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 Kommunstyrelsen 
 

Köpeavtal för exploatering, Östra Sala backe etapp 1 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  godkänna upprättade förslag till köpeavtal för exploatering med tillhörande kvalitets- och 
hållbarhetskontrakt för Östra Sala backe etapp 1 mellan Uppsala kommun och Järntorget 
Bostad AB, Hauschild + Siegel Architecture AB, ByggVesta Fyrislundsgatan AB, Östra 
landmärket nr 4 ekonomisk förening, Fastighets AB Knäckepilen 1, Fastighets AB 
Knäckepilen 2, Fastighets AB Daggvidet, Ardea Nord ekonomisk förening, Emberiza Nord 
ekonomisk förening, Wallenstam Fastighets AB 41 samt Svenska Vårdfastigheter AB, 
förutsatt att undertecknande sker senast den 12 februari 2014,  
 
att  godkänna exploateringsutgifter om 160 miljoner kronor vid genomförande av 
exploatering, samt 
 
att  godkänna entreprenadstart andra kvartalet 2014 av ledningsflyttar och sådana 
ombyggnader av allmän plats som ryms inom befintlig detaljplan.  
 
 
Sammanfattning 
Exploatörerna har i samråd med kontoret för samhällsutveckling arbetat fram ett förslag till 
bostadsbebyggelse med inslag av lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningarna, ett 
vårdboende med cirka 54 platser och en förskola för cirka 72 barn.  Bostäderna utgörs av 
drygt 600 lägenheter i flerbostadshus, varav ungefär hälften upplåtna med hyresrätt och 
hälften med bostadsrätt, samt tjugo radhus som ägande- eller bostadsrätter. Förslag till 
köpeavtal för exploatering är upprättade med de åtta exploatörerna inom området. Marken 
föreslås säljas för knappt 170 miljoner kronor och kostnaderna för genomförandet bedöms 
uppgå till 160 miljoner kronor. 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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Ärendet 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutade den 13 februari 2012 att anvisa 
mark inom fastigheten Sala backe 1:1 till Järntorget Bostad AB,  Hauschild + Siegel 
Architecture AB, Startskottet 40491 AB under ändring till ByggVesta Fyrislundsgatan AB, 
TB exploatering AB, Åke Sundvall Byggnads AB, Veidekke Bostad AB och Wallenstam AB 
för bostäder med inslag av lokaler, samt till Svenska Vårdfastigheter AB för vårdboende och 
förskola. För översiktskarta, se bilaga 1. Markanvisningsavtal tecknades med samtliga åtta 
exploatörer och villkorades med att köpeavtal för exploatering undertecknas senast den 12 
februari 2014. 
 
Exploatörerna har i samråd med kontoret för samhällsutveckling arbetat fram ett förslag till 
bostadsbebyggelse med inslag av lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningarna, ett 
vårdboende med cirka 54 platser och en förskola för cirka 72 barn.  Bostäderna utgörs av 
drygt 600 lägenheter i flerbostadshus, varav ungefär hälften upplåtna med hyresrätt och 
hälften med bostadsrätt, samt tjugo radhus som ägande- eller bostadsrätter.  
 
Kontoret har med de åtta exploatörerna, som i vissa fall bildat ett eller fler helägda 
dotterbolag eller ekonomiska föreningar, låtit upprätta totalt tio förslag till köpeavtal för 
exploatering i enlighet med bilaga 2. Avtalsparterna är Järntorget Bostad AB, Hauschild + 
Siegel Architecture AB, ByggVesta Fyrislundsgatan AB, Östra landmärket nr 4 ekonomisk 
förening, Fastighets AB Knäckepilen 1, Fastighets AB Knäckepilen 2, Fastighets AB 
Daggvidet, Ardea Nord ekonomisk förening, Emberiza Nord ekonomisk förening, 
Wallenstam Fastighets AB 41 samt Svenska Vårdfastigheter AB. 
 
Marken föreslås säljas till exploatörerna för sammanlagt cirka 170 miljoner kronor. 
Köpeskillingen är i avtalen angiven som preliminär och smärre justeringar kan komma att 
göras i samband med bygglov. Köpeskillingen för hyresrätter baseras på ett pris om 1900 kr 
per m2 bruttoarea (BTA), för bostadsrätter 3500 kr per m2 BTA, för vårdboendet med förskola 
i bottenvåningen 1950 kr per m2 BTA och priset per radhustomt är 650.000 kr.  
 
Beslut om antagande av detaljplan för Östra Sala backe, etapp 1 kan behandlas i plan- och 
byggnadsnämnden den 12 december 2013. Avtalens giltighet villkoras av att detaljplanen 
vinner laga kraft. 
 
Kvalitets- och hållbarhetskontrakt 
Östra Sala backe är utpekat som ett pilotprojekt för hållbart byggande i Uppsala kommun och 
en hög ambition kring hållbarhet och klimatsmarta lösningar ska prägla hela utbyggnaden av 
området. Ett kvalitets- och hållbarhetskontrakt, bilaga 3, knyts därför till köpeavtalen för 
exploatering för att säkerställa att ambitionerna från markanvisning och planering realiseras 
och följs upp. 
 
Kvalitets- och hållbarhetskontraktet har utvecklats i samverkan mellan Uppsala kommun och 
exploatörerna och omfattar skilda delar av hållbarhet. Exempel på sådana områden är 
byggnaders energianvändning, materialval, hållbara transporter, social hållbarhet och 
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utformning och gestaltning. Kontraktet anger inom en del områden minimikrav (Bra) och 
inom andra områden den nivå som exploatören själv valt (Bättre/Bäst). Meningen är att det 
ska finnas en valfrihet och ge möjlighet för en byggherre att spetsa sig inom olika områden.  
 
Avtal om parkeringsköp 
I projektets hållbarhetsprofil ingår att försöka minska bilanvändningen, bland annat genom att 
främja cykel- och kollektivtrafiken men parkeringsköp kan också bidra till detta. Kontoret 
föreslår därför att Uppsala kommun erbjuder parkeringsköp för upp till 0,2 parkeringsplatser 
per lägenhet inom etapp 1 inom upprättat förslag till avtal om parkeringsköp, bilaga 4. 
Parkeringsköp innebär att en exploatör som vid ny- eller ombyggnad inte kan tillhandahålla 
det antal parkeringsplatser man enligt normen är skyldig till, istället kan köpa dessa av 
kommunen. Kommunen kan då avsätta pengar till att, direkt eller i ett senare skede, anlägga 
parkeringsplatser på kommunal mark i närheten av fastigheten. 
 
Ekonomi 
Ett särskilt utformningsprogram har tagits fram för att säkerställa kvalitet och hållbarhet vid 
iordningställande av gator, torg och parker inom området. De gatuåtgärder som detaljplanen 
föranleder är ombyggnad av Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan, nya lokalgator mellan 
dessa gator och ombyggnad av gång- och cykeltunneln under Fyrislundsgatan. Ett torg med 
grön karaktär och en mindre park skapas också för att bidra till en levande stadsmiljö. I 
planprogrammet från 2011 fastslogs att några nya, större parker inte ryms inom 
programområdet. Istället ska närliggande parker och grönområden rustas upp och 
kvalitetshöjas. I den första etappen ingår kvarvarande delar av den påbörjade upprustningen 
av Källparken samt tillgängliggörande av den del av Vaksala gärde som idag är åker.   
 
Som en konsekvens av förtätningen har ett antal åtgärder identifierats som nödvändiga dels 
för att främja gång- och cykeltrafiken genom snabba och säkra cykelvägar, främst från Årsta 
och Sala backe in mot centrala Uppsala, dels för att  hålla nere mängden genomfartstrafik 
genom Sala backe.  
 
För att byggnationen ska kunna genomföras krävs dessutom flytt av ett antal ledningar, 
däribland vatten, dagvatten och fjärrvärme.  
 
Intäkterna från markförsäljning uppgår till knappt 170 miljoner kronor. Kostnaden för flytt av 
ledningar som idag belastar marken beräknas uppgå till 20 miljoner kronor. Utbyggnaden av 
gator och torg beräknas till 85 miljoner kronor och upprustning och nyanläggning av parker 
till 19 miljoner kronor. Dessa kostnader inkluderar projekterings-, byggherre-, 
administrationskostnader och oförutsett och är inkluderade i köpeskillingen. 24 miljoner 
kronor är nedan nedlagt i projektet och omfattar bland annat etappens andel av den redan 
utförda kraftledningen, utredningar, utvecklingsarbete kring hållbarhetsfrågor och 
kommunikationsinsatser. Den totala kostnaden för genomförandet av den första etappen av 
Östra Sala backe beräknas till 160 miljoner kronor. 
 
Uppsala kommun bär risken för merkostnader för eventuella markföroreningar samt 
arkeologiska undersökningar. Kostnaderna är uppskattade i februari 2013 och räknas upp med 
index till tidpunkt för genomförande.  
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Tidplan 
Ombyggnaden av gång- och cykeltunneln beräknas kunna starta andra kvartalet 2014. 
Genomförande av ledningsflytt och gatuombyggnader kan påbörjas tredje kvartalet 2014. 
Byggstart för de första bostäderna kan ske tidigast fjärde kvartalet 2014 och bostadshusen 
kommer därefter att byggas enligt en för området gemensam genomförandetidplan. Hela 
etappen väntas kunna vara färdigställd 2017.  
 
Om detaljplanen inte vinner laga kraft i januari 2014 behöver ombyggnaden av allmänna 
anläggningar ändå påbörjas under året för att förhindra att tidplanen förskjuts med ett år eller 
längre. Detta gäller sådan ombyggnad som kan ske inom ramen för befintlig detaljplan, det 
vill säga flytt av ledningar, standardhöjning av gång- och cykeltunneln och ombyggnad av 
Fyrislundsgatan respektive Johannesbäcksgatan. 
 
En förberedande process inför nästa etapp av Östra Sala backe pågår för närvarande. 
Markanvisningar och planläggning kan påbörjas 2014 för att ett genomförande ska kunna ta 
vid innan den första etappen färdigställts. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Ingrid Anderbjörk 
stadsdirektör   mark- och exploateringschef 
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AVTAL om parkeringsköp 
Östra Sala backe, etapp 1 

Mellan Uppsala kommun genom dess kommunstyrelse (org nr 212000-3005), nedan kallad 
Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr.XXXXXX-XXXX ), nedan kallad Bolaget har träffats 
följande avtal. 

BAKGRUND 

Plan- och bygglagen föreskriver att tomter som tas i anspråk för bebyggelse eller tillbyggnad 
ska anordnas på ett lämpligt sätt. I begreppet lämpligt sätt menas bland annat att utrymme för 
parkering ska anordnas på tomten eller i närheten av denna. Parkeringsköp innebär att en 
byggherre som vid ny- eller ombyggnad inte kan tillhandahålla det antal parkeringsplatser 
man enligt normen är skyldig till, istället kan köpa dessa av kommunen. Kommunen kan då 
avsätta pengar till att, direkt eller i ett senare skede, anlägga parkeringsplatser på kommunal 
mark i närheten av fastigheten. 

Den formella hanteringen av parkeringstal för nybyggnation hanteras av plan- och 
byggnadsnämnden. 

Parterna har tecknat köpeavtal för en blivande fastighet, del av Sala backe 1:1, nedan kallad 
fastigheten. Bolaget som förvärvare av fastigheten avser att uppföra bostäder med inslag av 
lokaler. 

PARKERINGSKÖP 

1.  
Genom detta avtal regleras parternas rättigheter och skyldigheter avseende ….(max 0,2 pl/lgh) 

antal parkeringsplatser för att tillgodose behovet av parkeringsutrymme för fastigheten. 
Samtliga platser ska kunna samutnyttjas. Parkeringsplatserna ska upplåtas i en kommande 
parkeringsanläggning i närområdet. 

2.  
Upplåtelse ska vara i 25 år från och med ……. 

3.  
Bolaget ska för finansiering av anläggningskostnaderna erlägga ett engångsbelopp av 175 000 
kr/plats, totalt …. kr till Kommunen. Beloppet ska betalas senast vid tillträdet av fastigheten.  

4.  
Parkeringsanläggningen kommer att uppföras inom Östra Sala backes andra etapp. 
Uppskattad tidpunkt för färdigställande är 2017-2018. Då anläggningen inte kommer att 
finnas på plats vid tid för inflyttning i den första etappen ska genom Kommunens försorg 
provisoriskt i närområdet tillhandahållas parkeringsutrymme som skäligen kan godtas av 
Bolaget.  

Bilaga 4



5.  
Sedan parkeringsanläggningen färdigställts upplåts till Bolaget angivet antal parkeringsplatser 
mot en avgift motsvarande marknadshyran, dock lägst motsvarande kapital-, drift- och 
underhållskostnader. Erlagt engångsbelopp ska härvid beaktas. Avgiften ska motsvara den 
andel av kostnader som proportionellt kan beräknas falla på Bolagets parkeringsplatser.  
 
Motsvarande bestämmelse gäller för upplåtelse av det provisoriska parkeringsutrymmet. 
 

6.  
Bolaget äger rätt att, med företräde för hyresgästerna i fastigheten, upplåta 
parkeringsplatserna i andra hand. Bolaget svarar dock alltid gentemot Kommunen för 
förpliktelserna enligt detta avtal. 
 

7.  
Bolagets skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal ska följa äganderätten till fastigheten 
och gälla såväl nuvarande som varje framtida ägare av densamma. 
 
Varje fastighetsägare är skyldig att vid överlåtelse av fastigheten inta bestämmelse i 
överlåtelseavtalet om att förvärvaren övertar överlåtarens samtliga rättigheter och skyldigheter 
enligt detta avtal. 
 
Fastighetsägare som underlåter att inta sådan bestämmelse ska utge vite till kommunen med 
…. kronor.  
 

8.  
Kommunen förbehåller sig rätt att överflytta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal 
till kommunalt parkeringsbolag. 
 

9.  
För rätta fullgörandet av Bolagets skyldigheter enligt detta avtal ska Bolaget vid avtalets 
undertecknande ställa säkerhet till ett värde av motsvarande belopp i form av bankgaranti 
eller annan säkerhet som kan prövas likvärdig och som kommunen godtar. 
 

10.  
Bolaget äger rätt att säga upp detta avtal under förutsättning: 

 att Bolaget kan fullgöra sin skyldighet att lösa fastighetens parkeringsbehov på annat 
sätt som plan- och byggnadsnämnden kan godkänna, eller 

 att Bolaget kan sätta annan i sitt ställe som parkeringsanläggningens huvudman kan 
godta 

Uppsägning ska ske minst ett år före den tidpunkt då Bolaget önskar att avtalet ska upphöra. 
 

11.  
Detta avtal är beroende av att bygglov meddelas Bolaget med detta avtal som ett villkor för 
beslutet och att avsedd nybyggnad (ombyggnad) av fastigheten …kommer till stånd.  
 
 

________________________ 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 



Uppsala den     /    20XX                           den     /    20XX  
 
För Uppsala kommun 
 
 
……………………………………. 
(namn) 

För Bolaget 
 
 
…………………………………. 
(namn) 

 




