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Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning  

 
Detaljplan för Bäcklösa (Ultuna 2:1 och Ultuna 2:23) 
 
 

  
 

BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING 

 Miljöbalken 6:11- 6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande av en de-
taljplan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 
2001/42 EG). Vid betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av pla-
nen 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. Kommunens 
checklista för behovsbedömningar utgår från förordningens bilagor 2 och 4 
och har utgjort underlag för nedanstående bedömning.  
 

 
PLANEN 
 

Planområde 
Planområdet är beläget i Bäcklösa, väster om Dag Hammarskjölds väg. 
Planområdet omfattar ungefär 260 000m2.  
 
Planens syfte och innehåll 
Området har sedan lång tid använts för verksamhet inom Sveriges Lant-
bruksuniversitet SLU. Med anledning av att SLU koncentrerar sin verksam-
het till Ultunas centrala delar måste frågan om områdets framtida använd-
ning fastställas. Akademiska Hus föreslår att användning för bostadsända-
mål och viss del verksamheter prövas. En viktig förutsättning för planlägg-
ning av området är att den vägförbindelse som föreslagits från Gottsunda via 
Ultuna mot Sävja utreds och kan utgöra underlag för detaljplan. 
 
Detaljplanen avser reglera bl.a.: 

- Kvartersstruktur 
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- Placering och utformning av huvudgata 
- Placering och utformning av interna kvartersgator samt gång- och 

cykelstråk 
- Hantering av dagvatten med bl.a. dammar och öppna diken 
- Placering och utformning av byggnader 
- Bevarande av träd och gröna områden 

 
 

 
 Planområdet markeras med en streckad oval. 
PLATSEN Nuvarande markanvändning och planläge 

Markanvändningen inom planområdet är differentierad. Det finns byggnader 
som tidigare använts av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), planterade träd 
och buskar samt åkermark. 
 
Då platsen tidigare har använts för växtförädling finns det många ovanliga 
arter planterade inom det föreslagna planområdet. Det finns också ett flertal 
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mycket stora ekar. 
 
I Genetiska trädgården finns en byggnad som idag används av Engelska 
skolan. Denna byggnad kommer inte att ingå i planområde, då detaljplanen 
för byggnaden vann laga kraft 2011.  
 
Översiktsplan 
Detaljplanen överensstämmer med förverkligandet av översiktsplanens in-
tentioner. Dag Hammarskjöldsstråket pekas ut som ett område som bör 
koppla samman universitetsverksamheter och andra institutioner med tät 
stadsbebyggelse och parker. Översiktsplanens intention är att Dag Hammar-
skjöldsstråket blir en förlängning av den centrala staden söderut till Kron-
åsen-Ulleråker-Ultuna. Det är särskilt viktigt med en sammanlänkning i sö-
der mellan Gottsunda, Ultuna och Sunnersta. I översiktsplanen slås det fast 
att områdets utveckling bör läggas fast i ett eller flera områdesprogram eller 
i en fördjupad översiktsplan. 
 
Program för Dag Hammarskjöldsstråket 
Parallellt med arbetet med detaljplanen kommer ett program för Dag Ham-
marskjöldsstråket att påbörjas. Detaljplanen kommer att samordnas med 
arbetet med programmet.  
 
Gällande detaljplaner 
Det finns en detaljplan för Engelska skolan. Denna detaljplan vann laga 
kraft 2011. Byggnaden får användas till skola, kontor, kategoriboende, vård 
och laboratorium. Genomförandetiden går ut i juni 2016. 
 
Det finns även en detaljplan för fortsättningen av Ultuna allé. Denna väg är 
tänkt att binda ihop Gottsunda centrum med universitetsområdet. Detaljpla-
nen är överklagad.  

 
För den del av Dag Hammarskjölds väg som passerar planområdet finns en 
detaljplan från 2008. Denna detaljplan gäller för vägen och en del av Uni-
versitetsområdet. Detaljplanen reglerar möjligheten att bygga ut universite-
tet. Den möjliggör också utbyggnaden av en rondell på Dag Hammarskjölds 
väg. Planens genomförandetid går ut 2018. 
 
Inom planområdet finns också en detaljplan för ett biobränseeldat kraftverk i 
Ultuna. Planen är från 2006. I detaljplanen ges möjlighet att bygga ett kraft-
verk och en lokalgata på fastigheten Ultuna 2:24. Genomförandetiden för 
detaljplanen har gått ut. 
 
Stadsbild/ landskapsbild 
Planområdet ligger i ett område där jordbruksmark dominerar. Här finns 
beteshagar, åkrar och försöksodlingar. Omgivningen ger ett mycket ruralt 
intryck, trots att det endast är ett par kilometer in till Uppsala centrum.  
 
Kulturarv 
Detaljplanen lokaliseras intill Dag Hammarskjölds väg som är en del av 
riksintresset för Uppsala stad. Den raka infartsvägen från Flottsundsbron till 
slottet är en viktig del av riksintresset och ska särskilt beaktas.  
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Detaljplanen berör inga idag kända fornlämningar. Om fornlämning påträf-
fas i samband med genomförandet av detaljplanen ska arbetet omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen måste kontaktas.  
 
Naturmiljö 
Natura 2000-område 
Syftet med skyddet av Bäcklösa är att uppnå och bevara en gynnsam beva-
randestatus för västlig taiga och trädklädd betesmark av fennoskandisk typ, 
samt för arterna grön sköldmossa och cinnoberbagge. Målsättningen är att 
öka arealen av västlig taiga. En del av området uppfyller idag nämligen inte 
kriterierna för naturtypen. Vidare är målsättningen att behålla arealen träd-
klädd betesmark av fennoskandisk typ. Livskraftiga populationsstorlekar ska 
behållas för de listade arterna, samt för arter som är typiska för de listade 
naturtyperna.  
 
De främsta hoten mot arterna och den västliga taigan är skogsbruk. Det 
främsta hotet mot den trädklädda betesmarken av fennoskandisk typ är 
igenväxning till följd av upphörd hävd.  
 
Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för att kunna lokalisera bebyggelse i detta 
läge. Till en tillståndsansökan enligt 7 kap 28 a § miljöbalken ska det alltid 
finnas en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Värdefulla träd 
Inom området finns också ett flertal jätteträd, dvs. träd med en diameter över 
3 meter. Dessa träd utgörs av ekar i de norra delarna av planområdet och en 
Fjerrestadsalm, i de östra delarna planområdet. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Detaljplanen lokaliseras intill närrekreationsmarker för Uppsala kommuns 
tätorter, men bedöms inte påverka dessa negativt då vi i och med detaljpla-
nen får möjlighet att göra område mer tillgängligt för allmänheten. 
 
Detaljplanen lokaliseras intill område med närnatur till skolor. 
 
Detaljplanen lokaliseras intill Gula stigen, som är ett viktigt rekreationsstråk 
i Uppsala. 
 
Miljöbelastning 
Miljökvalitetsnorm för Fyrisån 
Detaljplaneområdet avvattnas till Fyrisån. Fyrisån är upptagen som ytvatten-
förekomst som belagts med miljökvalitetsnorm. Detta innebär att en detalj-
planeläggning inte får försvåra att fastlagd miljökvalitetsnorm följs. I detta 
läge uppnår Fyrisån måttlig ekologisk status enligt miljökvalitetsnormerna. 
Anledningen till att ån endast uppnår måttlig ekologisk status är övergöd-
ningen av Fyrisån och morfologiska förändringar. 2021 ska Fyrisån uppnå 
god ekologisk status.  
 
Fyrisån uppnår i detta läge ej god kemisk ytvattenstatus enligt miljökvali-
tetsnormerna. Detta beror på att miljökvalitetsnormen för nonylfenol 
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överskrids i denna vattenförekomst. Till 2021 ska god kemisk status uppnås 
enligt Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattenområde. 
 
Samhälls- och naturresurser 
Grundvattnet inom planområdet skyddas av Länsstyrelsens förordnande 
vattenskyddsområde, yttre zon.  
 
Planområdet lokaliseras i närheten av Bäcklösa vattenverk.  
 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Vid den senaste bullermätningen (från 2007) av Dag Hammarskjölds väg 
låg den dygnsekvivalenta bullernivån på 56-60 dB(A). Vid nybyggnation av 
bostäder gäller (för trafikbuller) riktvärdena 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
vid fasad samt 70 dB(A) maximal ljudnivå på uteplats.  
 
Trafiksäkerhet 
Det finns cykelväg utmed hela den östra sidan av Dag Hammarskjölds väg, 
på västra sidan finns cykelväg endast längs Genetiska trädgården. Dock är 
det svårt för oskyddade trafikanter att passera över Dag Hammarskjölds väg.

PÅVERKAN 

 

 
 Skiss som visar hur bebyggelsen kan komma att placeras. 
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 Stadsbild/ landskapsbild 
Detaljplanen kommer att innebära en påverkan på landskapsbilden, då be-
byggelsen placeras i ett område som idag används som jordbruksmark. 
Landskapsbildens öppna karaktär kommer att förändras, när bebyggelse 
lokaliseras i Bäcklösa. Landskapsbilden har dock inga dokumenterade 
skydd i området. 
 
Kulturarv 
Detaljplanen lokaliseras intill Dag Hammarskjölds väg, som ingår i riksin-
tresset för Uppsala stad. Detaljplanen kommer inte att innebära att nya in- 
och utfarter anläggs, endast befintliga in- och utfarter kommer att användas. 
Den nya bebyggelsen kommer snarare att innebära att vägens axialitet för-
stärks, vilket ger en positiv påverkan på riksintresset. 
 
Naturmiljö 
Då bebyggelsen placeras intill Natura 2000-områden kommer en miljökon-
sekvensbeskrivning att behövas för att utreda detaljplanens eventuella på-
verkan på den skyddsvärda naturen. 
 
De utpekade jätteträden ska skyddas i detaljplanen.  
 
Rekreation och friluftsliv 
Allmänhetens tillgång till ytor för rekreation och friluftsliv kommer att öka i 
och med att nya gång- och cykelvägar lokaliseras inom planområdet.  
 
Detaljplanen bedöms inte påverka området med närnatur till skolor negativt. 
Tillgängligheten till området förbättras genom bättre förutsättningar för fot-
gängare och cyklister då detaljplanen kommer att innebära nya gång- och 
cykelbanor byggs i området. 
 
Detaljplanen bedöms inte påverka Gula stigen, då den ligger utanför plan-
området. Det kan dock tänkas att fler kommer att använda Gula stigen som 
rekreationsstig, då fler bosätter sig i närheten av stigen. Det är viktigt att det 
finns ett stråk med natur kring Gula stigen, detta ska detaljplanen förhålla 
sig till. 
 
Miljöbelastning 
Miljökvalitetsnorm för Fyrisån 
Recipient för dagvattnet från planområdet är Fyrisån. Dagvattnet får inte 
försvåra att uppnå miljökvalitetsnormen för Fyrisån. Detta innebär att dag-
vattnet ska vara rent när det når Fyrisån. I detaljplanen kommer det att stäl-
las krav på fördröjning och rening av dagvatten. I samband med arbetet med 
detaljplanen ska en dagvattenutredning tas fram för att klargöra hur be-
stämmelserna i detaljplanen ska utformas för att undvika negativ påverkan 
på Fyrisån.  
 
Natura 2000-områden 
I och med att planområdet ligger intill Natura 2000-områden kommer en 
miljökonsekvensbeskrivning att behöva göras för att utreda den tilltänkta 
bebyggelsens påverkan på de känsliga naturtyperna. 
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Samhälls- och naturresurser 
Länsstyrelsens förordnande om grundvattnet ska beaktas i detaljplanen. 
 
Bäcklösa vattenverk kommer inte att påverkas av den nya bebyggelsen.  
 
Den typ av bebyggelse som planeras inom området kommer att öka energi- 
och uppvärmningsbehovet. Dessutom kommer de boende inom området att 
alstra nytt avfall och efterfrågan på energikällor kommer att öka. Men i och 
med att detaljplanen lokaliseras inom stadsväven, finns det möjlighet att 
utnyttja stadens befintliga system för omhändertagande av avfall, för upp-
värmning och energiförbrukning. Dessa system är långsiktigt hållbara och 
därför blir bebyggelsens påverkan på samhälls- och naturresurser liten. 
 
Bebyggelsen lokaliseras i ett läge där det finns goda förutsättningar för håll-
bara transporter. Ett stomlinjestråk planeras på Gottsunda Allé och Dag 
Hammarskjölds väg. Det finns goda möjligheter att cykla eller gå in till de 
centrala delarna av Uppsala.  
 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Bebyggelsen ska placeras så att gällande bullerriktlinjer uppfylls. Utmed 
Dag Hammarskjölds väg kan det bli aktuellt att tillåta bostäder med tyst 
sida. För de norra delarna av planområdet kommer en bullerutredning att 
utarbetas i samband med planarbetet.  
 
I de södra delarna av planområdet kommer bebyggelsen att påverkas av bul-
ler från den planerade vägen Gottsunda Allé. Bullerberäkningar för den pla-
nerade vägen visar att 20 meter från vägmitt uppfylls kraven på 55 dB(A). I 
detaljplanen ska hänsyn tas till buller från den kommande vägen Gottsunda 
Allé. Även utmed denna väg kan det bli aktuellt att tillämpa tyst sida. Vid 
behov kommer skyddsbestämmelser att reglera bullrets påverkan på bo-
stadsbebyggelsen. För Gottsunda Allé finns redan en bullerberäkning, resul-
tatet av denna kommer att beaktas i detaljplanen.  
 
Måluppfyllelse 
Detaljplanen kan komma att påverka Natura 2000-områdena, vilket är ett 
internationellt mål. Hur negativ påverkan på området ska undvikas, ska ut-
redas i en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
I övrigt uppfyller detaljplanen nationella, regionala och lokala mål. 
 
Samlad påverkan 
Den största risken för negativ miljöpåverkan är att detaljplanen lokaliseras i 
närheten av två Natura 2000-områden, då detta negativt kan påverka de 
känsliga naturtyperna och arterna som finns utpekade i beskrivningen av 
Natura 2000-områdena.  
 
Stora möjligheter finns att i detaljplanearbetet ta tillräckligt stor hänsyn för 
att undvika betydande negativ påverkan på Fyrisån som recipient för dagvat-
ten.  
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Den sammanvägda bedömningen av föreslagen mark- och vattenanvändning 
är att de olika miljöaspekterna, varken enskilt eller sammanvägt, kommer att 
leda till betydande negativ miljöpåverkan.  

  

 MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 

Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett 
genomförande av detaljplanen antas medföra risk för betydande miljöpåver-
kan enligt MB 6:11. Detta på grund av detaljplaneområdets närhet till Natu-
ra 2000-områden. En miljöbedömning enligt MB 6:11- 6:18 bedöms därmed 
behöva genomföras. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer dock endast 
konsekvenserna för Natura 2000-områdena att bedömas. Övriga frågor be-
döms inte medföra risk betydande miljöpåverkan.  
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