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Exploateringsavtalen berör genomförande av detaljplan för Kvarngärdet 60:1 och försäljning 
av tillskottsmark. Detaljplanen ger byggrätt att bygga sammanlagt 450 bostäder i två till sju 
våningar i flerbostadshus och radhus. Detaljplanen föreslår byggrätter för flerbostadshus på 
vad som i dag är befintliga markparkeringsplatser samt delar av gaturum i anslutning till 
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miljoner kronor. Av dessa kostnader erlägger kommunen ca 3 miljoner kronor genom 
försäljning av tillskottsmark, och drygt 6 miljoner kronor genom kommunala investeringar 
(gatu- och samhällsbyggnadsnämnden).  Resterande kostnader erläggs av exploatörerna. 
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Kvartersmarken inom planområdet belastas av ledningar som måste flyttas för att marken ska 
kunna bebyggas. Arbetena beräknas kosta ca 22 miljoner kronor. Kostnadsuppskattningen 
bedömds dock som förhållandevis osäker varefter parterna enats om att fördela kostnaderna 
efter procentandel mot faktisk kostnad.  Där kommunens andel för kostnader upp till 22 
miljoner kronor motsvarar 40 % av faktiska kostnader. I de fall kostnaderna överstiger detta 
belopp erlägger kommunen 75 % av de överstigande kostnaderna.   
 
Exploatörerna å sin sida erlägger sammanlagt 60 % av totala kostnader uppgående till 22 
miljoner kronor. I de fall kostnaderna överstiger detta belopp erlägger exploatörerna 
motsvarande 25 % av dessa överstigande kostnader.  
 
Sammanfattningsvis beräknas det ekonomiska utfallet för kommunens del, exkluderat 
kostnader för förskola- och skola och de investeringar som görs genom investeringsmedel 
generera en nettointäkt om 48.2 miljoner kronor. Utfallet kan dock bli så väl lägre som högre 
beroende på faktiskt utfall av kostnaderna för ledningsomläggningarna.  
 
Ärendet 
 
Föredragning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny stadsstruktur med en blandning av bostäder och 
service i form av förskola, vårdboende och verksamhetslokaler i en växande stad. Detta 
föreslås ske på befintliga markparkeringar samt på grönyta på nuvarande kvartersmark utmed 
Gamla Uppsalagatan, på sträckan mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg. 
Planområdet sträcker sig också söderut längs Vattholmavägen. Detaljplanen ger byggrätt för 
att bygga sammanlagt cirka 450 bostäder i två till sju våningar höga flerbostadshus och 
radhus. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en omvandling av Gamla Uppsalagatan 
längs den aktuella sträckan till ett stadsstråk i enlighet med översiktsplanen. Stråket ska 
utvecklas till en livfull gata med variation och hög kvalitet i de offentliga rummen. 
Tillsammans med en betydande del verksamhetslokaler i bottenvåningen ska detta skapa ett 
händelserikt gaturum i ögonhöjd som inbjuder till aktivitet. 
 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat nedanstående punkters som krävs för Detaljplanens 
genomförande.  
 
Marköverlåtelser 
Kommunen säljer mark som planläggs för kvartersmark om ca 1230 m2 till 
Bostadsrättsföreningen Djäknen och ca 4480 m2 till Rikshem Kantorn AB. Markområdena 
som säljs kommer att utgöra mark för i huvudsak flerbostadshusbebyggelse. Ekonomiska 
följder av överlåtelsen redogörs för nedan under ”ekonomi”. 
 
Kommunen övertar mindre markområden från Exploatörerna som ska utgöra gator.  
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Ombyggnation av allmänna anläggningar 
Detaljplanen medför förändringar i befintligt gatunät. Gamla Uppsalagatan får en ny 
avsmalnad sektion i enlighet med den utredning som tagits fram om gatans utveckling mot 
stadstråk. Gångbanan i anslutning till Vattholmavägen flyttas till ett läge mellan träden och de 
nya fasaderna. Kantorsgatans utfart mot Gamla Uppsalagatan föreslås flyttas för att skapa en 
rakare koppling in mot Kapellgärdsparken.  För busshållplatserna på gamla Uppsalagatan 
föreslås nya lägen, den nya korsningen och busshållplatserna kan tillsammans bidra till att en 
nod skapas där många människor passerar. Detta kan främja etableringen av handelslokaler i 
bottenvåningen på parkeringshuset. 

Ledningsflyttar 
Planområdet belastas av ett antal dagvatten- spill och vattenledningar. Ledningarna måste 
omläggas eftersom de löper i huvudsak på mark som planläggs som kvartersmarks med 
byggrätt för flerbostadshus.   

Ekonomi 
Upprättade förslag till exploateringsavtal reglerar bland annat följande punkter som får 
ekonomiska konsekvenser för kommunens del: 
 
Finansiering av ombyggnation av allmänna anläggningar 
Kostnader för utbyggnad eller ändring av allmänna anläggningar uppskattas uppgå till ca 14 
miljoner kronor. Gamla Uppsalagatans ombyggnation är den dyraste allmänplatsåtgärden och 
uppskattas kosta drygt 12 miljoner kronor. Gatans ombyggnation bekostas till 50 % av 
kommunala investeringsmedel (gatu- och samhällsbyggnadsnämnden).   
 
Kommunen, i egenskap av säljare och fastighetsägare vid exploateringsavtalets ingående och 
exploatörerna inom planområdet finansierar resterande ombyggnationer av allmän plats 
motsvarande ca 8 miljoner i förhållande till andel byggrätt inom planområdet.  Kommunens 
andel är beräknade till ca 3 miljoner kronor och finansieras genom markförsäljningar. 
Exploatörerna inom planområdet bekostar tillsammans resterande kostnader om ca 5 miljoner 
kronor. 
 
Finansiering av ledningsomläggningar 
Exploateringen kräver flytt av ledningar spill-, dag- och vattenledningar. Kostnaderna 
fördelas efter en procentandel innebärande att kommunen, genom markförsäljningar inom 
Planområdet bekostar nödvändiga ledningsflyttar till en andel om 40 % för kostnader 
uppgående till sammanlagt 22 miljoner kronor. I det fall, de sammanlagda kostnaderna 
överstiger 22 miljoner kronor bekostar kommunen 75 % av dessa överstigande kostnader.   
 
Detta innebär att exploatörerna inom planområdet tillsammans bekostar nödvändiga 
ledningsflyttar till en procentandel om ca 60 % av faktiska kostnader för kostnader uppgående 
till 22 miljoner kronor. I det fall kostnader överstiger 22 miljoner, bekostar Exploatörerna 
tillsammas 25 % av dessa överstigande kostnader.  
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Försäljning av tillskottsmark 
Kommunen säljer tillskottsmark till en köpeskilling om sammanlagt ca 60 miljoner kronor till 
de två exploatörerna inom planområdet. Exploateringsavtalet medför även möjligheten för 
Rikshem att erlägga ytterligare köpeskilling om upp till ca 12.6 miljoner kronor, i det fall 
exploatörerna väljer att bygga bostadsrätter istället för hyresrätter på ett av 
utbyggnadsområdena.  
 
Köpeskillingen baseras på oberoende värdering och fördelning har skett enligt 
genomsnittsvärdeprincipen. 
 
Förskola 
Den grova bedömningen, oaktat lägenhetsfördelningar/lägenhetsstorlekar är att 
bostadsexploateringen inom planområdet ger behov av nya förskoleplatser motsvarande ca 
fem avdelningar. Inom planområdets västra del planeras för en förskola i privat ägarskap om 
fyra avdelningar i bottenvåning. Exploatörerna planerar dock för många förhållandevis små 
lägenheter, detta skulle sannolikt generera ett lägre behov än fem avdelningar.    
 
Stadsbyggnadsförvaltningen utreder möjligheten till en ytterligare en förskola (i kombination 
med gruppboende) i anslutning till planområdet eftersom det råder fortsatt brist på 
förskoleplatser.  Detta hanteras i ett befintligt planuppdrag på kommunens mark i anslutning 
till Kantorsgatan. 
 
Skola 
Investeringskostnad per grundskoleplats vid nybyggnation bedömds uppgå till ca 350 000 kr. 
En exploatering i storlek med denna, dvs. ca 450 lägenheter bedöms erfarenhetsmässigt 
generera ett behov av ca 180 platser (ca 0.4 / lägenhet) vilket skulle motsvarar en 
investeringskostnad på ca 63 miljoner kronor vid nybyggnation.  I och med att exploateringen 
inom detta planområde innefattar en stor andel mindre lägenheter är det dock sannolikt att det 
faktiska behovet för skolplatser kommer att bli betydligt lägre. Det behov av skolplatser som 
genereras av denna bostadsexploatering bedöms därutöver kunna säkerställas i de om- och 
tillbyggnader som planeras för inom befintliga kommunala grundskolor. Några grundskolor 
där det utreds eller planeras för att tillhandahålla mer skolplatser är Brantingskolan, 
Almtunaskolan, Kvarngärdeskolan och Fredrika Bremerskolan.   
 
Tidplan och händelser 
Kommunen genom Uppsala Vatten och Avfall AB inleder upphandlingar av nödvändiga 
projekteringar efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Ledningsomläggningar beräknas ha en 
genomförandetid som sträcker sig till 2019.   
 
Exploatörerna erlägger del av köpeskilling i form av handpenningar i samband med att 
detaljplanen vinner laga kraft. Exploatörerna erlägger resterande andel av köpeskillingen och 
tillträder marken vid det tillfälle Uppsala Vatten och Avfall AB är färdiga med arbetet med 
ledningsomläggning varefter byggstart av flerbostadshusen kan ske.  
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En huvudtidplan för utbyggnader/ombyggnader sätts av kommunen och Uppsala Vatten och 
Avfall AB i samråd med exploatörerna efter att detaljplanen vinner lagakraft. Exploatörerna 
ersätter kommunen löpande för ledningsomläggningar och ombyggnation av gator enligt 
betalningsplan i respektive exploateringsavtal.  
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
stadsdirektör    stadsbyggnadsdirektör 
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EXPLOATERINGSAVTAL
Kvarngärd et 424, Kvarngärder 5:5,

Detaljplan fìir Kvarngärdet 60:1 m.fl.

Mellan Uppsala kommun genom dess kommunstyrelse (org nr 212000-3005), nedan kallad
Kommunen, det kommunala bolaget Uppsala Vatten och Avfall AB (org nr 556025-0051),
nedan kallad Uppsala Vatten och Rikshem Kantorn AB (org nr 556930-5252), nedan kallad
Exploatören, har träffats ffiljande avtal.

s r. BAKGRUND
Detta exploateringsavtal fullloljer detaljplaneñrslaget for Kvarngärdet 60: I m.fl., Dnr 2013-
20002, nedan kallad Detaljplanen.

Exploatören är lagfaren ägare till delar av Planområdet, fastigheterna Kvarngärdet 4:4,
Kvarngärdet 5:5 och avser därutöver fiirvärva delar av Kommunens fastighet Kvarngärdet
I :21 utgörande kvaftersmark inom ftireslagen Detaljplan. Exploatören avser uppfÌira ny
bostadsbebyggelse, parkeringsgarage och lokaler fìir centrumverksamhet inom de områden
som markerats som "Utbyggnadsområde l" i bilaea 1.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny stadsstruktur med en blandning av bostäder och
service i form av ftirskola, vårdboende och verksamhetslokaler i en växande stad. Detta
ft)reslås ske på befintliga markparkeringar samt på grönyta på nuvarande kvartersmark utmed
Gamla Uppsalagatan, pä sträckan mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg.
Planområdet sträcker sig också söderut längs Vattholmavägen. Detaljplanen ger byggrätt ftir
attbygga sammanlagt cirka 450 bostäder i två till sju våningar höga flerbostadshus och
radhus. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en omvandling av Gamla Uppsalagatan
längs den aktuella sträckan till ett stadsstråk i enlighet med översiktsplanen. Detaljplankarta
bifogas, bilaga l.

Flytt av ledningar inom planområdet
Uppsala Vatten är huvudman ftir allmänna VA-anläggningar och ansvarar for den flytt av
dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar som genomftirande av byggnation inom
Detaljplanenområdet kräver. Detta inbegriper b.la. upphandlingar, projekteringar och
entreprenader kopplat till flytten av ledningarna. Kommunen ansvarar tillsammans med
Exploatörerna inom Planområdet fìir finansieringen av ledningsflyftarna som belastar den
blivande kvartersmarken.

------Marköverlåtelse m m--------

s 2. MARKÖVERI,ÅTELSER OCH ERSÄTTNING

2. I. Allmän platsmark till Kommunen

Exploatören överlåter markområde enligt streckad blå markering inom bilmrga2 till
Kommunen. Markområdet ska utgöra gatumark, allmän plats och överforingen sker utan
ersättning.

/,
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Overlåtelsen ska ske genom fastighetsreglering från Exploatörens fastighet Kvarngärdet 4:4
till lämplig kommunägd fastighet, ftirslagsvis Kvarngärdet l:21.

Tilltrade üll markområde S 2.1
o Kommunen tillträder markområden enligt $ 2.1 efter att Detaljplanen vunnit lagakraft.

Parterna kan överenskomma om annat.

2.2. Kvartersmark till Exploatören

Kommunen överlåter dels det markområde om ca 2836 m2, dels det markområde om ca 1645
m2, inom Kommunens fastighet Kvarngärdet l:21 som framgår av blaa fetmarkeringar i
bilaqa2, till Exploatören. Markområdena ska utgöra kvaftersmark. För dessa markområden,
totalt således ca 4480 m2 ska Exploatören erlaggã en köpeskilling till Kommunen.
Överlåtelsen ska ske genom köp som ska ligga till grund for fastighetsreglering till lämplig av
Exploatören ägd fastighet.

Köpeskilling, knpebrev och tilltrade
o Exploatören erlägger en delbetalning i form av en handpenning om SJUMILJONER

(7 000 000) KRONOR som ersäffs mot faktura från Kommunen senast 30 dagar efter
att Detaljplanen vunnit laga kraft.

¡ Exploatören ersätter Kommunen med resterande
FYRTTOFYRAMILJONERFEMHUNDRAFYRTTOTUSEN (44 540 000)
KRONOR och tilltrader kvartersmarken vid det tillftille Uppsala Vatten frigjort
marken från belastande ledningar. Köpeskillingen ersätts mot faktura från Kommunen.
Vid detta tillfülle överlämnar Kommunen ett kvitterat köpebrev på det totala beloppet
om FEMTIOENMILJONERFEMHUNDRAFYRTIOTUSEN (sl 540 000)
KRONOR till Exploatören.

T il I aggs kap e s kil I ing v i d dndr ad uppl åte I s eþrm
. Upplåts bostäderna inom markområde "1A", bilaga 5 med annat än hyresrätt eller

ändras upplåtelseformen från hyresrätt till bostadsrätt ska en tilläggsköpeskilling vara
erlagd till Kommunen den dagen fastigheten eller fastigheterna överlåts till
bostadsrättsftireningen. Skulle överlåtelse ske i syfte att skapa ägarlägenheter ska
tilläggsköpeskillingen erläggas då ägarlägenheter bildas genom lagakraft-vunnet
beslut från lantmäterifÌlrrättning. Skyldigheten aff erlägga tilläggsköpeskillingen gäller
i tio (10) år från den dagen Detaljþlanen vunnit laga kraft.

r För markområde "lA", bilaga 5 ska Exploatören i ovan nämnda fall erlägga en
tilläggsköpeskilling om TOLVMILJONERSEXHUNDRATRETTIOTUSEN
(12 630 000) KRONOR till Kommunen. Betalning ska ske mot faktura från
Kommunen.

o Tilläggsköpeskillingen ska indexeras med konsumentprisindex (basår 1980) från
tidpunkten lor detta avtals undertecknande fram till tidpunkten for
tilläggsköpeskillingens erläggande (dvs. t.o.m. det tillfülle fastigheten eller
fastigheterna överlåts till bostadsrättsforeningen eller däägarlâgenheter bildas genom
lagakraft-vunnet beslut från lantmäterifÌirrättning.). lndexering sker endast under
ftjrutsättning att indexft)rändringen är större An 0 %.b

KSN-20 I 6- l9 1 I
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2. 3. Fastighetsbildning

Kommunen i samråd med Exploatören ansöker om fastighetsbildning ftjr områden redovisade
i ç 2.1-2.2. För området enligt $ 2.1 ska detta avtal ligga till grund lor fastighetsbildningen,
for område enligt $ 2.2 ska köpebrev ligga till grund ftir fastighetsbildningen.

Fönättningskostnaden betalas av Exploatören. Marköverforingarna gäller med de smärre
justeringar av gränser ftir markområdena som eventuellt kan komma att vidtas i samband med
lantm äterifÌirrättn in gen.

$ 3. UPPLÅTELSEFORM r ÖVnrCr
Exploatören ska inom "Delområde 18", bilasa 5 upplåta all bostadsbebyggelse med hyresrätt.
Upplåts inte bostäderna med hyresrätt eller omvandlas hyresrätterna till bostadsrätter eller
äganderätter ska Exploatören eller kommande ägare till fastigheten eller del därav erlägga vite
om TJUGOFEMMILJONER (25 000 000) kronor till Kommunen. Skyldigheten att erlägga
vite gäller 10 år räknat från det datum Detaljplanen vunnit laga kraft.

Om vite ska utges enligt denna paragraf ska vitet omräknas med konsumentprisindex (basår
1980) från tidpunkten fÌir avtalets undertecknande till den tidpunkt då vitet forfaller till
betalning. Vitet ska dock lägst uppgå till det belopp som anges ovan.

$ 4. MARr(OMRÅDENAS SKrCK
Markområdena som överlåts till respektive part enligt $ 2.1 och $ 2.2. belastas av dagvatten-,
spill- och vattenledningar. Uppsala Vatten ansvarar enligt $ l0 fÌlr genomforande av flytt av
dessa ledningar ft)r att möjliggöra byggnation inom Detaljplaneområdet. Exploatören och
Kommunen har finansieringsansvar enligt $ 10 flor att göra marken fri från belastningama.

Markområdena överlåts, med ovan nämnda undantag och med undantag från vad som avtalas
i $ 5 om markft)roreningar, i befintligt skick.

$ s. MARI(FÖROnENTNGAR
Exploatören svarar for sådana kostnader ftir eventuella markmiljöutredningar samt ftjr
sanering av markftiroreringar inom överlåtna områden enligt $ 2.1, som behövs och som av
myndighet åläggs Kommunen fÌir att exploateringen ska kunna genomloras i enlighet med
Detaljplanen.

Inom överlåtna markområden enligt 5 2.2 bekostar Exploatören den normala schaktning,

fullning och transport som behövs flor att exploateringen ska kunna genomforas i enlighet med
Detaljplanen. Kommunen ersätter Exploatören ftir de kostnader som avser utredning,
schaktning, fyllning, transport och deponi som uppkommer på grund av de eventuella
efterbehandlingsåtgarder orsakade av ftiroreningar inom detta område och i den omfattning
som enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden kräver lor att marken ska kunna användas i
enlighet med Detaljplanens bestämmelser. I de fall markftiroreningar ftirekommer, samråder
parterna kring rutin för arbetsgång och uppftlljning.

Eventuella saneringsbehov av övrig kvartersmark, om sådan fiiranleds av den planerade
bebyggelsen, utftrs och bekostas av Exploatören.

KSN-2016-1918
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$ 6. AVGIFT FÖR ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR

6. I . Exploater ingsavgift

Inom Planområdet finns anläggningar på allmän plats som Kommunen måste bygga om eller
justera på grund av Exploatörens utbyggnad inom planområdet. Anläggningsarbetena gäller

Ombyggnation av Gamla Uppsalagatan, ca 300m
Anslutningsväg från Gamla Uppsalagatan mot Kantorsgatan, ca 52 m
Anslutningsväg från Gamla Uppsalagatan mot Djäknegatan, ca 52 m
Omsättning kantsten, Djäknegatan, ca 80 m

För kostnadsbedömning, se bilasa 3. Exploatörens andel av kostnader for allmänna
anläggningar i kostnadsläge december 2016 uppgår till: TVÅMILJONER (2 000 000)
KRONOR. Exploateringsavgiftens storleks baseras på Exploatörens andel byggrätt inom
Planområdet.

Indexuppräkning av exploateringsavgiften enligt SCB:s "Entreprenadindex lor anläggning"
ska ske till betalningsdagarna med basmånaden december 2016. För beräkning av index
kommer entreprenadindex lor husbyggnad och anläggning att användas. Huvudgrupp
vägentreprenader 25Yo I 2l l, 50% I 23 l, 25yo I 241. Som ändring i beräkningen av
entreprenadindex kommer 100% av exploateringsavgiften att regleras.

5.2 Avgifiens erldggande

Kommunen fakturerar Exploatören i enlighet med ftljande betalningsplan:

lïYo sä snart projektering av allmänna anläggningar enligt ovan påbödats
45Yo sä snart skede I -arbeten av allmänna anläggningar enligt ovan påbörjats
45Yo sâ snart godkänd slutbesiktning av skede Z-arbetenav allmänna anläggningar enligt ovan
skett

S 7. GATUKOSTNADSERSÄTTNING
Efter betalning av de kostnader som det åligger Exploatören att betala enligt detta avtal, ska
Exploatören anses ha betalat gatukostnader som Kommunen annars har rätt att debitera
fastighetsägaren enligt plan- och bygglagen. Detta gäller inte kostnader fijr framtida
forbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar.

s 8. SAMORDNTNG OCH TTDPLAN
Tidplan für utbyggnad av allmän plats och flytt av ledningar upprättas av Uppsala Vatten i
dialog med Kommunen och Exploatören efter att Detal.jplanen vunnit laga kraft. Arbetet med
upphandling av projektering av ledningsomläggningar och projektering av gator sker efter att
Detaljplanen vunnit laga kraft.

Parterna ska planera och samordna sina entreprenader itid och plats på så sätt att Uppsala
Vatten kan genomftira entreprenadarbeten kopplat till gatuutbyggnader (skede-1 och skede-2)
i den takt den gemensamma tidplanen kräver.

Exploatören är medveten om att tidsåtgången ftir entreprenadarbeten kopplade till flytt av
ledningar och utbyggnad av allmän plats kan komma att ñrdrdas, exempelvis på grund av
överprövnin gar av upphandlin gur. 

A
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S 9. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSKOSTNADER
Exploatören ansvarar ftjr och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten på
kvartersmark inom Utbyggnadsområde l. Exploatören utlor och bekostar därtill projektering
och utbyggnad av alla erforderliga anpassningar i kvartersmarkens gräns for funktionell
anslutning till allmän platsmark eller annan omgivande mark.

Exploatören bekostar samtliga erforderliga anslutningsavgifter lor teknisk infrastruktur såväl
under byggtiden som vid ftirdigställande.

Kommunen, så som huvudman for allmän plats, ansvarar fìir projektering samt byggande av
anläggningar inom gatu- och parkmark enligt Detaljplanen.

s 10. LEDNTNGAR
Genomforande av exploateringen ftirutsätter flytt av dag-, spill- och vattenledningar som i
nuläget belastar stora delar av Utbyggnadsområdena inom Planområdet (se bilaea 4).

Ge no mförande ansv ar o c h t idpl an
Uppsala Vatten ansvarar i samverkan med Kommunen lor genomfiirande av flytt av
dagvatten-, spill- och vattenledningar som exploateringen inom Planområdet kräver (se karta,
bilaga 3). Detta innefattar b.la. upphandlingar av konsulter, projektering och upphandling av
entreprenadarbeten kopplade till ledningsflytten. Arbetet inleds med upphandling av
projektering efter att detaljplanen vunnit laga kraft. I det fall Uppsala Vatten, efter samråd och
godkännande av Exploatören, inleder upphandling av projektering innan Detaljplanen vunnit
laga kraft och Detaljplanen av någon orsak inte vinner laga kraft står Exploatören,
tillsammans med den, eller de andra exploatörerna inom Planområdet (gemensamt
"Exploatörerna") ftir samtliga kostnader relaterat till detta.

Inom Uppsala Vattens genomforandeansvar ingår att samråda kring ledningsflytten med
Exploatörerna. Detta innebär att Uppsala Vatten löpande ska informera Exploatörema och
Kommunen om tidplanema och hur arbetet framskrider. En preliminär bedömning är att tid
flor genomft)randet av flytt av ledningarna, inklusive upphandlingar och projekteringar är Ql
2017- Ql 2019 (exklusive överprövningar). En uppdaterad och mer detaljerad tidplan ska
presenteras av Uppsala Vaffen efter att projekteringen genomforts.

KailVI, finansieringsansvar och betalning
Kostnader ftir ledningsfl¡tar ska ftirdelas mellan Kommunen och Exploatörema inom
Planområdet. En tidig kostnadsbedömning ft)r ledningsflyttarna har gjorts av Uppsala Vatten
och kostnaden uppskattas uppgå till ca 22 mlljoner kronor. Uppsala Vatten ska upprätta en ny
kostnadsbedömning ftir ledningsflyttar efter att projektering av ledningsflyttar gjorts och efter
att andra kostnadspåverkande aspekter klargjorts (exempelvis upphandlingar). Parterna är
medvetna om att kostnaderna kan både under- och överstiga22 miljoner kronor.

Uppsala Vatten ska vidarefakturera samtliga faktiska kostnader relaterade till upphandlingar,
projekteringar och genomfÌirande av entreprenaden. Detta innebär att Uppsala Vatten ska
ft)rdela och fakturera samtliga kostnader till Exploatörerna inom Planområdet och Kommunen
enligt fördelningen nedan. Kostnaderna faktureras varje månad fortlöpande eller i annan takt i
den mån det anses ekonomiskt lämpligt ftir arbetets framdrift.

Finansieringsansvar, kostnader upp till 22 milioner lcronor /-"rc
KSN-2016-1918
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Exploatörens andel av ovan angivna kostnader uppgår till20 o/o av samtliga faktiska
kostnader upp till22 miljoner kronor, (Kommunen ansvarar fÌir 40 Yo och den andra
exploatören inom Planområdet ansvarar for resterande 40 %).

F inans i e r ing s ansv ar, ko s tnade r öv e r s t i g ande 2 2 m i Ij o ne r lv o no r
Exploatörens andel av ovan angivna kostnader uppgår till 7.5 'Zo av samtliga faktiska
kostnader överskridande 22 miljbner kronor. (Kommunen ansvarar for 75 o/o, den andra
exploatören inom Planområdet ansvarar ftir resterande 17.5 %).

$ 1r. BYGGETABLERTNG, OMGTVANDE VÃGNÃT MM
Exploatören ftirbinder sig att i god tid ftire byggstart samråda med Kommunen om vilka ytor
som behövs ñr byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av offentlig
plats fÌir byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa.

Exploatören ska med byggstängsel på erforderligt sätt avgränsa kvartersmarken och
byggetableringsyta. Exploatören ska tillse att Exploatören, eller av Exploatören anlitad
entreprenör, håller sig inom kvartersmarken och byggetableringsyta.

Exploatören ftirbinder sig att med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om
projektet och byggnadsarbetena.

Gemensam besiktning av allmänna gator ska göras fore byggstart samt då byggetableringen
avvecklats. Det åligger Exploatören att bekosta samtliga skador på gator och allmänna
anläggningar samt den extra gaturenhållning som ftiranleds av Exploatörens arbeten i
samband med att fastigheten bebyggs.

$ 12. DAGVATTEN
Det åligger Exploatören att samråda med Uppsala Vatten om hantering av dagvatten inom
kvartersmarken.

Fördrojningsmagasin ft)reslås bl.a. att placeras inom Utbyggnadsområde 2 i Bilaga l, till
vilket dagvatten från närliggande fastighet inom Utbyggnadsområde I skulle kunna ledas. I de
fall dagvatten behöver ledas över Kommunens gatufastighet till ñrdröjningsmagasinet ska
pafterna tillforsäkra detta genom lämplig rätt, exempelvis servitut.

-----Övriga vitlkor--------

$ 13. AVTALETS GTLTIGHET
Detta avtal blir ftir parterna bindande endast under ft)rutsättning

att avtalet godkänts av kommunstyreIsen/kommunstyrelsens mark- och
exploateringsutskott genom beslut som vunnit laga kraft.

att forslagtill detaljplan enligt $ I blir antaget och vinner laeal<raft7

KSN-2016-1918
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Skulle ovanstående fÌirutsättningar inte uppfyllas är avtalet lorfallet i sin helhet utan
ersättningsskyldighet för någondera parten.

s 14. SÄXnnnnr

S dke r he t fö r e xpl o at e r ing s av g ift
För rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt $ 6 i detta avtal ska Exploatören vid
avtalets undertecknande ställa säkerhet till ett värde av TVÄ.MILJONER (2 000 000)
KRONOR i form av bankgaranti eller annan säkerhet som kan prövas likvärdig och som
Kommunen godtar. Säkerheten ska kvarstå till dess att parterna är överens om att Exploatören
slutftirt sina ätagan)en enligt detta avtal.

Säkerheten W&^rned i takt med att exploateringsavgiften erläggs till Kommunen enligt/
$ s.2. /
S cike r he t fö r fi nans i e r ing av I e dning s omkig gníng ar
För rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt $ 10 i detta avtal ska Exploatören
vid avtalets undertecknande ställa säkerhet till ett värde av FYRA
MILJONERI'YRAHUNDRATUSEN (4 400 000) KRONOR i form av bankgaranti eller
annan säkerhet som kan prövas likvärdig och som Kommunen godtar. Säkerheten ska kvarstå
till dess att parterna är överens om att Exploatören slutft)rt sina åtaganden enligt detta avtal.

Säkerheten ska räknas ned i takt med att Exploatören ersatt Uppsala Vatten für kostnader for
delar av ledningsfl¡ten.

s 15. ÖVnnr.ÅTELSE AV AVTALET
Detta avtal ñr inte överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga godkännande, undantaget
av annat av Rikshemkoncernen helägt bolag. Dock ska sådan överlåtelse meddelas
Kommunen skriftligen.

Om Exploatören överlåter "Utbyggnadsområde 1" (bilaga l) eller del därav till annat bolag
eller exploatör, florbinder sig Exploatören att vid vite av
SEXMILJONERFYRAHUNDRATUSEN (6 400 000) KRONOR penningvärde (december
2016) att ftirbinda den nya ägaren att iakttaga vad som åvilar Exploatören enligt detta avtal, så

att detta blir gällande mot varje kommande ägare av Utbyggnadsområdet eller del därav. Den
nya ägaren ska därvid ftjrbindas att ställa godtagbar säkerhet till Kommunen lor åtagandena
enligt detta avtal.

Ska vite utges enligt denna paragraf ska vitet omräknas till penningvärde vid den tidpunkt då
vitet fìirfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan
komma att ersätta detta.

$ ls. TVrST
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän svensk domstol
enligt gällande svensk rätt.

KSN-2016-1918
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Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

uppsala den / 2or7 ffi¿" nl\ ttr zo3

För Uppsala kommun För Rikshem Kantorn AB

( ) ( C-",

)(

( Z;;;J: )

)

t nar¡¡¡k¿Lrnl'X* ben$vS

st)

(

Bevittnas

( )

( )

För Uppsala Vatten och Avfall AB

(

( )
((
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GRUNDgRTANS 8ÊTECKNINGAR
PLANBESTÄMMELSER
Fdjan& 9&r hoñ oddên d ¡èdeiúen& bMlwr.
B ÞÞdnhg saknæ o& ÞsEmmþn hofr M Þtúom&[
Êdæl â4tun anÉúhg où utumniq & rubñ.

GRANSEÊTECKNINGAR

DebÍplânegråß

bvádningsgråß

EgÊnskap{rãns

ANVÄNDNINGAV MARK

Allmän@ plalsr

GAIA Gaþmâ*

KvarteÉma*

BC Boslåder, ænÍumver*sñhet
Lokah lor ænkumerlsanhet ska llìMs i den del av öo[envàningÊn
sm vetler ml 6âmla Uppsal¿gabn ¡ den oñhitnhg 9m b*läre
nôdvådþl fõr af, uppnà plånens syfre ÉÉIen& sbclsshåk. Lokaler sb
ha en i¡vådl¡ lìõ¡t på minst 3,6 rebr Lån lãd¡gt go¡v û¡ ude6ilañ pá

nãsÞ vån¡¡gÊbjãlklag. Lokalema ska Ðslula mot gauûrl ned lådigt
golv oh utfomæ d en!é tut gâhn.

&ståder, ænÍumreÌkemhet, ftskole, våd' och omsrsboende.
Lokãþr 6r ænÍum€rksamhet ska ßìßs I den rlel av bobnvånin{en
sm retE¡ ml Gâmla Uppsalagabn ¡ den omfaflnhg sm bdliN
nõdvåd¡g! fðr atl uppnå plånens syfre iÉüånft sßták. Mol lìóftt
Gamb Uppshgabn-VaúÞlrnâvågen s*a lokabr Jõ. æntumve*sm-
het inms. Fõrskola *a fi¡ì¡as. Loþler ska ha en lNãrdþ höjd på n¡n$
3,6 rubr från fãdþt golv ül md¿ßijan pá nãsla våninssbjålxlag.

Lokalema ska anslula mol gatu@* ñed fãrdþt golv och ufomæ med

eñE mt gabn.

BCSD

re Partering, boståds, ænlrumerkshbt, vårdæntål eùer fkmn&.
Boslåder oclte¡er lokaler fõr ænfuruerksamht ska fnnas mt

IlÏt'o*otoï:.'ovssøsræ i mzouan ro*B I LAGA 1

BEGRI|NSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

I i Nf :afn Byssnad fàr ¡nte upp6És.

f:j :j.Tllll]lll Marten låÌ enúst beòyggas red dde bmptemenbyggmder ¡hðgst
e¡ vå¡¡ng,

Þ . . " 
. . . ., . I ffirten får byggas uMer M köôan bjåkbg.

. t0'ltN '

- pbñþrbân odìMa*en fár
får èndâst

vå¡lns.
::T SÞñ¡
+ 

- 
o¡kômidnjê Gs,ßedinje

striÉ.s r!m/ Re00¡hs

UppËltad i augusli 2015, ¡ev augustl 2016.

SÞdsbyggnadslðfr ahi¡gén

DjåkægaÞn.
Boslãder ska ffnnas ¡ våning tÉ úh dårúlôvã.

ADMtNtsrRAlvA BESÌÃMMEtSER

GenomffiËndetid

Ge¡onfðÉrìdelidd ãr 5 år från den dag plaæn vinær hga kafr.

ITLUSTRATIONÊR æh MNVISNINGAR

--@ hãovisf¡ng, plnklen pekar ut bestämûrclssom¡adel.

Tak pá paturingshus *¿ L{ormas 9n takterass l¿implg fõr uþvisblæ lv-Vll

Marleñ sl¿ vaB illgãrglig 6r genensamnesntåggning.

MARKENS ANORDNANDE

Mark æh vegelal¡on

gård1 BosÞdsgård. Planiednga, plâß 6r lBlslebe och lek skâ hnas.
Lelqåd fôr 6.skcrlô sÌa innas.

gåld, hHsgård. Planþrir€ar, dab 6r uþvisÞhe æh l* ska tnnas.
Itråûeß ¡ivå ska anslub til almãn phb utÐ n¡våskilGd.

Utfart æh stångsl

þ+ + 
- 

Kðrba.6rblndelseffr ¡nb amrdms. Tvã6hd fied p¡na*e€r
6ôuùßslut.

PLAcERtNc, UTFoRMNtNG, UTFöRANDE

Plaærin9

È Byggnad€rE ska I huvldek phæes ubfbr byggÉGigÉns mtgab,

Utformniñg æh omhtln¡ng

ll,lll,lv,V,Vl,Vll Hðgsþ añbl vådnoù. V¡d tår ¡nrdæ ulôvq angtuetvániñgÉñbl.

Hdgsþ respeklive lágsh anþl våningar ffi byggn&n skâ !âdeÉ
mellan. V¡nd får ivedas ulõùq angivet våôhgsnbl.

Endasl rdh6 od komplemeñbyggM.

ÊntÉèr ska I huvudsâl va6 gemßEåerìde mdlan gab oú gård.

På huvudenfé renan ùapphus æh gøb br dôdladet * ut hõgst 0,5

meþr õvergÉngòanan.

Enhéer dl hti¡dtr ovanpå paúerirBshus ska tn€s mt Gåmb
Uppslagabn.

Dãr bulþhivåer ðre¡q¡e¡ 55 dBA ekvivaþnt nivâ ubnfti f¿#

\
\

;,/

/ fram lil ansluhing ml byggnãdeß lijgidelû.
Den del av boþñvåningen sm ve&r mt Gar¡{a Uppehgabn *

iNådig iìô¡j på n¡¡9 3,6 reÞr från fãrd¡l golv lill undeni{h É nåsÞ enùeé[
vån¡ng6bjanag. Lokabma ska angub mot gabro* md lärdigt goþ

och uúorm med enlÉ ml gâbn.

enheé12

\a,
(

-')

Loo
2r_

ùs..

SKALA 11000 (A1) 1:2000 (43)

tl

\'
" 6rr'

-o¡" þ.;'

).

)'-t..

l

l_
I

iìi
iTl

-mid hâlfþn av bosbdsrumm i varje làgmhel ft våda ml tysl

eler luddåfrÞâd slda md högsi 50 dM *vivalenl ntoá i45 dBA ska

elteßtåvas) och högst 70 dB,q maimd nivå ubnfô¡ l¿såd (ftfãiträrdê).

-varþ b$d har litÉng ül en uþpbb, Fivat eler gemeññ, på tyst
elþr fuddámpad s¡da (onl¡gl ovan) i nåra €nsluùúng lil¡ bosbden.

Byggnaden

ñellân,

KVARN6ARDT.T ,,

V5

i

Ballonger och bursÍåk sm wlþr mot gãb får krâga ut l$gst 1,5 ruÞr
hån faed. Lågsb frilúd ðver gala år 3,5 meÞr.

Balkongs mt gåd eüer bkl66ss tt upp6ræ. skyddadå uþplaßer
med phnk odleller ßur sañt bk mt gârdeñ tår uppförê.

ByggÉderG ska uformâs Í€d etì üüycl av õppenh6t i bo&wån¡ngen
mt Gamh Uppsâhgabn.

Hömavskãrning ibohvåningen ml Xilbsgåb¡-Dj¿ilregab¡ mt i
\

.l

u

2 tl

bftnvåningen mt Gar¡â
ôvermarldaneiÍ3meÞr

-{- lr
UPPLYSNINGAR

SþderdfðÍãrå¡ìde har üåmÞaß v¡d plaæns hâñbg6n& erìlbt phn- @h bygdâgd
2010s00.

Vid komrunde lastigÞßbiþn¡r¡g låñ lælighelsgråN¡nâ aw¡ka f¡ån plal€rånseña.

Plankarbn ãr dbd av kad¡geñiir Lra MâKñ.
lmm phmråêt finre hl¡gÞÞr s hb omfab il dam@L
F& mer inlomâlion on berôrdâ lâsl¡ghôþr, s geÉmlõÞn&beskrivriqen .

l'4argit Sðhliñs !èla

ì

--(:fr--l:]Ð

i 1,,f
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t\ BCSD
+\.t

nadsområde 2"
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Enn EriksnfoßÞ¡ Ltubñ
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR pLlt{aesrÄ[4¡¡teLsrR
Föþndê d,ller iM md@n M æ&nsÈeido boþdnh9r.
DÍ beþ*nie sâhas diller Þshmdsen lnon hèh ptilomr#et
Edæì egion anvãûùhq où lfmnire ä üåbn.

GRANSBETÊCKNINGAR

oeþljphnegrãns

tuvådnì¡gs{räß

ESn*apsgråns

ANVANDNING AV MARK

Allmänna platser

;T;tt'o*otoï:*"ryegnauræi nzwan m*B I LAGA 2
BEGRÂNSNINGAR Av MARKENS BEBYGGANDE

- 

Rãidshe*l(sátursrlùt.GÂ:{êñensdesnt&gihg)

- 
Ayggnadá¡ ( gelndn och lo@r bû )

---.-- GàE.chrykdv4

{TrN Eyggnad fär lnb ùpplõÉs.

f: : : :.lll1l]]]l m*en tår endast bebyggas med dde koñptemenbyggmder ihösst

GATA 6åtumaft

Kvarte¡sma*

BC

BCSD

Overföring av ca 1230 kvm från
kommunens fastighet, Kvarngärdet
1:21 till BRF Djäknens fastighet
Kvarngärdet 60:1 (markering med
röda kantlinier).

Eoslãder, enlrumverk$mbL
Lokaler fÛ enÍumverksmhet sta fhnas i den del av bof,envåningá
6oh veftr mt Gamle Uppsãbgabn i den omhbhg em bedðms
nôdvãndþl 6r an uppnå danens sfþ gälånde strsbåk. Lo*aler ske
hã r invãndig l6id på mhst 3 6 ruÞr från fård¡gt golv lil ude.silan pá

nãsla vånhgsq'ä[ag. Lokåleña s*a ilduta mt g6uma* md lãrdigt
golv och uttomas ÍÉd enki mt gôb.

Bostãder, æñtuñverksmhet, 6rskob, våd- och om$rgsboeú.
Lokaþ¡ fü ænÍuñverksamhet ska Ílìnas I deñ del åv boüenvàningen

får enda$ Þbyggas 6d m¡dre
våning.

g Mårkd ska vaÉ IlþãÕlllg för gemensamhåHnlãggnlng.

MARKENS ANORDMNDE

Mark æh vegelalio¡

gård1 tusbdsgård. Planbdngd, pbb ñr uÞlsbbe æh lek stã ffnnas.
Lek$rd 6r fð¡skol¿ ska fin@.
Ma*ens nivå sla ânslub till allûìãn dab en nlvå*¡had.

gåfd2 8os6gåd. Plenþrjngil, plab 6r úÞvbÞb€ eh lek sla fnnas.

Utfart æh stãngæl

e¡ vån¡nþ.

[&rþn få¡ byggæ under M kôtun bjå]klag.

þ "'-. . " i

Eyggnaden

mebn-

8ålkonqd och bu6p.àk sm vetbr mt gaÞ tå¡ kågã ut kj$t 1 ,5 mbr
ftån bsd. lågsb frinõid ôver gaia Í 3,5 @F.

Ballolss ml gåd eller ÞkbN frår lppfôÉs. gyddade ubplaþr
med piank ocileüor ñ$ emt bk ml gáden får uÐfðÉ6.

O rråd

smÊFs 1!d/ Rf¡00rh4d

UppËttad ¡ augustl 2015, rev august¡ 2016.

sþdsbyggnaGlðùabinge¡

:T srànr

"/

$ñve&r rclGanla UpFal¿g¿br ¡denorfadnhg smodrs L ^nõdvåd¡gtFraüuppnåilanenis¡tegtunaesaasrår.ï;;" r ts+ + 
-Körbil6rbin&tsefår¡nbilordmsTvàÉteckmeddlmarterar

Gamb UppslagaEr-Va¡hmvågen *ã lol¿ler lôr æñuumve*$fr

iimJ,i'å:iil::finimfimHff,f,f,"f'¡d pLecÊnnc' uTroRMNrNG, ,TFoRANDE

Lokalema ska anslub moi gâtuma¡k med ftirdþt golv och ullor@ ñed Phæfing
enlÉ ml gaÞ¡ 

0 ByggÈdema ska i huvdsk plaeræ !Þtte¡ byggrãrsgråns mt gata.
Perþdîg. æsÉær, ænruwerlsâmr! vårdHtr¿l eller lknaÉ.
Eoslåêr oclveller loþler Ër ænlrunverk$mhet sÌa finæ mi Utforming och omhlnirE
Djåknegabn.

Bos6der ska ñnnas I våntng tra och dåñr6ver. ll, lll,lv,V,vl,Vll HEsb anbl vàn¡ngr. Mnd tår indas u6ver ar¡givet ùhgsnþ|.
lak på pãdering$us ska utfomas sm lâkbrN låmplh iôr ulevisblse lv-Vll Hogsla resæklive IãgS ânbt våningar sn byggden skâ varie6
fÉm ll ô6¡uh¡¡g mot byggÉdeñs iìôgdelar. nethn. Viñd får hredas utöver arqút vanirça'ml
Dendelåv ænenvåìngen sm ve&rmrGâmla Uppsh@Þnska
användas Üll Hrumve*$mher etef våfd ¡ s¡n helhel. bk-ålê. sb ha en radhus E¡@l €dhus ocl kompbmentbyggMdef.

¡nvåndig rrðþ på ñinsr 3,6 mebr hån fidi$ gr¡! dr u¡&ddãl ù n*b entreér, E¡Íe¿r ska I huvdsak vaÉ gdomgåede mdbn g¿b odì gård.
vâ¡hgsbjãlklag. bkålena sla ilslub mt gâbmâ* med lård¡gl gotu på huvÉnh æthn tapphús och¡¿b Êr drbbdet s¡å lihôgsl 0,5d uiformas M enÍé mtgâb¡. ñeBõver gåqbaîan.

entreéf2 Enùèer til hsläder ov¡npå Frk€r¡ìgsh6 sta frnnæ mt Gâmla

Uppslælan.
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0ã¡ bulleñivåer õveÉli¡er 55 dBA ekviwlenl nivå úônlðr fasad

{ffiãlßvãrde) ska òygg¡ader ulomæ så at:

dnst hälfien av òosbGrummen i varþ Egenhet ãr vãnda mt lyst
e¡le¡ ljuddåmFd sila md lúgst 50 dM ekvtuaþnt nlvå f45 dBA ska

efrssbåvasi oó hôgsi 70 dBA ñâdmal ntuå ubnfôr hsad (fiifãlbvá*).

-va¡þ bo#d h¿r 1i¡9âng liÍ en uþplâß, Fivat e[er gemenm, på tyst
erer ljudåmped sija ienl¡ll ovan) i nåra ansluhing lill bostadêñ.
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K VARNGÄRDET
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l'4èroit Sèh[ns o¿tå l

Byggnad6m ska uúorm med et uüyck av õppgnhêt i bo&nvåningen
mol Gada Uppsalagâh.

Hd.mwkå¡n¡ng ¡ bbnvån¡ngen mt KanbrsgaÞÈojåkægabn samt i

b&NÈn¡ngen mt Gemlå Uprsahgaþr{anbrsgabn. Lågsb frlúij
öve¡ mâ*p¡anål år 3 mþr,)

i.; LI
ADMINISTRATIVA EESTÃMMELSER

Gemmfiihndelid

I
IJ PPLYSI'¡INGAR

ed¡gl pbn- æh bygglâ0s

,t-'-lr 2010:900.

Vij konmânde fslighebbjldnhg kan fãslighebgrå@rnå âw¡ka från &ngrånsrm.

PlanlâÈn & ribd av karùngenjör Lsa Maþn,
lmm plâmmÉdel finß ldlûheÞ $m iìþ omfabs åv damttl.
Fôr mer ¡nfo¡rolion oñ ber6rda fasligheþr, * gmmfðraúbeskrivn¡ngen ,

-LT-_- I:::::.r

.1

1@m

ILLUSTMT¡ONER OCh HÂNVßNINGAR

--@ HånvjsninE, p!ûkten pgkar ul l)€stånìmelseonùadel.

av ca 1645 kvm från
munens fastighet, Kvarngärdet

21 till Rikshem AB (publ)
5:5 (markering med

rå

g av ca 2835 kvm

rngärdet 1:21 till Rikshem
(publ) Kvarngärdet 4:4

nens fastighet,

med blå kantli

ring av allmän
gatumark från

till kommunens

1:21 (streckad blå

AB (publ)
Kvarngärdet

Kvarngärdet

ring av allmän
gatumark från

Djäknens fastighet
Kvarngärdet 60:1 till

I av BRF

nens fastig
rdel 1:21

svart



BILAGA 3

ffiuPRsa¡,,? STADSBYGGNADSFORVALTNI NGEN

Handläggare

Johan Engberg
018-7274637

Datum

2016-tt-17

Kostnadsbedömning av detaljptan Kvarngärdet 60:1,
Uppsala '

Förutsättningar: Prisläge Dec 20 I 6
exkl. moms

OBJEKT Kvarngärdet 60: 1 Längd
MIM2

ANTAGET
ANDEL
BERG

Pris/m
kr

KOSTNAD
kkr.

Väg sektion 24,5 m. Gc 5m, grönyta
trädplantering 4m, körbana 7m, grönyta
trädplantering 4m, gc 4,5m.

300 m 0 40300 12090

Anslutningsväg mot Kantorsgatan Väg
sektion l4m

52m 0 1634s 850

Enkelriktad anslutningsväg ink plattlagda
gångbanor B=8m, Gång 3m, KB 2,5m,
Kanstensparkering 2,5m

52m 17200 894

Omsättning kantsten länes Diäkneeatan 80m 2000 160

Summa Totalt 139944

Antaget berg = 0
* Kommunala investeringsmedel delfinansierar
50 % av Gamla Uppsalagatan, motsvarande
6045 kkr. Aterstående del av totala kostnader för
allmänplatsåtgärder, 7 949 000 finansieras
genom exploateringsavg ¡fter som fördelas mellan
fastig hetsägarna/exploatörerna inom
Planområdet.

Berg regleras efter självkostnadsprincipen
enlist AB 04

Indexuppråikning enligt SCB : s

"Entreprenadindex för anläggning" skall
beräknas till betalningsdagen, basmånad
dec2016. För beräkning av index
kommer entreprenadindex ftir
husbyggnad och anläggning att användas.
Huvudgrupp vägentrepren ader 25Yo I 2l I ,

50% I23l,25yo 1241. Vid indexreglering
ska hela exploateringsavgiften ( I 00%)
regleras enligt nämnd fördelning.

Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsftirvaltningen. 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 . Telefon: 018 -727 40 00 . Fax: 018 -727 40 62

www.uppsala.se
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IOAG RIKSHEM

IDAG BRF DJÄKNEN

NY KVARTERSMARK, IDAG ALLMÄN PLATS

NY ALLMÄN PLATS, IDAG RIKSHEM

NY ALLMÄN PLATS, IDAG BRF DJÄKNEN

_- BEF. VATTEN

- 

BEF. SPILLVATTEN

-.- BEF. DAGVATTEN

10m 0

BILAGA 4

Kvarngärdet 60:1 - ny dp
Ledningar 2016-12-13

Petter öhman Arkitektkontor AB
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B6bßdaum lnsh
Samråd 201il9-24 PBN

GÉßkú!201æ25 PBN

Anþsil6................ P8N

Þgakrd ................

Til phæn ffir

Pþnbdû!

dbilênr2o1 3.2(402

ffiu¡æ¡l Granskning

Detaljplan för

Kvarngärdet 60:1

Upprãttad i september 201ô

El¡n Eriks
plånâ*¡tekt

Torsþn Livion

delaljplaffihef

ORUNDKARTANS BETECKNJNGAR pL¡tts¡slÄ[4t\ileLSen
FdÞde 9¿&r hom mËen d iúûtu€ &tdniùâr.
0ãr Þþ*dng skE gåller bunmþn iñm heb obMel
Êndadilgtsn anÉndng 6h ufomnhgärü|tun.

GRANSBETECKNINGAR

Derâljp¡å¡egrãns

Anvådningsgrãns

Êgeßkapsg¡tins

ANVÀNDNING AV MARK

,_ Allmånna platser

. l----ãt¡__--] Gauro*

Kvarte6mart

.\l Bc lBosÉ&r,æñrumverrsmrel
Lokah Û eñturerksamhet ska l¡ìms ì dên då¡ âv òo[ênváningtr
sm vôkr ml G¿mlå Uppsabgeta¡ ¡ deñ oñlahhg em hdôß
nôdvãr¡digl 6r afl upproå plene¡s sylb gållande sbdsshåk. bkaler sh
hå ù iîvándig lìõ¡j pá m¡nst 3,6 mþ¡ f.ån liàrdigl golv ü undeßijan þâ
nâsþ vå¡j¡gsbjãlklag. b*ålena *a Ðdû mot gâumrl med lädigt
golv æh utbmæ d eñué mt gâb.

!'|i*ototnll.n **øo*"r.'*.n."*B I LAGA 5
EEGRANSNINGAR AV MARKENS EEBYGGANDE

I l::1ll 'll syssmd tir i¡þ upptriræ.

fllllllllll Marb fár eÉs bebys€âs M ddre kompbrensyssnader i hðssr

en våning.

Ma*en får byggas unde. md lôròad biåülag.

Markfr får byggas under M phngban odì kóôad bjålklåg. Mdt€¡
fåt en lasl bebyggas md mMÉ kmplomentbyggnâder ¡ hõgst sn

vånlns.

Ma*en ska va6 lilgãngllg 6r gêmensñhelsnlãggdn$

- 

Rårdshecdet(sN¡sêtotur cA=smúsamhêe&súo)

: aylgnrdû(0æjnmftdbqr.k.d.) ,.rûTtN

'\\

--'.-'. Gâño-ochryiérvås
:.ff Sbñr
+ 

- 
oikômiMnlàrc$.ßédinje

O r'åd

sEiEFsrs@/Red¡4

Uppråttad i augusÍ 2015, rev augusti 2016.

I

,'/
MARKENS ANORDNANDE

Ma* æh vegetalion

gårdl
ffnnas,

sÞdsbyggnadsrðtoahhge¡

\z

t æSO --l &sË{ær, ænrFveilsmrl, tðrskob. våd-ochoms€sboede.
Lokåþr 6r ænÍmwksamhet ska fnßs i *n del d bo-hvånl¡sn Utbrt 6h slångæl
sm veftr ml Gåñla uppsdash ¡ den omfadnhg sn odirs k+ . + . 

- 
KöÞa¡ 6ólÉlse €r mb amrdd' TvãsÞck md pt m*?r

nõdvådþt 6r an uppñå plåñens syte øllaú sbßbåk. Mol horet brb*b d!t.
Gãnb ljppslagaþn-Vattþi¡navågênstâlokâi¿rlòrenfumverksfr

ü l*Ë'åî'Jfñ:frìî,':ff iå Hi [Tåi,äf,f 'ht pLnce'nc' utroRMNrNG, ,TFoRANDE

Lokaþrna ska anslub moi gâtuma* med Ê¡d¡gt golv och uformæ med PlærirE
enh mt gah.

m parkering, boståder, æntruilerksanher, vádænÞr erer ¡k¡endå. h Byggñade@ sla I hu,¡ek daæ6 ulefb¡ bvgEåf.gÌåns mt gab

Boslåder ocUekr lobler 6r ænhruaksffihet ska in¡æ mt Utlomn¡ng æh omhttn¡ng
Djåknegah¡.

tusÞ&r ska flnm I vånlng tÉ @h dárut&er, ll,lll, lv,V,vl,Vll lrôgsÞ anlâl vådngtr vi¡d lår inrdas ulävêr angivêt vàn¡ngsnbl.

Tak på patudûgÊhus Ska uübr@ sm Þkþrass lãmpl¡g lôr ubv¡sbhê lv-Vll HôgsÞ Espektive lågsb anÞl vånjngar sñ bygonad€n ska varþ¡a
f6m lill ansluhiñg mol byggñã&ns hõgdelar. me[añ. V¡nd tå hÞdâs utövû angivàtvånngønUt.
oen del av mftnvånlñgsn sm verer ml G¿da UoNbqaEñ *å
âilándâs t¡tl æñtumve*smhet eüe¡ värd i sin hdh;. þ¿br *a ha en fAdhUS EMæt r¡dh6 och *omplemenbyggndr'

iNåndig lìóid på m¡nst 3'6 reH ftån îårdgl goh lil un&6¡&l É n9tÞ entreér, Ente& ska I huvudsak vara gemmgáeode meitan gab och g,åd.
vå¡hgsbllkhg. Lokalema ska andub mol gôùma¡k med låroigl golv pà huvudeñt¿ nè¡ån Íapp¡us sh g¿b Ér dôßbladet S uihogst 0,5
oô ullbrffi md ênlré etgabn. meþr ôvergångba¡an,

gård2

enlreé12

hrb6 nilå ska anslub li! a¡mån plas úú nivåsk{nad.

tuffisgård. PlanGringå¡, dâß û uhislèlse och lel ska fnnæ.

Hômavslårnhg ì ùft¡vådrEÉn mt Kånbrs!âþn-Diäln4âbn snl i

boftnvåningÉn ml Geßìlâ Uppsahahn{ãnbagaÞn. L{pb fittiiJ
över @rkplånet år 3 neÞl

EnlÉer l¡l hlåder ovânpå paderiqshus ska ñnnas mt Gåmla

Uppebgabn.

Dãr bulhhivàer ôvqS¡¡¿r 55 dBA ehivalent nivà ubn6r h*
(ftilåßvårde) ska byggnader ulbms så at

-mißl hålllen av bosbdsrummn i vâde låg¿nhet ãr våde ml tyst

eler ljdãñÞãd sßa @d Mjgst 50 dBA ekvlvalent ntuá (45 deû sb
efbrstãvas) fih högst 70 dBA max¡ml n¡vå ùbn6r fasåd (fifftvãr&).

-varþ bqrbd har flgång dl en uþplab. p.ival eller gemeflff, på tysl

ells ÍdåmFd säa (enligi ovan) ¡ ¡åÉ ânsluh¡g lil bosheñ.

Byggnâden ska dehs upp I ¡¡å delar hed en s[ipp om minsl I mbr
frellan,

Mloñger oú burspråk som velg mot gaÞ får krâga ut lribst 1,5 mebr
hån fæd. La¡sþ fit*td över gab ãr 3,5 meþr.

BalÌongêr mt gård *r bklå6ss får upt6ræ. Skydâds !þplaßer
red pbnk od/el€r mur semr Þl mr sdà lár uppfð6.

ByggÉden * delas upp ¡ !å frisiåerìde ¡adh@nheter,

Byggmdema skâ ufomas red eti utuyck av ðpptriEt i boteNån¡ngen
mot GamL Uppsabgabn.
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ADMINIS.TRAIIVA BÊsTÃMMELSER

Genomfiiraodel¡d

Genomfôradeften ãr 5 & Ífån den dâg daæn v¡nne. laga k6ll.

UPPLYSNINGAR

Sbndå¡d6rfaade lEr lilãmpab vb p¡aæns f¡mbgande edgt daF odì bygglâgen

2010:900.

Vid Xommú hsügtubbu¡¡ng kan faslûhelsgráNerø âw¡kâ fån plåru¡€¡seha.

Plañkaûn ¿ir rllád av kadì¡geñj& Lena Matsñ.

lmm plâMÉdèt fñns b$jgheÞr sñ ¡nb @labs e plânú|.
Êör md ¡¡lor@lion oñ æ6rda hstglÉþr, e gemñlð.an&æskrim¡ngen.
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ILLUSMTIONER OCh HÃNVßNJNGM

--@ Hà¡visrìing, puikten pekâr ut bostánìmelseomrádel.
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