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Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning  

 

Detaljplan för del av kvarteret Oden Ygg 

 

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 miljökon-
sekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan med-
för risk för betydande miljöpåverkan eller inte görs en behovsbedömning utifrån förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4. Kommunens checklista för behovs-
bedömningar utgår från bilagorna och har utgjort underlag för nedanstående bedömning. Samråd 
med kommunens plangrupp hölls den 21 november 2014.  

 

PLANEN 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning inom kvarteret Oden Ygg med centrum-
verksamhet. En ny byggnad avsedd för kontor med verksamheter i bottenvåningen möjliggörs i 
korsningen av Kungsgatan och S:t Persgatan, vilket innebär att en del av Sparbankshuset längs 
Kungsgatan rivs, och att markparkeringarna längs S:t Persgatan bebyggs. Detaljplanen möjliggör 
nybyggnad i cirka tre till sex våningar för centrumverksamhet om cirka 2 000 m2. Sparbankshuset 
samt Tiunda tingshus planläggs för centrumverksamhet för att göra användningen av byggnaderna 
mer flexibel, samt för att säkerställa tingshusets långsiktiga kulturvärde.  
 

PLATSEN 
Nuvarande markanvändning och planläge 
Planområdet är beläget intill korsningen Kungsgatan och S:t Persgatan. Planområdet omfattar fas-
tigheten Dragarbrunn 21:1 som ligger i kvarteret Oden Ygg. Fastighetens area är cirka 4 081 kvm. 
Planområdet är idag bebyggt med ett kontorshus längs Kungsgatan, samt ett tingshus från sekel-
skiftet som i dagsläget används som kontor. Ytan mellan dessa två byggnader består av parkering. 
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Planområdet markerat med gult 
 

 
Planområdet sett från söder 
 
Den angränsande bebyggelsen till kvarteret Oden Ygg är av olika åldrar men domineras av den 
funktionalistiska och modernistiska perioden från mitten av 1930-talet till mitten av 1970-talet. 
Husen längs västra sidan av Kungsgatan är 4-5 våningar höga och längs Vaksalagatan 6-7 våning-
ar i likhet med bostadshusen inom kvarteret Oden Ygg. På den norra sidan av S:t Persgatan är hu-
sen i huvudsak 3 våningar.  
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Tidigare ställningstaganden 
 
Översiktsplanen 2010 
En fortsatt utveckling av staden med en attraktiv gatumiljö ingår i ambitionerna i Översiktsplan 
för Uppsala 2010. Planområdet ligger enligt översiktsplanen 2010 inom den så kallade stadsväven 
och inom stadskärnan. Inom stadsväven förutsätts förändringar ske i riktning mot intensivare mar-
kanvändning. Kompletteringar ska här göras med hänsyn till platsens karaktär och dess roll i sta-
den och med inriktning att förbättra befintliga eller tillföra nya värden som utifrån innehåll, funkt-
ion och utformning berikar omgivningen.  Inom stadskärnan ska stadslivet prioriteras. Enligt ÖP 
2010 är Kungsgatan och S:t Persgatan utpekade som stråk med särskilt goda förutsättningar för 
stadsliv, och längs med dessa stråk ska lokaler för verksamheter i bottenvångarna säkras.   

Gällande detaljplan 
För den f.d. Tingsrätten (närmast järnvägen) gäller dp 
42 Z från 1996. Enligt den får marken användas till 
kontor. Huvudbyggnaden får inte rivas och dess exte-
riör ska bevaras. 

För den f.d. sparbanksbyggnaden (mot Kungsgatan) 
och parkeringen (mot S:t Persgatan) gäller Pl 42S från 
1983. Enligt den får byggnaden användas till handel 
och ha en högsta byggnadshöjd på i huvudsak +22,5 
m vilket motsvarar en reell byggnadshöjd på 15,5 m 
eftersom marknivån ligger på ca +7 m. Hörnhuset mot 
Vaksalagatan får vara 6 meter högre. 

Marken i korsningen Kungsgatan/S:t Persgatan får 
vara underbyggd.  

Parkeringen mot S:t Persgatan får enligt detaljplanen 
bebyggas med handel och garage i tre våningar.  

 

 

Detaljplan för S:t Persgatans planskilda järnvägskorsning (dnr: 2013-1156) 
Kommunen och Trafikverket har avtalat att gemensamt bygga om plankorsningarna på S:t Persga-
tan och S:t Olofsgatan till planskilda korsningar. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att 
anta detaljplanerna för de planskilda korsningarna. Detaljplanen S:t Persgatans planskilda järn-
vägskorsning har dnr 2013/156. I samband med att planskildheten byggs kommer järnvägsspåren 
att flyttas i sidled inom järnvägsområdet samt höjas för att räta ut banan mellan Vaksalagatan och 
Skolgatan. Vid S:t Persgatan kommer spåren att höjas cirka 80 cm. 

Planskildheten kommer att påverka angöringen till flera fastigheter eftersom nuvarande infarter 
skärs av. S:t Persgatan är ett av stadens stora gång- och cykelstråk. Det förbinder de nordöstra 
stadsdelarna med stadskärnan och avlastar bl.a. Vaksalagatan och S:t Olofsgatan från cykeltrafik.  

Planmosaik över gällande detaljplaner. 
Planområdet är markerat med blå 
streckad linje.  
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Gatans höjd behålls mellan Kungsgatan och den östra sidan av garagerampen till källargaraget. På 
den sträckan kan gatan behålla sin nuvarande indelning med gångbanor och cyklar blandade med 
bilar. 

 

Sektion av tunneln sedd mot söder från norr   Illustration: WSP 

Stadsbild 
Idag präglas närområdet av äldre bostads- och kontorsbebyggelse. Bland dessa finns även nyare 
och moderna kontor, affärer och bostäder. Själva planområdet består av ett kontorshus från 60-
talet, ett tingshus från sekelskiftet och markparkeringar. Utöver det finns det på platsen en nedfart 
till ett källargarage, ett sophus och cykelparkeringar. Till tingshuset hör en vacker, välskött träd-
gård. Planområdet ligger längs S:t Persgatan som är ett viktigt gång- och cykelstråk i centrala 
Uppsala. Stråket domineras av en stadskaraktär, med ett definierat gaturum som omsluts av bygg-
nader i cirka 4-6 våningar med lokaler i bottenvåningarna. Denna karaktär bryts intill planområdet. 
Planområdet består till stor del av en öppen markparkering med ett fåtal mindre komplementbygg-
nader. Sparkbankshusets norra fasad sträcker sig inte enda fram till S:t Persgatan vilket skapar en 
öppen yta möblerad med cykelställ.  

  
 
 
Kulturarv 
 
 

Korsningen S:t Persgatan och Kungsgatan. Sparbanks-
huset sträcker sig inte ända fram till S:t Persgatan vilket 
skapar en öppen yta möblerad med cykelställ 

Planområdet mellan Tingshuset (utanför bild till vänster) 
och Sparbankshuset. Ytan mellan byggnaderna består till 
stor del av markparkeringar.  
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Kulturarv 
Planområdet ligger i centrala Uppsala vilket omfattas av riksintresset för kulturmiljövården, C 40 
A Uppsala stad. Motiveringen för riksintresset är att Uppsala utgör ett stadslandskap som sedan 
medeltiden präglats av kyrkans, centralmaktens och universitets monumentala byggnader med 
rutnätsplan och raka tillfartsvägar från 1600-talet.  
 
Enligt ÖP 2010 är stadens karaktäristiska siluett en identitetsskapande kvalitet som ska vårdas. 
Bebyggelsekompletteringar ska utformas med hänsyn till stadens siluett. I översiktsplanen finns 
det även beskrivet att det i samband med väsentliga förändringar inom kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsemiljöer bör klargöras i vilken utsträckning objekten är skyddsvärda. 
 
Enligt KF beslut från 1988 finns två utpekade byggnader inom kvarteret Oden Ygg som anses vara 
särskilt värdefulla; det före detta tingshuset och Upsala Sparbanks byggnad.  
 
Tingshuset uppfördes i samband med att Tiunda tingslag inrättades under Uppsala läns mellersta 
domsaga 1904. Ansvarig arkitekt var den dåvarande stadsarkitekten Carl Axel Ekholm, och huset 
stod klart 1903. Tingshuset fick en tidstypisk karaktär med drag av både renässans och jugend. 
Byggnaden togs troligen ur bruk som tingshus 1971, och därefter har det främst fungerat som kon-
tor. Utvändigt är tingshuset i det närmaste oförändrat. Tingshuset är i den gällande planen skyddad 
med q-märkning.  
 
Upsala Sparbanks huvudkontor uppfördes i etapper mellan 1969 och 1972. Stilen på byggnaden 
har en internationellt orienterad modernism utan lokala eller regionala referenser i materialval och 
detaljer. Dess stegvis uppbyggda volym är inte bara ett uttryck för tidens arkitektoniska ideal utan 
också en anpassning till den omgivande bebyggelsen. Med uppdelade volymer skapas en variation 
som motverkar upplevelsen av en lång sammanhängande fasad längs Kungsgatan. Sparbankshuset 
har ingen skydds- eller varsamhetsbestämmelse i gällande detaljplan.  
 
Naturmiljö 
Inom planområdet finns ingen dokumenterad naturmiljö. I närheten av planområdet, på andra si-
dan järnvägen, finns Österplan, som enligt ÖP2010 är en park med sociala- och/eller ekologiska 
värden.  
 
Rekreation och friluftsliv 
Detaljplanen berör inga dokumenterade värden för rekreation och friluftsliv.  
 
Miljöbelastning 
Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Fyrisån som omfattas av miljökvalitetsnormer.  
 
Samhälls- och naturresurser 
Planområdet gränsar till järnvägen, som är av riksintresse för kommunikationer.  
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I ÖP2010 är Kungsgatan utpekat som ett stomlinjestråk. Längs dessa stråk kör bussar med hög 
turtäthet. Längs Kungsgatan, och intill planområdet, finns en knutpunkt för kollektivtrafiken med 
ett antal hållplatser för både lokal- och regionaltrafik.  
 
Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde. Länsstyrelsens skyddsföreskrifter säger att 
markarbeten inte får ske djupare än 1 meter över högsta grundvattenyta, samt att anläggning för 
markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten inte får utföras. Markarbe-
ten får inte heller medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån. Till-
stånd krävs från länsstyrelsen för dispens från förordnandet. 
 
Hälsa och säkerhet 
Luft 
Kungsgatan har höga halter av luftföroreningar och miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvä-
vedioxid överskrids på vissa sträckningar. En rapport om luftkvalitén för kvarteret Oden Ygg har 
tagits fram av SMHI. Beräkningar har gjorts för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). Resulta-
ten visar att dagens halter för partiklar och kvävedioxid överskrider det nationella miljömålet Frisk 
luft. Miljökvalitetsnormen för luft överskrids inte.  
 
Risker 
Farligt gods transporteras på järnvägen från Gävle till Arlanda och passerar då nära planområdet. 
Kortaste avståndet till närmsta järnvägsspår från tillbyggnation är 46 meter, mellan gamla tingshu-
set och närmsta järnvägsspår är det 20 meter.  

Översvämningsrisker 
Planområdet ligger inom område definierat som mark med stor sannolikhet för översvämning un-
der 100-årsflödet.  

 
Kartan visar mark med stor sannolikhet för översvämning under 100-årsflödet. 
Planområdet är markerat med svart.
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PÅVERKAN  
 

 
Det aktuella förslaget sett från nordväst. Illustration: Sweco. 
 
Stadsbild och kulturarv 
Den idag tämligen ödsliga och ogästvänliga parkeringsytan försvinner till förmån för ett kontors-
hus i cirka 6 våningar. Gaturummet längs S:t Persgatan blir smalare och mer stadslik med cent-
rumverksamhet i bottenvåningen. Det aktuella förslaget bygger på olika och stegvis uppbyggda 
volymer, där volymerna närmst S:t Persgatan anpassats i skala för att harmonisera med Tingshuset 
och byggnaderna på andra sidan S:t Persgatan. Längs Kungsgatan kommer fasaden i bottenvå-
ningarna följa Sparbankshusets fasadliv. Två våningar upp kommer byggnadskroppen kraga ut 
över trottoaren och hålla samma fasadliv som byggnaden norr om S:t Persgatan. På så sätt skapar 
byggnaden en länk mellan det smalare gaturummet norr om S:t Persgatan och det bredare ga-
turummet söder om S:t Persgatan.  

 
Det aktuella förslaget sett från söder. Illustration: Sweco. 
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Den nya byggnaden innebär ett helt nytt gaturum längs S:t Persgatan som skiljer sig från den små-
skalighet som finns där idag. Detta förstärks av den förändring som kommer ske när den nya plan-
skilda korsningen blir verklighet. De allmänna platserna kommer få en helt ny gestaltning, med en 
ny tunnel, nya cykel-, gång och bilvägar, avskärmningar, räcken, belysning mm.  
 
Då planområdet är en del av riksintresset för kulturmiljövården, C40 Uppsala stad, ska detta sär-
skilt beaktas och beskrivas i planarbetet. Planen ska reglera höjden för byggnaderna i kvarteret för 
att inte äventyra Uppsalas klassiska siluett från Uppsala Konsert och Kongress foajévåning. I 
planarbetet ska takets utformning särskilt studeras för att värna om taklandskapet och utsikten från 
UKK.  Detaljplanen innebär att byggnadskroppen förläggs med fasad i gatulivet vilket förstärker 
rutnätsstrukturen som präglar en stor del av centrala Uppsala. 
 
Inför detaljplanearbetet har en kulturmiljöanalys tagits fram av a-sidan arkitekter. I analysen besk-
rivs det aktuella projektets konsekvenser för kulturmiljön. Tingshuset lämnas helt utan om- och 
tillbyggnad vilket gör att dess kulturhistoriska värden inte påverkas, med avseende på byggnaden 
som sådan. Tingshuset kommer att planläggas med skydds- och varsamhetsbestämmelser. Upple-
velsen av byggnaden kommer dock att förändras, då den nya byggnadskroppen sätter Tingshuset i 
ett nytt sammanhang. I det aktuella förslaget har detta beaktats genom en stegvisa nedtrappningen 
av volymerna på den nya byggnadskroppen, vilket på ett varsamt sätt låter det nya möta det gamla.  
 

 
Mötet mellan det aktuella förslaget (t.v.) och Tingshuset (t.h.). Illustration: Sweco.  
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Det aktuella förslagets förhållningssätt till S:t Persgatan, sett från järnvägspromenaden.  
Illustration: Sweco.  

 
Det aktuella förslaget bygger på att en del av sparbankshuset i norr rivs, vilket innebär att upple-
velsen av en fristående byggnad försvinner. Denna upplevelse försvann dock redan när bostadshu-
sen längs Vaksalagatan byggdes på 1990-talet. Sparbankshusets arkitektoniska uttryck bygger på 
olika och stegvis uppbyggda volymer. Detta uttryck har även det aktuella förslaget, vilket skapar 
en visuell och historisk länk mellan de båda byggnaderna.  
 
Sparbankshuset har i gällande plan ingen skydds- eller varsamhetsbestämmelse, och dess kulturhi-
storiska värden är inte motiverade i gällande plan eller i kulturmiljöprogrammet. Bedömningen i 
kulturmiljöanalysen är att båda byggnaderna inom fastigheten främst har lokala värden med bety-
delse för stadsbilden och stadens historia. Både tingshus och bankkontor är välrepresenterade 
byggnadskategorier i hela Sverige. Båda finns därtill representerade med flera exempel bland lan-
dets byggnadsminnen.  
 
Detaljplanen bedöms ha en positiv påverkan på stadsbilden i och med att den läker gaturummet 
och stadens rutnätsstruktur. S:t Persgatan på sträckan förbi planområdet har potential att utveckla 
större stadsmässiga kvaliteter. Detaljplanen bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på kul-
turmiljön.  
 
Naturmiljö 
Detaljplanen innebär ingen påverkan på naturmiljön och påverkar inte tillgängligheten till Öster-
plan.  
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Miljöbelastning 
Stora delar av planområdet är hårdgjort i dagsläget, förutom en yta närmst järnvägen som består 
av gräs samt ett par träd. Denna yta kommer finnas kvar även efter detaljplanens genomförande. 
Vatten kommer troligen att rinna ner i den planerade tunneln under järnvägen. Det bedöms inte 
som nödvändigt att ta fram en dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet.  

Planen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan gällande miljöbelastningen.  

Samhälls- och naturresurser 
Detaljplanen har ingen påverkan på riksintresset för kommunikationer. Den tillkommande bebyg-
gelsen sker cirka 50 meter från järnvägens spårmitt. Planen innebär ett mer effektivt utnyttjande av 
befintlig infrastruktur vilket kan anses bidra till ett hushållande av resurser. Förordningen om vat-
tenskydd ska följas. 

Hälsa och säkerhet 
 
Luft 
En rapport om luftkvalitén för kvarteret Oden Ygg har tagits fram av SMHI. Beräkningar har 
gjorts för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). Resultatet är att för partiklar och kvävedioxid 
så ökar halterna i och med en exploatering men ingen ytterligare utvärderingströskel eller miljö-
kvalitetsnorm överskrids.  Halterna för partiklar och kvävedioxid överskrider redan i nuläget det 
nationella miljömålet Frisk luft. 
  
Detaljplanen bedöms inte ha en betydande negativ påverkan luftkvalitén.  
 

 



 

11(13) 

 
 
Risker 
En riskutredning har tagits fram av Fire and Risk Engineering Nordic AB på uppdrag av Sweco. 
Avstånd från spårmitt till planerad tillbyggnation är cirka 50 meter. Avståndet mellan gamla 
tingshuset och närmsta järnvägsspår är 20 meter, vilket föranleder att vid en eventuell urspårning 
kan en tågvagn kollidera med byggnaden. Tingshusets placering nära järnvägen avskiljer planerad 
tillbyggnation från järnvägen. Byggnaden riskerar också att exponeras för höga strålningsnivåer.  

Enligt riskanalysen så anses en acceptabel risknivå uppnås för människor inom och kring byggna-
derna med riskreducerande åtgärder, så som att friskluftsintag placeras vända från järnvägen, att 
ventilationsanläggningar förses med möjlighet till central avstängning och att tingshuset förses 
med brandklassade fönster i lägst klass EI 30 mot järnvägsspåret. Utrymning av gamla tingshuset 
ska även ske bort från järnvägsspåret.  

Med de riskreducerande åtgärderna bedöms detaljplanen inte ha en betydande negativ påverkan på 
hälsa och säkerhet.  

Översvämningsrisker 

I stora delar av centrala Uppsala är det risk för översvämning vid ett 100-års regn, liksom för det 
aktuella planområdet. För att staden ska kunna fortsätta att utvecklas på ett sammanhållet och 
ändamålsenligt sätt, behöver ny bebyggelse prövas även i sådana lägen. Enligt översiktsplanen 
2010 ska alla samhällsviktiga funktioner förläggas till nivåer som inte riskerar att översvämmas. 
Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan en samhällsviktig verksamhet definieras 
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som en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen 
skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktion eller sam-
hällandets grundläggande värden.1. Centrumverksamheten som detaljplanen möjliggör bedöms 
inte räkna som en sådan samhällsviktig verksamhet.  

Riskerna för översvämning ska beaktas i planarbetet, och eventuellt ska krav ställas på skyddsåt-
gärder så som att viktiga driftsfunktioner som kan ta skada av översvämningar förläggas över 
översvämningsnivån eller i vattensäkert rum.  

Med eventuella skyddsåtgärder bedöms detaljplanen inte ha en betydande negativ påverkan på 
hälsa och säkerhet.  

                                                            
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld – nationell strategi 

för skydd av samhällsviktig verksamhet. Publikationsnummer: MSB266 – Maj 2011 
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Måluppfyllelse 
Planförslaget påverkar det nationella miljömålet om frisk luft negativt, men ingen ytterligare ut-
värderingströskel eller miljökvalitetsnorm överskrids. I övrigt påverkas inte några nationella, reg-
ionala eller lokala mål negativt. Att möjliggöra ett tillägg av centrumverksamhet i kvarteret är för-
enligt med översiktsplanen som anger att förändringar i riktning mot en intensivare markanvänd-
ning ska ske inom stadsväven och i anslutning till stomlinjestråk. 

Samlad påverkan 
 Stadsbilden kommer att påverkas när den öppna parkeringsytan med enstaka komplement-

byggnader förändras till ett centrumkvarter med bebyggelse i cirka sex våningar. Planen inne-
bär ett nytt och mer definierat gaturum längs S:t Persgatan med mer liv i bebyggelsens bot-
tenvåning.  

 Planförslaget innebär att tingshuset bevaras och skyddas med rivningsförbud. En del av spar-
bankshuset norra del rivs, vilket inte bedöms innebära någon betydande påverkan på kulturar-
vet då dessa typer av byggnader finns väl representerade med flera exempel bland landets 
byggnadsminnen.  

 Planen innebär inte någon påverkan på naturmiljö.  

 Luftkvaliteten kommer att försämras längs gatorna, men ingen ytterligare utvärderingströskel 
eller miljökvalitetsnorm överskrids. 

 Planområdet ligger intill järnvägen och inom område definierat som mark med stor sannolik-
het för översvämning under 100-årsflödet. Med tänkta riskreducerande åtgärder bedöms risk-
nivån acceptabel.  

 
De förändringar som planen innebär bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.  

 
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 mil-
jöbedömning enligt MB 6:11- 6:18 bedöms därmed inte behöva genomföras. 
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