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Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har 19 september 2013 godkänt förslag till rubricerad detaljplan 
och lämnat över det för antagandeprövning i kommunfullmäktige. Parallellt behandlas en plan 
för planskild korsning för Sankt Olofsgatan (KSN- 2013-1198) , samt ett genomförandeavtal 
med trafikverket (KSN 2009-0323). Planläggningen förutsätter kommunal medfinansiering 
om ca 105 Mkr totalt för genomförandet av båda planerna. Därmed bedöms plan- och 
byggnadsnämnden inte ha delegation att själv anta planen. 

Samrådsyttranden utsänds ej digitalt. Finns i akten. 

Föredragning 
Planförslaget möjliggör planfri korsning mellan Sankt Persgatan och järnvägen för gång- och 
cykeltrafik. Angöringen med bil behöver förändras för några fastigheter.  

Genomförandet beräknas kunna påbörjas under 2017 och ska ske koordinerat med 
motsvarande ombyggnad för planskildhet för St Olofsgatan och slutförandet av 
dubbelspårsutbyggnaden vid gamla Uppsala. 

Antagandehandlingarna består av plankarta med bestämmelser, plan- och 
genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse samt utlåtande. 
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Kommunalekonomiska konsekvenser mm 
Ett genomförandeavtal avseende båda korsningarna har upprättats mellan kommunen och 
trafikverket. Uppsala kommun är kostnadsansvarig för genomförandet av St. Persgatan. Den 
delen är kostnadsberäknad till 48 Mkr i prisnivå 2011-02. Kommunen står för eventuella 
kostnadsökningar för denna del. Uppsala kommun svarar därutöver att för kostnader 
förknippade med olika former av tillståndsgivning, ev. arkeologi och markföroreningar i gata. 
Kommunen står även för markinlösen som grovt har beräknats till 4 Mkr totalt sett.  
 
För genomförandet av St Persgatans planskilda korsning medfinansierar kommunen 48 Mkr. 
För genomförandet av St Olofsgatans planskilda korsning medfinansierar. I kommunens 
investeringsbudget ligger för närvarande 55 Mkr totalt för båda objekten, vilket innebär att 
korrigering behöver göras i IVE 2015-18. 
 
Avtalet med Trafikverket måste vara godkänt vid antagandet och behandlas av fullmäktige 
vid samma sammanträde. 
 
Kommunledningskontoret  
 
 
Joachim Danielsson  Ulla Holmgren 
Stadsdirektör  Enhetschef 
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Handläggare: Datum: Diarienummer: 
Anneli Sundin 2013-09-02 PBN 2013-001156 

f.d. dnr 2012/20105 
f.d. dnr 2010/20017 

Utlåtande 
Detaljplan för S:t Persgatans planskilda järnvägskorsning, Uppsala kommun.  
Normalt planförfarande 
 

 

Detaljplanens syfte 
Planförslaget syftar till att möjliggöra en planskild korsning mellan järnvägen och S:t Pers-
gatan. Planskildheten ökar trafiksäkerheten och förbättrar framkomligheten.  
 
 

Granskningsyttranden  
Totalt antal inkomna 15, varav 3 inkom efter utställningstidens slut 
 
Beslutsdatum och samrådstider 
Ansökan inkom: 2010-04-06 
Beslut om miljöbedöm-
ning: 

2011-01-27 

Programsamråd: 2010-05-06 
Programmet godkänt: 2011-01-27 
Beslut om planuppdrag: 2011-05-13  -  2011-07-10 
Beslut om samråd: 2010-04-06 
Samråd: 2011-01-27 
Beslut om utställning: 2013-06-13 
Utställning: 2013-07-11  -  2013-08-12 
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1. Sammanfattning av utställningen 

Den 4 juli kungjordes utställningen och planen ställdes ut på kommuninformationen, stadsbib-
lioteket och kommunens hemsida. Utställningen pågick till den 12 augusti 2013. Under ut-
ställningstiden inkom tolv yttranden. Efter utställningstidens slut inkom ytterligare tre yttran-
den. 

2. Sammanfattning av ändringar i förslaget 

 Planbeskrivningen kompletteras med upplysningar om några av Aspholmens fastigheter 
(Dragarbrunn 21:1 och 1:1):  

o Fastighetsägarens önskemål om en kraftigare brokonstruktion som håller för transpor-
ter med lätt lastbil till f.d. Tingsrättens (Dragarbrunn 21:1) entré mot Järnvägsprome-
naden. 

o Avfallshantering för andra fastigheter kan inte ordnas på Dragarbrunn 21:1 och 21:5. 

o Hänsyn måste tas till de befintliga ventilationshuvarna om fordon ska kunna vända på 
Dragarbrunn 21:5. 

 
 Planbeskrivningen kompletteras med förslaget att utforma S:t Persgatan så att trafikanter-

na (med ibland skymd sikt) varnas för andra korsande trafikanter (med ibland skymd sikt).  
 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda i planförslaget: 
 
Sakägare: 

 Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén (Stäng korsningen med S:t Persgatan; verksamheten försvåras 

och byggnaden hotas) 
 
Övriga för kännedom:  

 Privatperson boende på Väderkvarnsgatan (Onödigt med planskildheter) 
 Handelskammaren (Stryk planskildheten vid S:t Persgatan om den skadar Frälsningsarméns verksamhet) 

 Hyresgästföreningen (expropriera och riv Frälsningsarmén.) Tillåt inte en enda bil på järnvägsprome-

naden)    
 Uppsala Vatten och Avfall AB (beskriv alla servitut, avtal och överenskommelser som kommer att 

krävas för planens genomförande) 
 Föreningen Vårda Uppsala (behåll plankorsningen) 
 

Synpunkter från utställning och samråd som vidarebefordras till gatu- och samhällsmil-
jönämnden 
 

 Brf Klostret önskar att Klostergatans anslutning till Kungsgatan blir en regelrätt gatu-
anslutning. 

 Brf Klostret anser att en vändplan bör anläggas på Nannaskolans mark i anslutning till 
skolfastighetens soprum, då annars ett betydande antal fordon – inte minst tunga for-
don – tvingas vända genom backningsrörelse. 
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3. Sammanfattning av inkomna synpunkter och kontorets bedömning 

För att ge en god överblick av samrådsyttrandena och kontorets bedömning är dessa samman-
ställda ämnesvis. 
 
Länsstyrelsens yttrande 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt PBL 2010:900) 11 
kap 10 §. 
 
Bil-, cykel- och gångtrafik samt angöring och tillgänglighet 
Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén, Dragarbrunn 17:1 (nedan kallad Frälsningsar-
mén) 

1. Frälsningsarmén förordar att alternativet med en stängning av S:t Persgatans järn-
vägskorsning utreds och kan inte godta den utformning som föreslagits eftersom den 
omöjliggör nyttjandet av Frälsningsarméns fastighet och den verksamhet som pågår där. 
S:t Persgatan är inte någon viktig gång- och cykelled eftersom den inte är genomgående 
förbi stadskärnan. Det är naturligare att anpassa och förändra S:t Olofsgatan som cykels-
tråk. Frälsningsarmén vädjar därför till kommunen och Trafikverket att ändra sin inställ-
ning och att planen omarbetas i den del som berör S:t Persgatan och Frälsningsarméns fas-
tighet Dragarbrunn 17:1. 

 
2. Frälsningsarmén bedriver en omfattande verksamhet som berör människor i alla åldrar 

och verksamheten har under de senaste åren haft en stark tillväxt. En utgång mot S:t Pers-
gatan blir farlig för besökarna om det ska finnas biltrafik utanför dörren. Det går inte hel-
ler att skapa det lugn och de rutiner som behövs vid begravningar. 

 
3. I mitten av 2000-talet erhöll Frälsningsarmén bygglov för en stor och kostsam tillbyggnad 

med lokalisering mot den befintliga järnvägen och det område som den föreslagna detalj-
planen utgår ifrån ska inlösas jämte användas för bil- och cykeltrafik. Ombyggnaden och 
upprustningen, som nu kommer att onyttiggöras, uppgick till närmare 25 miljoner kronor. 

 
4. Byggarbetena under byggtiden på 3 år kommer att störa verksamheten eftersom ingången 

från S:t Persgatan, enligt uppgift, kommer att stängas av. En provisorisk ingång är inte ett 
alternativ. Under den planerade byggtiden kommer Frälsningsarmén därför inte att kunna 
använda lokalerna 

 
5. En ombyggnad av S:t Persgatan skapar problem för verksamhetens omfattande varu- och 

persontransporter. 
 
Kontorets bedömning 
Planen möjliggör en planskild korsning, under förutsättning att den går att genomföra med 
hänsyn till finansiering, grundläggning, angöring, m.m. Möjligheten är viktig för kommunens 
långsiktiga arbete för att öka framkomlighet för cyklister och gående. De problem som Fräls-
ningsarmén tar upp finns beskrivna i detaljplanen och det framgår tydligt att ett plangenomfö-
rande skapar svårigheter för byggnaden, verksamheten och dess besökare. Inför ett genomfö-
rande måste de frågorna vara lösta. 
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Bil-, cykel- och gångtrafik samt angöring och tillgänglighet, forts 
Brf Oden/Ygg, Dragarbrunn 21:9 
1. Föreningen är delägare i Dragarbrunn GA:16 med garageutfart mot S:t Persgatan. Fräls-

ningsarmén får en egen ”gräddfil” medan vi ska samsas med gång- och cykeltrafikanter på 
den resterande delen. 

 
2. En nedgrävning av vägen, med mer nedförslut, innebär än högre hastigheter hos cyklister-

na med vad det innebär. Och vi vet alla hur hänsynslösa och trafikfarliga många av dessa 
är i Uppsala. Den planskilda korsningen kommer sannolikt även att medföra att cykeltra-
fiken ökar på gatan. 

 
3. Ett varningssystem måste skapas för att trafiken ska bli olycksfri. Ljus- och/eller ljudsig-

naler när vår garageport öppnas. Trafikspeglar kan vara att ett sätt. Någon typ av ”Slee-
ping Policeman” kan vara ett annat. För att ytterligare minska riskerna föreslår vi att all 
biltrafik förbjuds (utom för behöriga) på gatan. Ett alternativ kan även vara att det införs 
stoppförbud. 

 
Kontorets bedömning 

1. Frälsningsarmén har inte fått någon ”gräddfil”, även deras besökare måste samsas med 
övriga trafikanter på S:t Persgatan och/eller på Järnvägspromenaden. 

2. Uppsala kommun arbetar kontinuerligt för att förbättra cykelvägnätet.  Det kan inne-
bära att bilar ibland måste ta mer hänsyn än vad de är vana vid, till cyklisternas fram-
komlighet och säkerhet. 

3. Detaljplanen reglerar inte gatans utformning men planbeskrivningen kan kompletteras 
förslaget att utforma gatan så att trafikanterna (med ibland skymd sikt) varnas för 
andra korsande trafikanter (med ibland skymd sikt).  

 
Brf Klostret, Dragarbrunn 17:6 
En gång- och cykelförbindelse på järnvägens östra sida är mycket viktig och får inte tas bort 
från projektet. Särskilt om delar av Järnvägspromenadens västra sida ska upplåtas för biltra-
fik. 
 
Kontorets bedömning 
Detaljplanen möjliggör en cykelförbindelse på den östra sidan, men den ingår inte i finansie-
ringen av projektet.  
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Bil-, cykel- och gångtrafik samt angöring och tillgänglighet, forts 
Aspholmen fastigheter 
1. Tillgängligheten till entrén på Dragarbrunn 21:1 försämras väsentligt. För gående kan 

detta åtgärdas genom att den sektion av S:t Persgatan som är tänkt att skydda grundlägg-
ningen på vår byggnads norra gavel anpassas så att den tillsammans med en trappa kan 
användas som passage till huvudentrén. 

 
2. För framtida underhållsarbeten, men framförallt för att kunna ta bort istappar från takfoten 

behöver vi möjlighet att köra med lätt lastbil till den östra fasaden på byggnaden. Då det 
inte finns utrymme för att passera söder om byggnaden på vår fastighet är det nödvändigt 
att tillåta viss biltrafik på vår fastighet över Järnvägspromenadens gång- och cykelbro. 

 
3. Vi behöver flytta vår avfallshantering på Dragarbrunn 21:1 till den befintliga avfallsstat-

ionen på Dragarbrunn 12:5. Detta är hanterbart, men det finns inte utrymme att hantera 
avfall från andra fastigheter där. 

 
4. Tillfarten från S:t Persgatan till Dragarbrunn 21:1 tas bort. Vi kan hantera detta genom att 

ordna tillfarten över Dragarbrunn 21:5, där det idag finns en byggrätt. Detta får dock kon-
sekvensen att byggrätten minskar och att antalet markparkeringar på Dragarbrunn 21:1 
minskar. Den minskade byggrätten kan kompenseras genom att detaljplanen för Dragar-
brunn 21:5 ändras och en högra byggnadshöjd tillåts. 

 
5. Den föreslagna rundkörningen på Dragarbrunn 21:5 är lagd över befintliga ventilations-

huvar. Det är möjligt att flytta dessa, men det kommer då att inkräkta på antalet markpar-
keringar och på framtida byggrätt. Rundkörningen går också över ett gårdsbjälklag där 
fordonstrafik inte är tillåten idag och vi är osäkra på bjälklagets bärighet. 

 
Kontorets bedömning 
 
1. I planbeskrivningen finns en illustration som visar en trappa enligt Aspholmens förslag. 

Gatans utformning regleras inte av detaljplanen, men kontoret delar Aspholmens uppfatt-
ning att det är ett bra förslag. 

2. Gång- och cykelbrons utformning regleras inte av detaljplanen. Bron måste hålla för un-
derhållsfordon. En ännu kraftigare brokonstruktion medför att tunneln blir djupare och 
lutningen brantare. Planbeskrivningen kompletteras med en upplysning om Aspholmens 
önskemål.   

3. Planbeskrivningen kompletteras med en upplysning om att avfallshantering för andra fas-
tigheter inte kan ordnas på Dragarbrunn 21:1 och 21:5. 

4. Det går inte att lova några förändringar i byggrätten på Dragarbrunn 21:5. En sådan för-
ändring måste prövas i en särskild planprocess. 

5. Planbeskrivningen kompletteras med en upplysning om att den eventuella ”rundkörning-
en” går över befintliga ventilationshuvar och bjälklag med osäker bärighet. 
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Bil-, cykel- och gångtrafik samt angöring och tillgänglighet, forts 
Föreningen Vårda Uppsala 
S:t Persgatan är smal och en tunnel får alltför stora konsekvenser. Föreningen föreslår därför 
att alternativet med bibehållen plankorsning utreds eftersom en tunnel har alltför stor negativ 
inverkan på omgivningen. 
 
Kontorets bedömning 
Trafikverket gjorde en förstudie för planskilda korsningar på S:t Persgatan och S:t Olofsgatan 
2009, se http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Uppsala-norra-infart/Dokument/.  
Slutsatsen och Trafikverkets beslut blev att det sammantaget är stora nackdelar med en bibe-
hållen plankorsning och alternativet med planskildheter på de båda gatorna förordades. I 
framtiden kommer tågtrafiken att öka, vilket medför allt längre perioder av bomfällning med 
åtföljande väntetider. Dessutom kommer spåren att utökas till tre vilket ytterligare försvårar 
framkomligheten för funktionshindrade.  
 
Om en planskild korsning byggs vid S:t Olofsgatan, medför det att järnvägen kommer att rä-
tas ut och höjas på hela sträckan mellan Skolgatan och Vaksalagatan. Järnvägen vid S:t Pers-

gatan höjs då 80 cm. En bibehållen plankorsning vid S:t Persgatan kombinerad med en plan-
skild korsning vid S:t Olofsgatan medför då särskilda svårigheter: 
 
1) Väster om järnvägen blir höjdskillnaden mellan S:t 
Persgatan och järnvägen sammanlagt 1,4 m.  
 
Om tillgängligheten till de befintliga fastigheterna ska 
behållas, måste gatan delas upp på längden så att en del 
av gatan behåller sin nuvarande marknivå.  
 
För att behålla angöringen till Frälsningsarméns (Dragar-
brunn 17:1) parkering måste en ramp placeras närmast 
Tingsrätten (Dragarbrunn 21:1). Om besökande fordon 
till Frälsningsarmén ska kunna backa och vända på S:t 
Persgatan måste rampen bli förhållandevis smal (max 4 
meter). Höjdskillnaden medför 6 % lutning på rampen.  
 
2) Öster om järnvägen finns det mer utrymme och där 
kan rampen göras lika bred som gatan eller kombineras 
med en trappa.  
 

 
 

3) Ramperna i spårets längdriktning på måste höjas mer än i tunnelalternativet eftersom Järnvägs-
promenaden måste ligga i höjd med järnvägsspåren om man ska kunna korsa järnvägen i plan. 
 
4) Ett annat problem som uppstår är brist på utrymme för de väntande eftersom höjdskillnaden gör att 
de måste stå på järnvägspromenaden eller på ramperna. 

 
5) Angöringen till Tingsrätten (Dragarbrunn 17:1) medför att bilar kör ut precis där rampen tar slut, 
vilket kan bli farligt för de oskyddade trafikanterna.   

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Uppsala-norra-infart/Dokument/
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Järnvägens ombyggnad och tågtrafik samt störningar från tågtrafiken 
Brf Oden/Ygg, Dragarbrunn 21:9 
Vi har ej kunnat finna några ljuddämpande åtgärder mot vår fastighet med tanke på den höj-
ning av banvallen som planeras. Vi har tidigare fått bullerdämpande fönster, men nu anser vi 
att förutsättningarna har förändrats. Vi anser att detta är ett tillfälle att göra ytterligare vibrat-
ionsdämpande åtgärder. 
 
Brf Gimle påpekar att vibrationer från järnvägen påverkar grundläggningen. 
 
Brf Trudhem föreslår ett bullerplank längs järnvägen eftersom det skulle skapa en mer frid-
full stämning i parkområdet kring Österplan och i bostadsområdet. För att undvika barriäref-
fekter bör man använda ett genomskinligt material i bullerplanket. 
 
Kontorets bedömning 
I planbeskrivningen beskrivs tågbuller under rubriken Hälsa och säkerhet; förutsättningar och 
förändringar/Järnväg och tågtrafik/Tågbuller. Där kan man se att de bullerdämpande åtgärder-
na är dimensionerade för att klara den hastighetsökning som nyligen har genomförts inom 
planområdet. Tilläggas kan att de bullerdämpande åtgärderna bör vara dimensionerade för att 
klara den ombyggnad som beskrivs, inklusive en höjning av banvallen, eftersom det var känt 
redan 1997. 
 
I planbeskrivningen beskrivs vibrationer från järnvägen under rubriken Hälsa och säkerhet; 
förutsättningar och förändringar/Järnväg och tågtrafik/Vibrationer. Där kan man läsa att 
”järnvägstrafiken ger upphov till vibrationer i intilliggande byggnader”. Vid en ombyggnad 
av banvallen ges möjlighet att utföra vibrationsdämpande åtgärder. Det betyder att eftersom 
banvallen ska byggas om kan man göra den mer vibrationsdämpande än idag. 
 
Frågan om bullerplank behandlas inte i detaljplanen eftersom planområdet endast omfattar de 
delar av järnvägen och Österplan som direkt berörs av en ombyggnad. 
 
Grundläggning  
Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén (Dragarbrunn 17:1), Aspholmen fastigheter 
(Dragarbrunn 21:1 och 21:5), Brf Gimle (Dragarbrunn 17:2), Brf Lindagård (kvarn-
gärdet 25:2) och brf Trudhem (Kvarngärdet 25:1) 
Byggnadernas har redan idag stora problem med grundläggningen och projektet risker att 
skada den ytterligare.  
Kommunen är skadeståndsskyldig vid en eventuell skada på intilliggande fastigheter.   
Grundvattenförändring påverkar grundläggningen 
 
Brf Trudhem (Kvarngärdet 25:1) bifogar även ett expertutlåtande från Golder Associates 
AB. 
 
Kontorets bedömning 
I planbeskrivningen beskrivs grundläggningsfrågor och grundvatten under rubriken Mark och 
geoteknik. Där finns en karta som visar byggnader vars grundläggning kan vara känslig samt 
en hänvisning till en fastighetsinventering som har genomförts av WSP på uppdrag av Trafik-
verket, för att ringa in vilka byggnader som kan vara känsliga för en ombyggnad av gatan. 
Planen reglerar inte hur grundläggningsfrågorna ska lösas eftersom det måste utredas nog-
grant i projekteringen inför byggstart. Vi en eventuell skada måste det utredas om det är 
kommunen, Trafikverket eller någon annan som är skadeståndsskyldig.  
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Österplan  
Brf Trudhem förordar att parkeringen tas bort och att parken återskapas samt att mötet mel-
lan Österplan och S:t Persgatan utformas med omsorg och i enlighet med tidigare stadsplan. 
 
Kontorets bedömning 
Detaljplanen omfattar inte den berörda delen av Österplan. Marken är redan planlagd som 
park där. 
 
 
Övrigt 
Föreningen Vårda Uppsala 
Konsekvensbeskrivningen för kulturmiljön är utmärkt. 
 
Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén, Dragarbrunn 17:1 anser att detaljplanen medför 
betydande miljöpåverkan. Som skäl för det anförs följande: 

1. Hastigheten på tågen kommer att uppgår till 100 km/tim. 
2. Med beaktande av att tågen ska in mot stationen kommer det även att bli bullerpåverkan i 

form av s.k. skrikljud, d.v.s. bromsljud. 
3. Transporter av farligt gods, exempelvis bensin, kommer att gå rakt genom Uppsala och 

med högre hastighet trots järnvägens närhet till befintlig bebyggelse. 
4. Tunnel ges en fri höjd om 2,7 m. 
5. Närmast fastigheten Dragarbrunn 17:1 kommer det att vara användning för gång- och cy-

keltrafik samt personbilar och transportfordon. 
6. Järnvägen höjs ca 80 cm i korsningen med S:t Persgatan. 
 
Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén, Dragarbrunn 17:1 (nedan kallad Frälsningsar-
mén) påpekar även att Frälsningsarmén erhöll bygglov för en stor och kostsam tillbyggnad 
med lokalisering mot järnvägen och det område som den föreslagna detaljplanen skall lösa in 
jämte användas för bil- och cykeltrafik. Ombyggnaden och upprustningen, som nu kommer 
att onyttiggöras, uppgick till närmare 25 miljoner kronor. 

 
Kontorets bedömning 
Kontoret delar inte Frälsningsarméns uppfattning:  
Punkt 1, 2, 3 och 6 är förändringar som sker inom järnvägsområdet oberoende av om kors-
ningarna är planskilda eller ej.  
Punkt 4. Tunnelhöjden är den standardhöjd som används för alla gång- och cykeltunnlar i 
Uppsala.  
Punkt 5. Järnvägspromenaden mellan S:t Olofsgatan är redan idag planlagd som ”allmän 
plats” utan precisering av hur den får trafikeras. Idag tillåts dock endast gång- och cykeltrafik 
men om S:t Persgatan får en planskild korsning kan kommunen själv besluta att tillåta begrän-
sad biltrafik på den. 
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Kontorets bedömning, forts 
Tillbyggnaden onyttiggörs inte av den planskilda korsningen. Planen inkräktar inte heller på 
Frälsningsarméns fastighet. Den enda biltrafik som kan förekomma där den som har målpunkt 
hos Frälsningsarmén. Gång- och cykeltrafik kan klaras på Järnvägspromenaden. 
 
              Bilden och texten nedan är tagna ur planbeskrivningen. 

 
Angöringen till Dragarbrunn 17:1 (Frälsningsarmén) 
Angöringen till Dragarbrunn 17:1 måste troligen ordnas i form av en enkelriktad 

anslutning från Klostergatan och via Järnvägspromenaden till S:t Persgatan. An-

göringsvägen delas med gång- och cykeltrafik och är på S:t Persgatan 4 meter 

bred. Den kan endast användas till enkelriktad angöring för personbilar, färd-

tjänst och mindre transportfordon. Större transporter och sophämtning måste ske 

från S:t Persgatan med möjlighet för fordonen att vända innan gatan smalnar av 

och delvis går ner i tunneln. Avtal måste troligen träffas mellan fastighetsägarna 

till Dragarbrunn 21:5 och 17:1 för att skapa möjlighet för transportfordon att 

vända och för sopbilar att hämta avfall. 

 

Exempel på angöring via Järnvägspromenaden 

Bilden nedan visar ett exempel där bilar, gående och cyklister delar på järnvägs-

promenaden mellan Klostergatan och Dragarbrunn 17:1.  

 

Trafiken mellan S:t Persgatan 

och Järnvägspromenaden av-

leds där järnvägspromenaden 

övergår i en ramp för att nå 

den höjd som krävs för gång- 

och cykelbron över S:t Pers-

gatan.  

 

Bilarna kan köra över 

Dragarbrunn 17:1 för att nå 

S:t Persgatan. 

 

Gång- och cykelförbindelsen 

mellan Järnvägspromenaden 

och S:t Persgatan avdelas med 

en stödmur (mörkblå linje på 

bilden) från gång- och cykel-

rampen till gång- och cykel-

bron.  
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4.  Synpunkter som har inkommit efter utställningstidens slut… 
 …och därmed inte ger rätt att överklaga 

Trafikverket 
1. Trafikverket har synpunkter på genomförandebeskrivningen:  

 det pågår förhandling och ett nytt genomförandeavtal mellan kommunen  
 kommunen bör dela på kostnaderna för riskanalys och arkeologi  
 Trafikverket bekostar endast bullerdämpande åtgärder för buller som orsakas 

av järnvägen. 
 
Kontorets bedömning 

 Detaljplanen kan inte hänvisa till pågående förhandlingar. Men texten ändras så att det 
framgår at förhandlingar pågår och att kostandsfördelningen kan bli annorlunda. Plan-
beskrivningen förtydligas så att den framgår att Trafikverket betalar bullerdämpand 
åtgärder för järnvägsbuller. 

 
Frida Widmalm (ej sakägare)  
Tiden för utställningen av projektet suger rejält. Som medborgare och kommuninvånare kan 
man inte få någon annan uppfattning än att ni, vår folkvalda och dess tjänstemän, inte vill ta 
dela av några synpunkter när ni väljer Sveriges fyra klassiska semesterveckor för ändamålet.  
 
Frida Widmalm (ej sakägare)  
Utifrån de dokument ni lagt ut framgår inte några skriande behov av just tunnellösning. Tunn-
lar är extremt dyra att bygga och förfular avsevärt. Jag vill här påminna er och Trafikverket 
om att riksdag och regering fäster stort avseende vid (och har beslutat!) den s.k. fyrstegprinci-
pen där nyinvesteringar av denna dimension ska komma i sista hand sedan övriga mindre åt-
gärder för att lösa ett visst transportinfrastrukturproblem prövats. Både framkomlighet och 
säkerhet torde betydligt mer kostnadseffektivt kunna lösas inom ramen för en bibehållen 
korsning i ett plan med effektivare bommar. År 2013 måste det gå att ta fram järnvägsbommar 
som betydligt bättre än idag endast fälls ner när det verkligen behövs och inte som idag flera 
minuter innan tåget kommer. 
 
Kontorets bedömning 
Avsikten med utställningstiden är att få in synpunkter. Av den anledningen förlängdes tiden i 
förhållande till lagens krav. Frågan är välkänd för de flesta berörda eftersom planen redan 
varit föremål för samråd två gånger: 1998 och 2011. 
 
Frågan om planskild korsning har sedan 1997 hanterats av Trafikverket (f.d. Banverket) enligt 
gällande lagstiftning. Konsekvenserna av en plankorsning beskrivs i detaljplanen och i detta 
dokument under rubriken ”Bil-, cykel- och gångtrafik samt angöring och tillgänglighet”. 
 
 
 
 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
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4. Översikt över inkomna utställningsyttranden 

 Inkommit med 
yttrande 

Länsstyrelsen x 
  
Lantmäterimyndigheten - 
  
Sakägare (enligt fastighetsförteckningen)  
Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén, Dragarbrunn 17:1  x 
  
Brf Gimle, Dragarbrunn 17:2 x 
Miab Mälarinvest förvaltning AB, Dragarbrunn 17:3 o Kvarngärdet 25:3 - 
Uppsalahem AB, Dragarbrunn 17:5 - 
Brf Klostret; Dragarbrunn 17:6 x 
Aspholmen Oden/ygg AB, Dragarbrunn 21:1 x 
Fastighetsbolaget Brödtorget & Co KB, c/o Vasakrona (publ), Dragarbrunn 
21:5 (Numera Aspholmen fastigheter) x 

Brf Gandalf, Dragarbrunn 21:7 - 
Vaksala Restaurangförvaltning AB, Dragarbrunn 21:8 - 
Brf Oden/Ygg, Dragarbrunn 21:9 x 
Brf Mejeristen, Kvarngärdet 33.1 - 
Nepor 6 AB, Kvarngärdet 33:2 - 
  
Organisationer  
Vårda Uppsala x 
  
Kommunala förvaltningar - 
  
Övriga  
Svenska Kraftnät x 
Uppsala Vatten och Avfall x 
Vattenfall Eldistribution AB x 
Vattenfall Värme AB x 
  
Brf Trudhem, Kvarngärdet 25:1 x 
  
Utställningsyttranden som har inkommit efter utställningstidens slut  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden x 
Frida Widmalm x 
Trafikverket x 
  
 



















 
             


