kvm. Inom fastigheten Rickomberga 
21:3 finns idag byggnader i en till två våningar. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
bostadsbebyggelse i fyra till sex våningar inom fastigheten Rickomberga 21:3. Utvecklingen 
innebär att cirka 175 lägenheter tillskapas. Parkering för bil är i huvudsak tänkt att ordnas i garage 
under mark. Områdets läge är attraktivt och lämpligt för bostadsbebyggelse då det ligger med god 
tillgång till grönområden, kollektivtrafik och med cykelförbindelser till centrala Uppsala.  

PLATSEN 
Nuvarande markanvändning och planläge 
Inom planområdet finns befintlig bebyggelse i form av flera byggnader, i en till två våningar, som 
har sammanlänkats med en lång byggnad. Den obebyggda marken utgörs av asfalterade 
parkeringsytor och gräsytor med flera äldre lövträd och granar. Lövträden utgörs i huvudsak av 
lönn och oxel men det finns bland annat även äldre fruktträd, en äldre alm och en röd tysklönn.   

Planområdet avgränsas i norr av Otto Myrbergs väg, i öster av Hildur Ottelinsgatan, i söder av 
fastigheten Rickomberga 21:7, samt en samfälld angöringsväg, och i väster av Gösta Wahlströms 
väg. 

 
Flygfoto som visar planområdet söderifrån. Planområdet är inramat med röd linje. 
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Befintlig bebyggelse inom planområdet, sett söderifrån i juli 2014. 

 

                     

 
Äldre alm i den västra delen 
av planområdet, i juli 2014. 

Lövträd i den östra delen av planområdet, juli 2014. 
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Planområdet idag, markerat med gul linje. De röda linjerna representerar huskroppar  
enligt JM:s förslag.  

 
Volymstudie (illustration: Metod Arkitekter). 

Ett genomförande av detaljplanen innebär en ändrad och mer intensiv användning av marken vid 
ett stomlinjestråk. Planområdet ligger inom stadsväven där översiktsplanen förordar en mer 
intensiv markanvändning och utnyttjande av befintliga samhällsresurser såsom infrastruktur. 

Rickomberga 21:3 ägs i dagsläget av Stams fastigheter-Rickomberga 21:3 AB, som i sin tur ägs av 
JM AB.   
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Översiktsplan 
Planområdet ligger inom stadsväven och vid ett stomlinjestråk. I översiktsplanen föreslås en 
intensivare markanvändning längs stomlinjestråken. 

 
Detaljplan 
Planområdet omfattas av detaljplan 
för Rickomberga, Dp 91A, från 1989. 
Enligt detaljplanen får hela 
planområdet bebyggas med 
kontorshus i två våningar. En bred zon 
längs omgivande gator får inte 
bebyggas (prickad mark).  
 
 
 

 

 

 
 
 
Pågående planer i området 
En detaljplan för Rickomberga 21:5 
(dnr 2012/20140), som ligger på 
planområdets västra sida, vann laga 
kraft 2014. Planförslaget syftar till att 
möjliggöra tre nya punkthus och ett 
parkeringsdäck. Ett av punkthusen 
(hus C på illustrationen på nästa sida) 
samt parkeringshuset kan byggas intill 
Gösta Wahlströms väg. Se även 
fotomontaget på nästa sida.  
 
 
 
 

Utsnitt som visar gällande detaljplan för planområdet, som är  
inramat i blått. 

Utsnitt som visar planområdet, inramat i rött, i förhållande till  
fastigheten Rickomberga 21:5. 
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Längs den södra sidan om Otto Myrbergs väg planeras en separat gång- och cykelväg intill 
planområdet. 

Stadsbild/ landskapsbild 
Planområdet ligger i gränsen mellan det gamla småhusområdet och de nyare flerbostadshus som är 
byggda på det gamla institutionsområdet i Rickomberga. Trädrader avgränsar planområdet mot 
gatorna i norr och öster. Planområdet sluttar och har sin högsta punkt (ca +25,0 m) i det nordvästra 
hörnet invid korsningen Otto Myrbergs väg/Gösta Wahlströms väg. Den lägsta punkten  
(ca +19,5 m) ligger i det sydöstra hörnet. 

 
Flygfoto som visar planområdet från öster. Planområdet är inramat med röd linje. 

Det planerade nya huset, markerat 
med C, intill Gösta Wahlströms väg 
(illustration: Smideman Arkitekter).  

 

Fotomontage, från korsningen Otto Myrbergs väg och 
Gösta Wahlströms väg, som visar den planerade 
bebyggelsen (illustration: Smideman Arkitekter). 
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Planområdet sett från Luthagsesplanaden, juli 2014. Taklinjen på de befintliga byggnaderna inom 
planområdet är markerad med vitt streck.  
 

 
Höjdskillnader inom planområdet, som är markerat i rött. Högsta  
punkten ligger i det nordvästra hörnet. 
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Kulturarv 
Inom planområdet finns bebyggelse som 
förknippas med den tidigare vårdinstitutionen i 
området och 1960-talets vårdideologi. Det kan 
finnas ett behov av att dokumentera delar av 
institutionsmiljön. Samråd med Upplandsmuseet 
bör ske innan bebyggelsen rivs. 
 
Planområdet ligger också inom ett 
riksintresseområde för kulturmiljön: K 40 A – 
Uppsala stad ”Stadslandskap, sedan medeltiden 
präglat av kyrkans, centralmaktens och 
universitetets monumentala byggnader, med  
rutnätsplan och raka tillfartsvägar från  
1600-talet.” 
 
Planområdet gränsar, på andra sidan Hildur Ottelinsgatan, till ett kommunalt kulturmiljöområde 
enligt inventeringar genomförda under 1970-1980-talet.  
 
Rickomberga är mycket rikt på fornlämningar. I anslutning till planområdet finns en 
kulturhistorisk lämning i form av ett boplatsområde från sten-, brons- och järnålder. Större delen 
av planområdet är redan bebyggt eller hårdgjort men det kan ändå finnas fornlämningar på de 
orörda delarna av fastigheten. 
 

 
Utsnitt ur Riksantikvarieämbetets Fornsök där planområdet markerat med svart streckad linje (Källa: 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html, 2014-07-07). 

 

Område av riksintresse för kulturmiljövården  
(beige) och kommunalt intresse (gul). Planområdet  
är markerat med svart streckad linje. 
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Naturmiljö 
Inom planområdet finns, förutom byggnader och asfalterade ytor, omgivande gräsytor med 
lövträd. Det finns flera äldre lövträd och bland annat följande arter förekommer; lönn, oxel, röd 
tysklönn, alm och gran. Längs Hildur Ottelinsgatan finns en trädrad bestående av sex lönnar.  
Lövträd som är planterade i en enkel eller dubbel rad, och som består av minst fem träd, längs en 
väg eller i ett i övrigt öppet landskap omfattas av det generella biotopskyddet, enligt miljöbalken 7 
kap. Längs Otto Myrbergs väg finns också flera lövträd som växer i en något mer ostrukturerad 
rad längs vägen. 
  

 
Lönnar längs Hildur Ottelinsgatan i juli 2014. 
   

 
Lövträd längs Otto Myrbergs väg i juli 2014. 
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Rekreation och friluftsliv 
Planområdet är beläget med god tillgång till rekreationsmöjligheter. Norr om planområdet, på 
andra sidan Otto Myrbergs väg, finns närrekreationsmark i form av Myrbergska parken.  
 
Miljöbelastning 
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. 
 
Samhälls- och naturresurser 
Planområdet ligger i anslutning till ett stomlinjestråk, vilket gör att det finns god tillgång till 
kollektivtrafik. Planområdet har även goda förbindelser när det gäller gång- och cykelbanor. 
Avståndet till Uppsala Resecentrum är cirka 3 kilometer. 

Inom och i närheten av planområdet finns befintliga system för el, vatten och avlopp som kan 
utnyttjas. 

Planområdet ligger ej inom vattenskyddsområde eller område med risk för översvämning. Enligt 
sårbarhetskartan är risken låg inom planområdet. Befintlig jordart inom området är i huvudsak lera 
och silt. 

I den befintliga byggnaden inom planområdet finns ett skyddsrum.  
 
Hälsa och säkerhet 
Planområdet är idag utsatt för vägtrafikbuller från Luthagsesplanaden och Gösta Wahlströms väg. 

 

Bullerkartering från 2011 där planområdet är markerat med svart streckad linje. 

Enligt nationella riktvärden för buller bör ljudnivån utomhus vid fasad inte överskrida 55 dBA, 
ekvivalent ljudnivå. 
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PÅVERKAN  
Stadsbild/ landskapsbild 
Planläggningen innebär en utveckling av området där kontorsbyggnader i en till två våningar 
ersätts med bostadshus i fyra till sex våningar. De nya bostadshusen påverkar stadsbilden sett från 
Luthagsesplanaden samt från omgivande gator och fastigheter. Planområdet ansluter i söder och 
väster till bostadsbebyggelse i tre till fem våningar respektive nio våningar. Öster om planområdet 
finns flerbostadshus i två våningar och i norr ett villaområde. Det finns risk att den nya 
bebyggelsen ger en ökad skuggning av den befintliga bebyggelsen norr om Otto Myrbergs väg.   

Kulturmiljö 
De planerade nya bostadshusen blir synliga från flera olika håll och gränsar till mer småskalig 
bebyggelse. Eftersom planområdet i nuläget är bebyggt med kontorsbyggnader i en till två 
våningar och ligger i anslutning till bostadsbebyggelse i upp till nio våningar bedöms detaljplanen 
inte bidra till en betydande miljöpåverkan på kulturmiljön. Rickomberga är mycket rikt på 
fornlämningar. I anslutning till planområdet finns en kulturhistorisk lämning i form av ett 
boplatsområde från sten-, brons- och järnålder. Större delen av planområdet är redan bebyggt eller 
hårdgjort men det kan ändå finnas fornlämningar på de orörda delarna av fastigheten. 
 
Naturmiljö 
Inom fastigheten finns flera äldre lövträd som inte kommer att skyddas och det finns risk att de tas 
bort i och med nybyggnationen. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ påverkan på rekreations- och friluftslivet. 
 
Miljöbelastning 
Det kommer inte att bedrivas någon verksamhet som innebär betydande miljöbelastning. 
 
Samhälls- och naturresurser 
En intensivare markanvändning inom stadsväven medför ett gott utnyttjande av befintliga 
samhällsresurser såsom infrastruktur.  

Dagvattnet leds via dagvattennätet till Fyrisån. Markanvändningen i form av bostäder bedöms inte 
medföra betydande negativ miljöpåverkan. 

Hälsa och säkerhet 
Detaljplanen bedöms inte ha någon betydande negativ påverkan gällande hälsa och säkerhet. 
 
Måluppfyllelse 
Detaljplanen motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål. 

Samlad påverkan 
Ett genomförande av detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens intentioner och bidrar till 
en förtätning längs ett stomlinjestråk. 
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MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen inte kan 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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