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Exploateringsavtal för Norra Kvarngärdet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att  godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Uppsala kommun och Stena 
Fastigheter Uppsala AB avseende genomförande av detaljplan för Norra Kvarngärdet, samt 

att  godkänna exploateringsutgifter om 15 miljoner kronor vid genomförande av exploatering 
i Norra Kvarngärdet.  

Sammanfattning 
Innan plan- och byggnadsnämnden antar detaljplanen för Norra Kvarngärdet ska 
exploateringsavtal vara tecknat mellan kommunen och exploatören. Upprättat avtalsförslag 
reglerar dels ansvarsfördelning i genomförandet av detaljplanen och exploateringsavgift, dels 
marköverlåtelser. Exploatören betalar en avgift på 9,6 miljoner kronor till kommunen för 
iordningställande av allmän plats. Kommunen säljer kvartersmark för 26,3 miljoner kronor till 
exploatören och bekostar samtidigt exploateringsåtgärder på 15 miljoner kronor. 

Ärendet 
Detaljplanen för Norra Kvarngärdet möjliggör byggandet av ca 400 bostäder med möjlighet till 
verksamheter i bottenvåningarna. Lokaler för förskola ska finnas i bottenvåningen i ett av husen. 
För översiktskarta, se bilaga 1. 

Ett antagande av detaljplanen för Norra Kvarngärdet i plan- och byggnadsnämnden förutsätter att 
ett exploateringsavtal har tecknats mellan exploatören och kommunen. Det avtalsförslag som har 
upprättats, bilaga 2, reglerar ansvarsfördelningen i genomförandet av detaljplanen, 
marköverlåtelser och erläggande av exploateringsavgift. Avtalet reglerar överlåtelse av ca 940 m2 

allmän platsmark till kommunen och ca 11 600 m2 kvartersmark till exploatören.  

Beslut om antagande av detaljplanen kan behandlas i plan- och byggnadsnämnden den 23 
januari 2014. Avtalens giltighet villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft. Planen ger, 
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förutom ovan nämnda bostäder, även möjlighet till ett bostadshus på norra sidan av 
Råbyvägen samt utvidgning av befintlig förskolefastighet. 
 
Ekonomi 
Uppsala kommun äger idag delar av den mark som planlagts för kvartersmark. Markinnehavet 
motsvarar knappt 42%, knappt 14 000 m2 BTA, av exploateringsprojektets totala byggrätt. 
Marken föreslås säljas i etapper till exploatören för totalt 26 299 000 kr och omfattar delar av 
tillkommande byggrätt invid Råbyvägen, tre säckgator som planläggs som kvartersmark samt 
parkeringsytor som idag till största del används av boende i exploatörens befintliga 
bostadsbestånd. Minst den byggrätt som motsvarar Kommunens andel av den totala ska 
upplåtas med hyresrätt. 
 
För att byggnationen ska kunna genomföras på den mark som kommunen säljer krävs 
igenläggning av befintlig gång- och cykeltunnel och flytt av ett antal ledningar, däribland VA, 
fiber och tele. Kostnaden för dessa åtgärder är uppskattad till 6 miljoner kronor och 
finansieras av kommunen genom försäljningsintäkten. 
 
Den totala kostnaden för de gatuåtgärder som krävs för genomförandet av detaljplanen är 26,2 
miljoner kr. Åtgärderna består av ombyggnad av Råbyvägen från genomfartsled till stadsgata, 
ombyggnad av Thunmansgatan, anläggandet av ett nytt torg vid befintligt hållplatsläge samt 
nya tvärgator som förbinder Thunmansgatan med Råbyvägen. 
 
Finansieringen av merparten av gatuåtgärderna fördelas mellan Uppsala kommun och 
exploatören efter respektive andel av byggrätten. Kommunen föreslås dessutom bekosta 25% 
av kostnaden för torget vid hållplatsläget genom försäljningsintäkter för den byggrätt som är 
lokaliserad där. Detta innebär att kommunen bär 9 miljoner kronor och exploatören 9,6 
miljoner kronor.  
 
Den del av Råbyvägens ombyggnad som innebär igenläggning av mittremsa och justering av 
körfälten samt torget vid hållplatsläget finansieras till hälften av Uppsala kommun genom 
investeringsmedel och till hälften av exploateringsprojektet för Norra Kvarngärdet. Det 
innebär att resterande 7,6 miljoner kronor finansieras genom kommunal investering. 
 
Tidplan 
Råbyvägens ombyggnad har påbörjats. Byggstart för de första bostäderna kan ske tidigast 
under andra halvåret 2014 och de kommer därefter att byggas ut etappvis. Hela 
exploateringen väntas kunna vara färdigställd 2018.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Ingrid Anderbjörk 
stadsdirektör   mark- och exploateringschef 



Översikt, exploateringsområdet i rött. 
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