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Detaljplan för 
del av kv. Kaniken  
Uppsala kommun 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Planförslaget omfattar följande handlingar:   
• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Genomförandebeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Planen syftar till att göra det möjligt för Västgöta nation att på sin 
fastighet uppföra ytterligare en byggnad innehållande studentlä-
genheter, samt att precisera och skydda kulturhistoriska värden 
genom Q/q-märkning eller varsamhetsbestämmelser. 
 

PLANDATA Lägesbestämning 
Planområdet ligger i den sydöstra delen av kvarteret Kaniken, och 
gränsar i öster till Västra Ågatan och i söder till Slottsgränd. 
 

 Areal 
Planområdets area är 2 387 kvm. 
 

 Markägoförhållanden 
Fjärdingen 28:9 ägs av Västgöta nation, och Fjärdingen 28:10 ägs 
av Stiftelsen Västgötagården. 
 

FÖRENLIGHET 
MED 3, 4 OCH 5 
KAP. MB 
 

Detaljplanen är förenlig med 3, 4 och 5 kap. MB. 

TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer och förordnanden 
För planområdet gäller Översiktsplan för Uppsala stad 2002. Över-
siktsplanen anger att området ligger inom stadsbygd, och att det år 
2020 även ska vara en del av stadskärnan. Viktiga riktlinjer gällan-
de kompletteringar inom stadsbygden är att: 

- bebyggelsemiljöer eller enstaka byggnader som är av sär-
skilt kulturhistoriskt värde eller av betydelse för stadsbilden 
ska bevaras och inte får förvanskas. 

- bostadsgårdar som är särskilt värdefulla ur historisk, miljö-
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mässig eller konstnärlig synpunkt, inte ska förvanskas. För-
ändring får ske om de tar hänsyn till kulturvärdena. 

- antalet lägenheter inte ska öka på ett sådant sätt att gårdens 
gröna kvalitet och funktion går till spillo. 

 
Planområdet ligger inom det yttre vattenskyddsområdet för Uppsa-
laåsen, och länsstyrelsens skyddsföreskrifter för detta område mås-
te beaktas. 
 
Förslaget till uppförande av ny byggnad och till att sätta skyddsbe-
stämmelser på befintliga byggnader är förenligt med Översiktsplan 
för Uppsala stad 2002 
 

 Detaljplan som berör aktuellt planområde 
Planområdet omfattas av PL 24 F som vann laga kraft 1947-01-24. 
Planen anger att endast byggnader innehållande samlingslokaler får 
uppföras på område markerat med S. Dock kan byggnadsnämnden 
ge tillstånd till inrättande av bostäder. Övrig mark får ej bebyggas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den gällande detaljplanen Pl 24 F från 1946. 
 

FÖRUTSÄTT-
NINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 
Markytan inom planområdet är plan. Den del som vetter mot Väst-
ra Ågatan består idag av en mindre trädgårdsanläggning med bland 
annat två större träd. Den sydvästra delen av planområdet utgörs 
idag främst av parkeringsplatser. Tre större träd finns också i denna 
del. 
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 Geoteknik 
Geotekniska undersökningar har gjorts av Bjerking AB 2005. Mar-
ken utgörs överst av cirka 1,1 – 1,4 meter fyllning innehållande i 
huvudsak mulljord, sand, grus, lera och tegel. Under fyllningen 
finns ett cirka 35 meter tjockt lager av lera, som i sin tur underlag-
ras av friktionsjord. Friktionsjorden vilar längre ner på berg.  
 
Sulfidlera kan förekomma i området. Denna påträffas vanligen från 
2 meters djup eller mer och kan ge upphov till surt lakvatten som 
påverkar omgivande mark och vatten negativt vid uppläggning. 
 

 Kulturmiljö 
Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård (C 40 A) 
gällande Uppsala stad, samt inom det kommunala kulturmiljöom-
rådet för Uppsala (U 20). Riktlinjen är att tillbyggnader, ombygg-
nader och andra ändringar av kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och 
dess byggnadstekniska, miljömässiga och konstnärliga värden tas 
tillvara. 
 
Enligt beslut från Kommunfullmäktige 1988-11-07 utgör även hela 
stadskärnan en särskilt värdefull kulturmiljö. Detta innebär att kul-
turhistoriska värden ska preciseras och skyddas genom Q/q-
märkning eller varsamhetsbestämmelser vid upprättande av nya 
detaljplaner. 
 
Planområdet ligger även inom ett område med medeltida kulturla-
ger, vilka äger skydd enligt 2 kap lagen om kulturminnen. Detta 
innebär att markingrepp kräver Länsstyrelsens prövning. 
 

 Befintlig bebyggelse 
I planområdets nordöstra hörn ligger ett envånigt nationshus av 
putsad sten med inredd vind och tegeltak. År 1666 uppfördes 
byggnaden som bostadshus på en delvis medeltida grund. Nations-
huset köptes 1825 av Västgöta nation och det togs i bruk sju år se-
nare. Sedan dess har flera ombyggnader gjorts, av vilka den första 
genomfördes åren 1900-01 enligt ritningar av Gustaf Lindgren. Vid 
denna ombyggnad tillkom tornet och den stora salens väggmål-
ningar föreställande västgötska städer, slott och kyrkor. Tillbygg-
naden med punschverandan tillkom vid den andra ombyggnaden 
1928. Åren 1946-49 genomfördes en ombyggnad efter Ivar Teng-
boms ritningar då kök och tambur tillkom. Huvudingången flytta-
des samtidigt till sin nuvarande plats i tornet. Den tegelröda färgen 
fick nationshuset 1981. 
 
Nationshuset ges i detaljplanen beteckningen q1 för att skyddas mot 
rivning, samt mot yttre och inre förändringar som kan förvanska 
byggnadens kulturhistoriska värde. Det är angeläget att den stora 
salens målningar bevaras. 
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Nationshuset, påbörjat 1666. 
 
 

Bostadshuset Ambrosia. 
 
I korsningen Västra Ågatan och Slottsgränd ligger ett envånigt bo-
stadshus med inredd vind och tegeltak, uppfört i början av 1800-
talet. Byggnaden, som även kallas Ambrosia, hade ursprungligen 
rödfärgade timmerfasader men reveterades senare. I början av 
1960-talet genomfördes en ombyggnad och restaurering efter rit-
ningar av Carl-Eric Nohldén. Vid ombyggnaden tillkom bland an-
nat två takfönster mot Slottsgränd. Byggnaden har använts för kon-
tor, men dessa byggdes vid restaureringen år 2005 om till sex stu-
dentbostäder.  
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Ambrosia ges i detaljplanen beteckningen q2 för att skyddas mot 
rivning, samt mot yttre förändringar som kan förvanska byggna-
dens kulturhistoriska värde. 
 

Stiftelsen Västgötagårdens byggnad med Ambrosia i förgrunden. 
 
Samtidigt som nationshuset genomgick en ombyggnad på 1940-
talet uppfördes Stiftelsen Västgötagårdens Studentbostäders bygg-
nad vid Slottsgränd, också efter ritningar av Ivar Tengbom. Huset 
är av sten och har två våningar med inredd vind under tegeltak. 
Sammanlagt finns i byggnaden 36 studentbostäder vilka förmedlas 
via Stiftelsen Västgötagården. Byggnadens exteriör har genomgått 
få förändringar sedan uppförandet. 
 
Studentbostadshuset ges i detaljplanen beteckningen q3 vilket inne-
bär att det skyddas mot rivning, samt mot yttre förändringar som 
kan förvanska dess kulturhistoriska och arkitektoniska värde.  
 

 Ny bebyggelse 
 

Illustrationsplan. Förslag: Bjerking AB. 
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Planen medger att en ny byggnad i tre våningar för centrumverk-
samhet eller för studentbostäder uppförs. På platsen för en ny 
byggnad finns idag en parkering och ett inhägnat område där varu-
inlastning till nationens kök sker, och där bland annat dryckesback-
ar förvaras. Det är av stor vikt att en ny byggnad inte blir domine-
rande över nationshuset med dess torn. Därför får totalhöjden på 
den tillkommande byggnaden inte överstiga tornbyggnadens tak (se 
illustration). Vidare bör byggnaden få ett formspråk som speglar vår 
tid, detta för att kontrastera mot och även förstärka den kulturhisto-
riskt värdefulla bebyggelsen. Även vid färgsättning av den nya 
byggnaden är det av stor vikt att hänsyn tas till de befintliga bygg-
naderna. Färgen bör ej vara densamma som på någon av de andra 
byggnaderna, men ändå vara av sådan art att det nya huset upplevs 
höra samman med de befintliga. 
Enligt detaljplanes bestämmelse f1 ska den nya byggnadens ut-
formning ske i enlighet med gestaltningsprogrammet.  
 

Höjdförhållandet mellan nationsbyggnaden och en tillkommande byggnad. 
 
 
 

Nytt studentbostadshus. Förslag: Bjerking AB. 
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Förslag till fasad mot Kaniken 28:4. 
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 Tillgänglighet för funktionshindrade 
Ny byggnad för allmänt tillträde skall enligt lag utformas så att den 
är tillgänglig för funktionshindrade. Tillgängligheten prövas i detalj 
i bygglov- och byggsamrådsskedet. 
 

 Trafik 
 Parkering, angöring och utfart 

In- och utfart ska, liksom idag, ske från Slottsgränd. Utfart får inte 
anordnas mot Västra Ågatan. Inom planområdet finns möjlighet att 
anordna cirka tio parkeringsplatser. Enligt kommunens parkerings-
norm erfordras 15 parkeringsplatser för studentbostäderna och 9 
parkeringsplatser för nationshuset. På grund av planområdets be-
skaffenhet och centrala läge är det inte möjligt att följa kommunens 
norm.  
 
Cykelparkering 
Det finns goda möjligheter för cykelparkering inom planområdet. 
 

 Teknisk försörjning 
 Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i verksamhetsområdet för den allmänna VA-
anläggningen. 
 

 Värmeförsörjning 
Den planerade bebyggelsen kan anslutas till det befintliga fjärrvär-
menätet. 
 

 El 
Ytterligare elanslutning kommer att behövas vid ett uppförande av 
det föreslagna studentbostadshuset. 
 

 Tele och Bredband 
Fastigheterna är anslutna till det allmänna telenätet, och samtliga 
har bredbandsuppkoppling. 
 

 Avfall 
Hämtställen för hushållsavfall bör ligga i markplan och vara till-
gänglig för hämtfordon utan backningsrörelser. Vid avfallshämt-
ning bör framdragning av kärl kunna ske på hårdgjorda ytor, drag-
avstånden minimeras och trösklar och andra draghinder undvikas. 
 

 Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 10 år. 
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MILJÖ-
BEDÖMNING 

Enligt PBL 5:18 ska bestämmelserna i MB 6:11- 6:18 och 6:22 
tillämpas om ett genomförande av en detaljplan kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid bety-
dande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under 
vars process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att 
kommunen skall kunna ta ställning till om en detaljplan medför en 
betydande miljöpåverkan eller inte görs en behovsbedömning ut-
ifrån förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 
bilaga 2 och 4. 
 
Behovsbedömningen ska samrådas med länsstyrelsen och bygg-
nadsnämnden ska fatta ett speciellt beslut kring huruvida ett ge-
nomförande av en detaljplan kan anses leda till en betydande mil-
jöpåverkan eller inte. 
 
I den behovsbedömning som gjorts i samband med planen för del 
av kv. Kaniken, för kommunen den bedömningen att ett genomfö-
rande av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan 
enligt MB 6:11. En Miljöbedömning enligt MB 6.11-6:18 bedöms 
därmed ej behöva genomföras. 
 
Den samlade bedömningen för detta är: 

• Detaljplanens markanvändning ändras, tekniskt sett, från att 
tillåta samlingslokaler med möjlighet att inrätta bostäder, 
till att medge centrumverksamhet och bostäder. I praktiken 
innebär det ingen förändring. 

• Detaljplanen står i överensstämmelse med översiktsplanens 
intentioner. 

• Detaljplanen påverkar inga skyddade kultur- och naturvär-
den internationellt, nationellt eller lokalt, inte heller känsli-
ga mark- och vattenområden. Detaljplanen följer de riktlin-
jer som ställts upp gällande riksintresset (C 40 A), kultur-
miljöområdet (U 20) och den enligt KF-beslut särskilt vär-
defulla kulturmiljön. Det föreslagna studentbostadshuset får 
en utformning som på ett fint sätt är anpassad till den be-
fintliga kulturmiljön. Studenthuset får en relativt enkel fa-
sadutformning och en indragen tredje våning likt Västgöta-
gården, vilket dels gör att byggnaden underordnas nations-
byggnaden, och dels bidrar det till att höja kvaliteten på 
gårdsrummet. 

• Planområdet ligger inom den yttre vattenskyddsområdet för 
Uppsalaåsen. Följs de bestämmelser som gäller för byggna-
tion inom detta område leder ett genomförande av planen 
inte till en betydande miljöpåverkan. I övrigt berör planen 
inga områden av betydelse för hushållning med natur- eller 
samhällsresurser nationellt eller lokalt. 

• Ett uppförande det föreslagna studentbostadshuset leder till 
att den gård som finns mellan planområdet och grannfastig-
heten (Fjärdingen 28:4) får en minskad solinstrålning. 
Byggnaden på grannfastigheten innehåller dock inga bostä-
der. 
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• Detaljplanen motverkar inte några nationella, regionala eller 
lokala mål. 

Nedan ges en beskrivning av vilka konsekvenser planen kan tänkas 
leda till. 
 

PLANENS 
KONSEKVENSER 

Kulturmiljö 
En kompletterande byggnad kan, med rätt utformning, medföra att 
de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på ett tydligare sätt 
framhävs, samtidigt som ett tydligare gårdsrum skapas. Ett nytt 
studentbostadshus på Västgöta nations gård medför sålunda inga 
negativa konsekvenser på den befintliga kulturmiljön.  
 

 Stadsbild 
Stadsbilden kommer att inte att förändras nämnvärt om ytterligare 
en byggnad tillkommer. Den nya byggnaden kommer endast vara 
synlig från vissa delar av Västra och Östra Ågatorna. 
 

 Klimat 
Solinstrålning 
Solstudien visar att den södra delen av gården mot Kaniken 28:4 
kommer att få en minskad solinstrålning förmiddagstid. Det är 
främst de nedre våningarna på grannbyggnaden som kommer att 
drabbas. 
 

             
20 mars kl. 9                                                                          20 mars kl. 12 
 

                 
20 mars kl. 15                                                                          21 juni kl. 9 



2004/20082-1                            11(12) 

 

               
21 juni kl. 12                                                                            21 juni kl. 15 
 

                
23 september kl. 9                                                                    23 september kl. 12 
 

               
23 september kl. 15                                                                   21 december kl. 9 

              
21 december kl. 12                                                                   21 december kl. 15 (solen har gått ned) 
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MEDVERKANDE I 
PROJEKTET 

Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Kontakter 
har under planarbetets gång tagits med kommunala förvaltningar 
och med sökanden. Som underlag till detaljplanearbetet har materi-
al tillhandahållits av Bjerking AB. 
 

 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
Uppsala i oktober 2006 
 
 
 
 
Margaretha Nilsson  Per Jacobsson 
Planchef   Planarkitekt 
 
 
 
 
Beslutsdatum 
 
Godkänd av byggnadsnämnden för:   

• samråd   2006-04-11 
• utställning 2006-10-19 
  

 
Antagen av byggnadsnämnden   2007-01-25  
Laga kraft     2007-02-22 
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Detaljplan för 
del av kv. Kaniken   
Uppsala kommun 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATION Tidplan 
Ny detaljplan för del av kvarteret Kaniken förväntas vara antas av 
Byggnadsnämnden i december 2006. 
 

 Genomförandetid 
Genomförandetid är 10 år från det att ny detaljplan vunnit laga 
kraft. 
 

 Ansvarsfördelning 
Byggherren har det samlade administrativa och ekonomiska ansva-
ret för genomförandet av projektet. Byggherren ansvarar även för 
att åtgärda eventuellt uppkomna skador som uppstår på näraliggan-
de fastigheter på grund av bygget. 
 

EKONOMI 
 

Planekonomi  
Byggherren har det samlade administrativa och ekonomiska ansva-
ret för genomförandet av projektet. 
 
Eventuella förändringar av befintliga el- och fjärrvärmeanläggning-
ar bekostas av byggherren. Kabelutsättning och utsättning av fjärr-
värmeledningar ska beställas innan eventuella markarbeten påbör-
jas. 
 
Avgift för anslutning till vatten- och avloppsanläggningen ska beta-
las enligt gällande taxa. 
 

UTREDNINGAR Arkeologi  
Allt schaktarbete inom fastigheten ska ske i samråd med Länsmu-
seet.  
 
Geologi 
Eventuell förekomst av sulfidlera ska utredas innan eventuell 
schaktning som sträcker sig djupare än 1,5 meter. 
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ÖVRIGT Länsstyrelsens skyddsföreskrifter gällande vattenskyddsområden 
måste beaktas vid ett genomförande av planen. 
 

MEDVERKANDE I 
PROJEKTET 

Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Kontakter 
har under planarbetets gång tagits med kommunala förvaltningar 
och med sökanden. Som underlag till detaljplanearbetet har materi-
al tillhandahållits av Bjerking AB. 

 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
Uppsala i oktober 2006, reviderad i december 2006 
 
Genomförandebeskrivningen har kompletterats under rubriken Ekonomi med att kabelutsätt-
ning och utsättning av fjärrvärmeledningar ska beställas innan eventuella markarbeten påbör-
jas. 
 
 
 
Margaretha Nilsson  Per Jacobsson 
Planchef   Planarkitekt 
 
 
Beslutsdatum 
 
Godkänd av byggnadsnämnden för:   

• samråd   2006-04-11 
• utställning 2006-10-19 
  

 
Antagen av byggnadsnämnden   2007-01-25  
Laga kraft     2007-02-22 
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 Datum Diarienummer 
 2006-07-18 2004/20082-1 

 

Del av kv. Kaniken              GESTALTNINGSPROGRAM 
 

Syfte: 
Att genom riktlinjer för gestaltning och utformning säkerställa att en kompletterande byggnad 
blir ett positivt tillskott till den kulturhistoriskt värdefulla miljön. 

Mål: 
Att i detta program fullfölja detaljplanens intentioner, och att i den värdefulla kulturmiljön 
tillfoga en byggnad som bidrar till att skapa en välbalanserad helhet. 

 

 
Illustration 1: Höjdförhållanden och våningsantal 
 
 

 
Illustration 2: våningsantal 
 
 

 

Byggnadsutformning 
Det nya studentbostadshuset kommer att 
uppföras i en kulturhistoriskt värdefull 
miljö, varför det är det av stor vikt att 
byggnaden väl anpassas till denna och inte 
blir dominerande i omgivningen, i synner-
het inte mot nationshuset med dess torn. 
Totalhöjden får därför inte överstiga torn-
byggnadens tak (se illustration 1). Vidare ska 
byggnaden ges ett modernt formspråk, 
detta för att kontrastera mot och även för-
stärka den kulturhistoriskt värdefulla mil-
jön. 
Den nya byggnadens tredje våningsplan 
ska ha en indragning på minst 1,8 m mot 
nationshuset och Västgötagården (se illustra-
tion 2). Det andra våningsplanets övre del 
ska ligga i linje med brytningen på na-
tionshusets mansardtak. Den del som 
byggs samman med nationshusets köks-
byggnad får uppföras i ett plan, och ska ha 
samma byggnadshöjd som köksbyggnaden.  
Byggnadens fasader mot grannfastigheter-
na tillåts inte ha genomsiktliga fönster av 
brandsäkerhetsskäl, men även för att för-
hindra insyn. Ej genomsiktligt glas som 
klarar brandsäkerhetskraven, exempelvis 
betongglas, kan däremot sättas in. 
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STADSBYGGNADSKONTORET 
 
Uppsala i oktober 2006 
 

 
Margaretha Nilsson Per Jacobsson 
Planchef  Planarkitekt 
 
 

 

Taktäckningsmaterial 
Den nya byggnadens taktäckningsmaterial 
ska bestå av svartmålad plåt. Eftersom tak-
lutningen, enligt detaljplanen, maximalt 
kommer att vara tio grader är dock ett ve-
getationstak bestående av exempelvis se-
dum en alternativ lösning. Ett grönt tak kan 
vara ett fint komplement till de traditionel-
la taktäckningsmaterialen i omgivningen, 
och kan dessutom på ett fint sätt spegla vår 
tids ideal. 
 
 

Fasadmaterial 
Fasaden bör i likhet med den omgivande 
bebyggelsen vara putsad eller av tegel. 
Eftersom samtliga omkringliggande bygg-
naders fasader består av puts eller tegel är 
träfasader inte lämpligt. Större inslag av 
glas och stål, exempelvis i entrépartier, kan 
förekomma. 
 
 

Utvändig färgsättning – principer, ku-
lörval 
Vid utvändig färgsättning måste utgångs-
punkten vara de omkringliggande byggna-
dernas kulörer. Den nya byggnaden bör ha 
en kulör som ligger Nationshuset, Ambro-
sia och Västgötagården nära, men som inte 
är exakt densamma. Valet av kulör får inte 
medföra att byggnaden överordnar sig hel-
heten. 
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