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att anta detaljplan för planskild korsning mellan Sankt Olofsgatan och järnvägen enligt 
bilaga. 

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 Persgatan (KSN- 2013-1199), 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 Olofsgatan och järnvägen för samtliga 
trafikslag. Höjdsättningen medger spårvagnspassage och i den del av planen som går mot 
korsningen med Kungsgatan blir det möjligt att ordna 2+1 körfält för bil- och kollektivtrafik. 
Mot korsningen med Storgatan inryms två körfält. Gång och cykeltrafik får egen bana på 
ömse sidor. 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 Persgatan och slutförandet av 
dubbelspårsutbyggnaden vid gamla Uppsala. 
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Antagandehandlingarna består av plankarta med bestämmelser, plan- och 
genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse samt utlåtande. 

Kommunalekonomiska konsekvenser mm 
Ett genomförandeavtal har upprättats mellan kommunen och trafikverket. Trafikverket är 
enligt avtalet kostnadsansvarig för genomförandet av S:t Olofsgatan som är kostnadsberäknad 
till 114 Mkr. Uppsala kommun lämnar dock ett bidrag till Trafikverket med en fast kostnad 
om 57 Mkr i prisnivå 2011-02. Eventuella fördyringar står Trafikverket för. 

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 ska vara godkänt vid antagandet och behandlas vid samma 
sammanträdet med fullmäktige. 

Joachim Danielsson Ulla Holmgren 
Stadsdirektör Enhetschef 
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Handläggare: Datum: Diarienummer: 
Anneli Sundin 2013-09-02 PLA 2012-020105 

f.d. Dnr 2012/20017 

Utlåtande 

Detaljplan för S:t Olofsgatans planskilda järnvägskorsning, Uppsala kommun 

Normalt planförfarande 

Detaljplanens syfte 
Planförslaget syftar till att möjliggöra en planskild korsning mellan järnvägen och S:t Olofs-
gatan.  
Granskningsyttranden 

Totalt antal inkomna 11, varav 3 inkom efter granskningstiden slut 

Beslutsdatum och samrådstider 

Ansökan inkom: 2010-04-06 
Beslut om miljöbedömning: 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 samma dag ut på kommuninformat-
ionen, stadsbiblioteket och kommunens hemsida. Utställningen pågick till den 12 augusti 
2013. 
Under utställningstiden inkom 9 yttranden. Efter utställningstiden inkom ytterligare 3 yttran-
den. 

2. Sammanfattning av ändringar i förslaget

Planbeskrivningen kompletteras med information om att det inte är nödvändigt med en kör-
bana för fordon utanför butikerna. Leverans av varor till butiken kan ske från Storgatan eller 
Österplan. 

Synpunkt från utställning och samråd som vidarebefordras till gatu- och samhällsmiljö-

nämnden 

Brf Folkvang arrenderar parkeringsplatser på Höganäsgatan och önskar att det pekas ut ersätt-
ningsparkeringar för de parkeringsplatser som försvinner på Höganäsgatan enligt planförsla-
get. 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda i planförslaget: 

Sakägare: 
 Brf Österplan, Kvarngärdet 20:2 (Gräv ner järnvägen, bygg annars en bilbro mellan norra och

södra Österplan)
 Brf Folkvang, Kvarngärdet 10:1 (Ta med hela Österplan i detaljplanen)

Övriga för kännedom: 
 Privatperson boende på Väderkvarnsgatan (Onödigt med planskildheter)
 Upplands lokaltrafik (bygg 4 körfält från början på S:t Olofsgatan)
 Uppsala Vatten och Avfall AB (beskriv alla servitut, avtal och överenskommelser som kommer att

krävas för planens genomförande)
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (gör andra trafikprognoser och bullerberäkningar, gör luftutred-

ning för omgivande gator)
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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 

Brf Od 

Det är av största vikt att inte tillgängligheten till fastighetens fem butiker begränsas under 
någon del av genomförandetiden eller när viadukten är färdig. Det är dock inte nödvändigt 
med en körbana för fordon utanför butikerna och därför kan leveranser till butikerna kan ske 
från Storgatan eller Österplan. 

Kontorets bedömning 

Tillgänglighet under byggtiden ska beaktas i projekteringen men kan inte regleras av detalj-
planen. Planbeskrivningen kompletteras med information om att det inte är nödvändigt med 
en körbana för fordon utanför butikerna. Leverans av varor till butiken kan ske från Storgatan 
eller Österplan. 

Grundläggning 

Brf Trudhem (Kvarngärdet 25:1) bifogar även expertutlåtande från Golder Associates AB 
och påpekar att byggnaderna redan idag har stora problem med grundläggningen. Projektet 
riskerar att skada dem ytterligare.  Kommunen är skadeståndsskyldig vid en eventuell skada 
på intilliggande fastigheter.   

Brf Od påpekar att en noggrann uppmätning och kontroll av fastigheten måste göras före 
byggstart. 

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. Vid en eventuell skada måste det utredas om kommu-
nen, Trafikverket eller någon annan är skadeståndsskyldig.  

Störningar under byggtiden regleras inte av planbestämmelser, utan hanteras med annan lag-
stiftning. Om det finns risk för vibrationsstörningar ligger det även i Trafikverkets och kom-
munens eget intresse att vidta åtgärder mot byggrelaterade skador. En riskanalys som omfattar 
besiktning av grannfastigheterna bör göras innan byggstart. Den bekostas av Trafikverket.  
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Österplan  

Brf Trudhem förordar att parkeringen tas bort och att parken återskapas och att mötet mellan 
Österplan och S:t Persgatan utformas med omsorg och i enlighet med tidigare stadsplan. 

Kontorets bedömning 

Detaljplanen omfattar inte den berörda delen av Österplan. 

Ledningar 

Uppsala Vatten och Avfall, Vattenfall Eldistribution AB och Vattenfall Värme AB be-
kräftar att de har ledningar som berörs. 

Uppsala Vatten och Avfall AB vill att genomförandebeskrivningen kompletteras med en 
skrivning om att alla avtal, servitut eller andra överenskommelser som krävs för en funge-
rande VA-försörjning under och efter utbyggnaden av de planskilda korsningarna ska vara 
upprättade innan detaljplanen antas. 

Kontorets bedömning 

En så omfattande beskrivning som Uppsala Vattens önskar är inte möjlig i planskedet. 

Buller 

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 

Planen omfattar inte de områden som skulle vara aktuella för bullerplank. Frågan kan utredas 
inom ramen för ombyggnaden av järnvägen. Bullerplank högre än 180 cm kan vara oförenliga 
med gällande detaljplaner eftersom de endast får uppföras på mark med byggrätt.  

Övrigt 

Föreningen Vårda Uppsala 

Konsekvensbeskrivningen för kulturmiljön är utmärkt. 

Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén, Dragarbrunn 17:1 har inkommit med ett yttrande 
utan synpunkter på denna detaljplan. 
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 Synpunkter som har inkommit efter utställningstidens slut… 
…och därmed inte ger rätt att överklaga

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 Menar att det saknas underlag som belyser hur den planskilda korsningen kommer att på-
verka trafikflödena i centrala staden.

 Yrkar att buller och vibrationer ska utredas betydligt noggrannare än vad som är gjort i
liggande förslag.

o Nybyggnadsnormer bör gälla för buller och vibrationskrav.
o En beräkning av trafikbuller år 2020 och 2030 bör göras på S:t Olofsgatan från

både väg- och tågtrafik. Detta bör vara underlag för eventuella bullerskyddsåtgär-
der på bostäder och lokaler.

 Anser att det inte går att utesluta om genomförandet av planen medverkar till att miljökva-
litetsnormerna för luft överskrids på andra gator, alternativt försvårar att normen klaras
med åtgärder på andra gator.

o Nämnden yrkar att beräkningar för luftkvaliteten ska göras innan planen antas om
trafiken kommer att öka på S:t Olofsgatan.

o De åtgärder som kan regleras med detaljplan för att klara miljökvalitetsnormerna
för luft tillförs planen innan den antas.

Kontorets bedömning 

Kommunens experter på trafikplanering och trafikprognoser finns på kontoret för samhällsut-
veckling och har tagit fram de prognoser som beskrivs på sidan 22 i planbeskrivningen. Där 
framgår att trafiken på S:t Olofsgatan och Kungsgatan verkar fungera som kommunicerande 
kärl: Om trafiken minskar på Kungsgatan ökar den på S:t Olofsgatan och vice versa. Det be-
tyder troligen att ökad framkomlighet på S:t Olofsgatan inte bidrar till ökad trafik på Kungs-
gatan. 

En planskild korsning på S:t Olofsgatan är av så stor vikt att de eventuella behov av åtgärder 
på andra gator, som kan uppstå, får anses ingå i projektet att skapa större trafiksäkerhet i 
stadskärnan och ökad framkomlighet för tågtrafiken. Det är gatu- och trafiknämnden (GSN) 
som är sökande till detaljplanen och samma nämnd har ansvar för gatunätet och de lokala tra-
fikföreskrifterna i kommunen. GSN beslutar således om de eventuella trafikregleringar som 
kan bli nödvändiga som följd av denna eller av andra ombyggnader i närheten.  

De bullerberäkningar som gjorts grundas på kommunens egna prognoser som körts i ett bul-
lerberäkningsprogram. Det är alltid kommunens egna trafikprognoser som utgör underlag för 
bullerberäkningarna, oavsett om det är kommunen eller en konsult som gör dem.  
S:t Olofsgatan trafikeras idag av knappt 5000 fordon/dygn, har ett brett gaturum (mellan 25 
och 32 m) som omges av byggnader i 2 – 4 våningar. Det är inte sannolikt att miljökvalitets-
normerna för luft överskrids på den gatan även om trafiken ökar när planskildheten har 
byggts.  

Detaljplanen omfattar endast den befintliga och tillkommande gatumarken. Enligt plan- och 
bygglagen finns det visserligen möjligheter att reglera gatans trafikering men det normala 
sättet är att anpassa de lokala trafikföreskrifterna när situationen så kräver det. Planen kan inte 
reglera åtgärder på mark utanför planområdet. 
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Trafikverket 

1. Genomförandebeskrivningen bör förtydligas:
 Det pågår förhandling om ett nytt genomförandeavtal mellan kommunen och

Trafikverket.
 Kommunen och Trafikverket bör dela på kostnaderna för riskanalys och arkeo-

logi.
 Trafikverket bekostar endast bullerdämpande åtgärder för buller som orsakas

av järnvägstrafik.

2. Planbeskrivningen ska förtydligas så att det framgår att Järnvägspromenaden kan an-
vändas för angöring till fastigheten Dragarbrunn 9:4.

3. Ett medförande av planerna medföra att trafiken ökar, varför en barnkonsekvensanalys
behöver tas fram då planerna gränsar till två skolor.

Kontorets bedömning 

 Texten ändras så att det framgår att nya förhandlingar pågår och att kostandsfördel-
ningen kan bli annorlunda. Planbeskrivningen förtydligas så att den framgår att Tra-
fikverket betalar bullerdämpand åtgärder för järnvägsbuller.

 Järnvägspromenaden redan idag är planlagd som allmän plats och det är trafikregle-
ringar som i dagsläget förbjuder biltrafik. Detaljplanen omfattar därför inte Järnvägs-
promenaden eftersom det inte behövs någon annan planbestämmelse. Olika angö-
ringsmöjligheter som inkluderar Järnvägspromenaden redovisas på sidan 17 i planbe-
skrivningen.

 Konsekvenser för barn beskrivs redan i planen. Barnkonsekvensanalys är ett instru-
ment som Trafikverkat (som vanligtvis saknar lokalkännedom) använder.
De skolor som berörs är:
o Nannaskolan har verksamhet för åk 6-9. Skolan nås via Kungsgatan, Klostergatan

och Järnvägspromenaden. Entréerna vetter inte mot S:t Olofsgatan. En om bygg-
nad av S:t Olofsgatan medför säkerheten ökar även om trafiken ökar, eftersom S:t
Olofsgatan blir planskild både med järnvägen och med Järnvägspromenaden.

o Balderskolan hyrs av Raoul Wallenbergskolan, en friskola för åk 6-9 med ca 200
elever. Enda skillnaden mot trafiksäkerheten vid Nannaskolan är att de elever som
kommer söderifrån på Kungsgatan måste korsa S:t Olofsgatan. Övergångsstället
blir dock ljusreglerat. Elever som anländer från annat håll får en oförändrad eller
ökad säkerhet.
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Brf Österplan föreslår att 
 en bro byggs över S:t Olofsgatan för att avlasta Storgatan och Höganäsgatan från söktrafik

mellan de två parkeringarna på norra och södra Österplan och anser att förslaget inte kan
avvisas av kostnadsskäl.

 parkeringarna tas bort om en bro inte kan byggas över S:t Olofsgatan.

Kontorets bedömning 

En bilbro över S:t Olofsgatan skulle medföra att tunneln förlängs med ytterligare cirka 6 me-
ter. Det finns inget som tyder på att trafiken blir mindre på Höganäsgatan med en tunnel över 
S:t Olofsgatan eftersom angöringen till parkeringen på södra Österplan – om den behålls – 
blir betydligt snävare och obekvämare än den på Höganäsgatan. Därför skulle en bro snarare 
öka trafiken på Höganäsgatan. 

Brf Kvarngärdet - Brage, Kvarngärdet 21:2 (ej sakägare) 

Föreningen informerar om de problem som huset har med grundläggningen och vill försäkra 
sig om att ett byggande av tunnlar föregås av noggranna undersökningar på intilliggande fas-
tigheter. Föreningen påpekar även att kommunen blir skadeståndsskyldig om föreningens fas-
tigheter skadas som följd av att planskildheterna byggs. 

Kontorets bedömning 

Se rubriken Grundläggning på sidan 4. 

Plan- och byggnadsnämnden 
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4. Översikt över inkomna utställningsyttranden

Inkommit med 
yttrande 

Länsstyrelsen x 

Lantmäterimyndigheten - 

Sakägare (enligt fastighetsförteckningen) 
Brf Od, Kvarngärdet 20:3 x 

Brf Folkvang, Kvarngärdet 10:1 - 
Brf Kungsgården - 
Brf Järnbrogården, Kvarngärdet 21:3 - 
Delwe 25:4 AB, Kvarngärdet 25:4 - 
Riksbyggen Brf nr 11, Kvarngärdet 26:7 - 

Organisationer 

Vårda Uppsala x 

Kommunala förvaltningar och nämnder - 

Övriga 

Svenska Kraftnät x 
Uppsala Vatten och Avfall x 
Vattenfall Eldistribution AB x 
Vattenfall Värme AB x 

Brf Trudhem, Kvarngärdet 25:1 x 
Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén, Dragarbrunn 17:1 x 

Utställningsyttranden som har inkommit efter utställningstidens slut 

Brf Österplan, Kvarngärdet 20:2 x 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden x 
Trafikverket 
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