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Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund 

 

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 kommunens plangrupp hölls den 17 december 2015. 
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PLANEN 
Fresenius Kabi har som fastighetsägare föreslagit planläggning i syfte att expandera sin 
produktions- och logistikverksamhet på fastigheten Fyrislund 6:9. Fresenius Kabi har i dagsläget 
sin produktionsverksamhet i Uppsala och sin logistikverksamhet i Stockholm, men vill 
samlokalisera dessa i Uppsala för att möta upp framtida expansionsbehov. Fresenius Kabi önskar 
därför utöka sin verksamhet med en total byggnadsarea på 11 000 m2, varav 5 000 m2 består av ett 
höglager med en höjd på 36 meter.  

Det föreslagna planområdet är beläget i Fyrislund inom Pharmaciaområdet och omfattar 
fastigheten Fyrislund 6:9. På fastigheten har Fresenius Kabi sin fabrik där de tillverkar intravenösa 
näringslösningar.  

 
Det föreslagna planområdet är markerat med svart streckad linje. 
 
Förslag från Fresenius Kabi 
 
Fresenius Kabi har två olika förslag för byggnadsvolymernas placering (se situationsplaner 
nedan). Den högsta byggnadskroppen på 36 meter avser det automatiska höglagret och har en 
byggnadsarea på 5 000 m2. Den lägre byggnadskroppen på 15 meter har en byggnadsarea på cirka 
6 000 m2 och avser innehålla manuell lagring samt hantering av råvaror och förpackningsmaterial. 
Skillnaden i förslagen beror på hur den invändiga och utvändiga logistiken fungerar. 
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Förslag 1              Förslag 2 
Situationsplan som visar två förslag på volymernas placering. Den mörkblå ytan avser höglagret, som har 
en byggnadshöjd på 36 meter.  

PLATSEN 
 
Översiktsplanen 2010 
Det föreslagna planområdet ligger inom den så kallade stadsväven. Översiktsplanens inriktning är 
att det inom stadsväven ska utvecklas mot en mer intensiv markanvändning. 
Handlingsinriktningen för näringsliv och företagande är hög plan- och markberedskap som 
möjliggör nyetableringar och utökning av befintliga verksamheter. 

Detaljplaner inom och utanför planområdet 

 
Det föreslagna planområdet är markerat med svart streckad linje. 
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Fyrislunds industriområde (Pl 96)  

Detaljplanen för Fyrislunds industriområde vann laga kraft 1969 och reglerar markanvändningen 
industri (J) samt anger en högsta totalhöjd på 7 meter. Över den aktuella fastigheten löper ett 
ledningsreservat (u-område).    
 
Del av kv Fyrislund (DP 96AA) 

Detaljplanen vann laga kraft 1994. Detaljplanen anger markanvändningen industri (J), och anger 
en högsta totalhöjd över nollplanet på 29 meter. Den byggnad Fresenius Kabi önskar uppföra är 
inte förenlig med detaljplanen eftersom byggnaden är cirka 18 meter högre än vad detaljplanen 
medger. 
 
Detaljplan för kvarteret Boktryckaren och Alfabetet (2000-02007) 
Norr om planområdet finns en detaljplan som vann laga kraft 2004. Detaljplanen är relativt 
omfattande och reglerar bland annat användningarna kontor, handel, industri och idrott. 
Detaljplanen är inte genomförd än, och har en genomförandetid som löper ut 2019. 
 
Stadsbild/ landskapsbild och kulturarv 
Området domineras av ytor för verksamheter och industri. Pharmaciaområdet upplevs som en 
solitär bebyggelsegrupp i och med att området omges av öppna ytor där den största delen av 
marken används för åkerbruk. Denna karaktär kommer dock delvis att försvinna i och med 
utbyggnaden av östra Fyrislund. 

Under planarbetet för östra Fyrislund del 2 togs en kulturmiljöutredning fram som främst 
fokuserade på Pharmaciaområdet, eller ”Uppsala business park” som det också kallas. I 
utredningen konstateras att Pharmacia har såväl arkitekturhistoriska som arkitektoniska värden. 
Anläggningen är huvudsakligen ritad av Carl Nyrén arkitektkontor AB, där tre byggnader inom 
området vann Kasper Salinpriset 1971. Inom hela området finns flera kraftfulla byggnader som 
genom sitt arkitektoniska formspråk och storlek är ovanliga och mycket dominerande. Området 
har även en strukturalistisk grundtanke som fortfarande är framträdande, där Virdings allé utgör en 
östvästlig axel som bebyggelsen orienterar sig vinkelrätt mot. Området är även intressant ur ett 
samhällshistoriskt perspektiv och utgör en symbol för en framgångsrik och viktig forsknings- och 
industrigren i Sverige. 
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Snedbild som visar en del av Pharmacia.  

 
Naturmiljö 
Planområdet berör inte några dokumenterade naturvärden enligt ÖP 2010.  
 
Rekreation och friluftsliv 
Norr om planområdet och på andra sidan Rapsgatan finns Boktryckarparken som enligt ÖP2010 är 
en park med sociala- och/eller ekologiska värden.  
Miljöbelastning 
Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Sävjaån som ärt natura2000-område med 
förekomst av utter och asp. Recipienten är även belagd med miljökvalitetsnorm. Marken består av 
glacial- och postglacial lera.   
 
Samhälls- och naturresurser 
Cirka 2 hektar av fastigheten brukas som åkermark. Den gällande detaljplanen medger dock 
industri för denna del av fastigheten.  Planområdet ligger utanför vattenskyddsområdets yttre zon.  
Längs Rapsgatan har Svenska Kraftnät markförlagda elkablar som ingår i stamnätet. 
 
Uppsala övningsflygplats är ett område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 
miljöbalken. Flygplatsen har en omgivningspåverkan i form av bland annat krav på hinderfrihet. 
Detta innebär att inga objekt får vara högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse. 
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Hälsa och säkerhet 
Transporter och buller 
Fresenius Kabi har idag sin produktionsverksamhet i Fyrislund och sitt lager utanför Stockholm, 
varför transporter av varor sker dagligen mellan dessa två anläggningar. Inga bostäder eller skolor 
ligger i närheten av planområdet, vilket innebär att det inte finns någon risk att de påverkas av 
buller från den nya anläggningen.  
 
Miljöfarlig verksamhet 
Fresenius Kabis befintliga verksamhet räknas som en miljöfarlig verksamhet (verksamhetskod 
24.120) enligt 12§ 12 kap i miljöprövningsförordningen. Verksamheten är anmälningspliktig. 
 
Översvämning 
Enligt kommunens kartdatabas ligger det föreslagna planområdet inte inom den zon som omfattas 
av risk för översvämning. 



Behovsbedömning, detaljplan för del av kvarteret Fyrislund, dnr: 2015-1644 

7(9) 

PÅVERKAN  
 

Stadsbild/ landskapsbild och kulturarv 
På grund av höglagrets volym kommer den ha en relativt stor inverkan på stadsbilden. Bygg-
herren har tagit fram perspektivbilder från E4an för att visa hur byggnaden förhåller sig till 
riksintresset för Uppsala stad och ”Uppsalasiluetten”. Illustrationer visar att byggnaden inte har 
någon inverkan på siluetten, utan kommer att ligga ”dold” bakom en skogsdunge. Bedömningen är 
att det snarare är i den lokala miljön som volymen har en påverkan på stadsbilden.   

 
Volym markerad med vit fyrkant, vy från E4 

Illustrationerna nedan visar hur byggnadens volym kan se ut från Almungevägen för de två olika 
placeringsförslagen. Framför höglagret kommer verksamheter att växa fram när östra Fyrislund 
byggs ut, och höglagret kommer troligtvis att döljas av de nya verksamheterna. Hur volymen ser 
ut från Rapsgatan har inte studerats. 

 
Volymstudie förslag 1 
 

 
Volymstudie förslag 2 

 
Detaljplanen innebär inte någon ändrad markanvändning, utan planområdet kommer 
fortsättningsvis att användas för industri med inriktning på läkemedelstillverkning. Med en hög 
arkitektonisk kvalitet kan den nya byggnaden stärka Pharmaciaområdets karaktär av hög kvalitet, 
kontinuitet samt stärka området som symbol för en framgångsrik och viktig forsknings- och 
industrigren i Sverige. Byggnadskropparnas placering ska utredas med hänsyn till de 
arkitektoniska värdena i Pharmaciaområdet. Byggnadens placering ska även ta hänsyn till hur 
volymen förhåller sig till Rapsgatan och dess påverkan på gaturummet och stadsbilden. Påverkan 
på stadsbilden och på kulturmiljön bedöms inte vara betydande.   
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Naturmiljö 
Det föreslagna planområdet omfattar ingen dokumenterad naturmiljö.  
 
Rekreation och friluftsliv 
Boktryckarparken ligger norr om planområdet, på andra sidan Rapsgatan. Den nya byggnaden 
kommer därför inte ha någon påverkan på användandet eller tillgängligheten av parken. Den nya 
byggnaden kommer dock bli synlig från parken, men eftersom att parken redan ligger i närheten 
av annan industribebyggelse, bedöms planen inte ha någon betydande påverkan på upplevelsen av 
parken.   
 
Miljöbelastning 
Detaljplanen innebär att avrinningen från planområdet kommer att öka i och med att en stor del av 
fastigheten blir hårdgjord. Flödet kommer behöva utjämnas och renas innan det kan släppas ut på 
dagvattennätet. En dagvattenutredning tas fram till samrådsskedet. Med fördröjning och rening 
bedöms planen inte medföra risk för betydande miljöpåverkan på recipienten.  
 
Samhälls- och naturresurser 
Området ligger utanför vattenskyddsområdets yttre zon och bedöms således inte påverka 
grundvattnet. Den redan befintliga infrastrukturen för VA och energi utnyttjas. Avståndet mellan 
bebyggelse och de befintliga ledningarna längs Rapsgatan ska beaktas.  
 
Planområdet ligger inom sammanhållen bebyggelse enligt Luftfartsverkets definition1. Ett 
genomförande av detaljplanen, som medger en totalhöjd på 36 meter, har därför ingen påverkan på 
riksintresset för totalförsvaret. Byggnation bedöms inte innebära någon betydande påverkan på 
samhälls- och naturresurserna. 
 
Hälsa och säkerhet 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att Fresenius Kabi kan ha sitt lager i anslutning till 
produktionsverksamheten i Uppsala, istället för att ha lagret utanför Stockholm. Detta innebär att 
transporterna mellan anläggningen i Fyrislund och anläggningen i Stockholm kommer att minska, 
vilket är positivt ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv.  

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

Samlad påverkan 

 På grund av den nya byggnadens storlek kommer planen att påverka stadsbilden, främst i 
den lokala miljön. Med en hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med 
Pharmaciaområdets karaktär, samt med en placering av volymen som tar hänsyn till 
Rapsgatan och dess gaturum, bedöms inte planen ha en betydande påverkan på stadsbilden 
eller kulturmiljön.    

                                                            
1 Definitionen på sammanhållen bebyggelse är att den ska ligga inom vad som anges vara tätort på lantmäteriets 
översiktskarta i skala l: 250 000 (Röda kartan). 
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 Planen innebär att en stor del av fastigheten kommer att bli hårdgjord, vilket innebär att 
avrinningen från planområdet kommer att öka.  

 Planen innebär minskade transporter mellan Fresenius Kabis två anläggningar, vilket har 
en positiv påverkan på hälsa- och säkerhet.  

 Planen har ingen betydande påverkan gällande rekreation och friluftsliv.  

 

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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