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1 Sammanfattning 
Dalabanan korsar Börjegatan i plan med ett 
huvudspår och ett mötesspår. Vid Börjegatans 
plankorsning har allvarliga tillbud dokumen-
terats såsom påkörda bommar och fordon som 
fastnat mellan bommar. Säkerhetsbristerna 
och tillgängligheten åtgärdas genom att bygga 
om plankorsningen till en planskild korsning. 

Gällande detaljplaner möjliggör att Börjegatan 
ska kunna sänkas under järnvägen så att en fri 
höjd på minst 4,7 meter uppnås för vägtrafik. 
Gång- och cykelvägar läggs på var sida om 
bilvägen. Järnvägsplanen föreslår att en järn-
vägsbro anläggs över vägarna så att befintlig 
spårgeometri kan bibehållas, alternativt byggs 
en separat bro för varje spår. Inom berörd 
detaljplan är det idag reglerat för en planskild 
korsning. Målsättningen är att byggnation av 
projektet kan påbörjas under hösten 2023.

Den aktuella korsningen ligger i tätbebyggd 
stadsmiljö. Utredningsområdet kantas av rela-
tivt nybyggda flerbostadshus med en modern 
karaktär samt ett mindre industriområde. 
Ingen kulturmiljö bedöms beröras. Eftersom 
järnvägens placering inte förändras påverkas 
inte bullerbilden från järnvägen.  

Den nya planskilda korsningen som möjlig-
görs genom detta projekt, i kombination med 
gällande detaljplaner, ökar trafiksäkerheten 
och framkomligheten vid passage av järnvägen 
vilket minskar dess barriärverkan betydligt. 

Under byggtiden kommer djupa schakter 
grävas för att anlägga järnvägsbron. Åtgärder 
behöver vidtas för att minska riskerna för 
spridning av föroreningar, som enligt gjorda 
inventeringar bedöms finnas i närliggande 
områden. Länshållning av inflödande ytligt 
grundvatten kan innebära en tillfällig avsänk-
ning av omgivande ytliga grundvattennivåer, 
det vill säga inte i Uppsalaåsens grundvat-
tenmagasin. Utredningsområdet ligger till viss 

del inom yttre skyddsområde för vattentäkt 
och ovan den skyddsvärda Uppsalaåsens täta 
lerlager. Den tillfälliga avsänkningen för järn-
vägsbron bedöms inte påverka anläggningar 
eller andra skyddsobjekt. 

Den rödlistade och fridlysta arten grenigt 
kungsljus finns längs med järnvägen. Dessa 
bör inte påverkas eftersom de ligger cirka 20 
meter öster om utredningsområdet. Ett äldre 
lövträd kan behöva tas ned för att kunna an-
lägga järnvägsbron.

Detta dokument utgör underlag för länssty-
relsens beslut om åtgärden kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Beslutet ger 
förutsättningarna för hur den fortsatta plane-
ringen av projektet kommer drivas vidare av 
Trafikverket. 

Trafikverket gör bedömningen att projektet 
inte kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan. Miljöpåverkan bedöms vara rela-
tivt liten i förhållande till de positiva värden 
som uppstår när järnvägsbron möjliggör för 
en förbättrad framkomlighet i enlighet med 
omgivande detaljplaner. Den tillfälliga grund-
vattensänkningen, till följd av järnvägsbron, 
bedöms inte påverka varken allmänna eller 
enskilda intressen. Vattenkvaliteten, vatten-
nivån eller uttagsmöjligheterna från Uppsalaå-
sen bedöms inte påverkas i mätbar omfattning 
om föreslagna skyddsåtgärder vidtas.

I samband med arbeten för att sänka Börjega-
tan, med gång- och cykelvägar, uppstår kumu-
lativa effekter. Dessa arbeten, i kombination 
med järnvägsplanen, kan innebära att de 
totala effekterna kan förstärkas, framför allt 
avseende påverkan på grundvatten, träd och 
stadsbild. Detta måste utredas vidare.

Se figur 1.1. för lokalisering av området för 
järnvägsplan och 1.2 för utredningsområde 
och detaljplaner.
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Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp.,
GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong
Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User
Community © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Figur 2.1 Trafikverkets planläggningsprocess. 

2 Inledning
2.1 Planläggningsprocessen 
Ett järnvägsprojekt ska planeras enligt en sär-
skild planläggningsprocess som styrs av lagar 
och som slutligen leder fram till en järnvägs-
plan, se figur 2.1. 

I början av planläggningen tar Trafikverket 
fram ett underlag som beskriver hur projek-
tet kan påverka miljön. Underlaget ligger till 
grund för Länsstyrelsens beslut om projektet 
kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan. Innan länsstyrelsen prövar om projektet 
kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan ska enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda få möjlighet att yttra sig. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. 
Det innebär att Trafikverket utbyter informa-
tion med och inhämtar synpunkter från bland 
annat andra myndigheter, organisationer, 
enskilda och allmänhet som berörs. Synpunk-
terna som kommer in under samråden sam-
manställs i en samrådsredogörelse. 

2.2 Bakgrund 
Uppsala stad utvecklas i norra Uppsala vilket 
ökar både väg- samt gång- och cykeltrafiken 
kring järnvägskorsningen mellan Dalabanan 
och Börjegatan. Dalabanan korsar Börjegatan 
i plan med ett huvudspår och ett mötesspår. 

Vid Börjegatans plankorsning har allvarliga 
tillbud dokumenterats såsom påkörda bom-
mar och fordon som fastnat mellan bommar. 
Olycksriskerna till följd av spårspring och 
fordon som fastnar eller kör in i bomanlägg-
ningen förväntas öka med den ökande trafiken 
i området. Säkerhetsbristerna och tillgänglig-
heten åtgärdas genom att bygga om plankors-
ningen till en planskild korsning. 

Gällande detaljplaner reglerar att Börjegatan 
kan sänkas under järnvägen så att en fri höjd 
på minst 4,7 meter uppnås för vägtrafik. Gång- 
och cykelvägar läggs på var sida om bilvägen. 
Med denna järnvägsplan föreslås att en järn-
vägsbro anläggs över vägarna så att befintlig 
spårgeometri kan bibehållas.

Inom berörd detaljplan är det idag reglerat 
för en planskild korsning. Järnvägsplanen 
genomförs för att kunna fullfölja det detaljpla-
nen reglerar.

2.3 Åtgärdsvalsstudie och tidigare 
utredningar
Ingen åtgärdsvalsstudie har gjorts för pro-
jektet. 2015 gjordes en funktionsutredning, 
Funktionsutredning - Börjegatan och Ring-
gatan i Uppsala TRV 2015/41645. Syftet med 
utredningen var att utreda hur plankorsning-
arna vid dessa närliggande vägar skulle kunna 
utformas för att uppnå ökad säkerhet för 
tredje person och bidra till minskade störning-
ar i järnvägsanläggningen. I utredningen har 
Trafikverket förordat att gå vidare med UA1 
vilket omfattade att göra om plankorsningen 
med Börjegatan till planskild genom att sänka 
Börjegatan till fri höjd (4,7 meter).

2.4 Ändamål och projektmål
Ändamålet med projektet är att bygga om 
befintlig plankorsning till planskildhet mel-
lan Dalabanan och Börjegatan. Målet är att 
uppnå en högre trafiksäkerhet och att kunna 
använda järnvägsanläggningens mötesspår 
mer effektivt med minskad risk för störningar 
i järnvägstrafiken.

Projektmålen är ökad tillgänglighet och säker-
het för alla trafikanter samt att mötesspåret 
kan användas mer effektivt med en reducerad 
risk för störningar i järnvägstrafiken.
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2.5 Angränsande planering 
Genom att gällande detaljplaner reglerar 
Börjegatans höjd under järnvägen och de två 
projekten beror av varandra är det viktigt med 
samverkan och att följa upp respektive projekt 
sinsemellan.

I anslutning till planerat projekt vid Börje-
gatan finns andra planerade eller pågående 
projekt som måste tas hänsyn till och som kan 
påverka varandra. Förutom Trafikverkets in-
frastrukturprojekt planerar Uppsala kommun 
för en kommunal utveckling i närområdet.

Järnvägskorsningen vid Börjegatan är en del 
av objektet Dalabanan med åtgärder för en 
ökad turtäthet och kortare restid. Projektet 
finns med i nationell plan för infrastrukturen 
2018-2029, med planerad byggstart 2021-
2024. Även mötesspår Heby längs Dalabanan 
i Uppsala kommun finns med som objekt i 
nationella planen.

Trafikverket planerar för att bygga om två 
plankorsningar i centrala Uppsala till planskil-
da korsningar genom att lägga S:t Persgatan 
respektive S:t Olofsgatan i tunnel under järn-
vägen. Projektet benämns Uppsala planskilda 
korsningar. I planen ligger finansieringen år 
2024 – 2029 vilket betyder att arbetena tidi-
gast kan starta 2024. En järnvägsplan håller 
på att tas fram för projektet.

Uppsala kommun har nyligen byggt om den 
intilliggande vägkorsningen Hällbygatan – 
Börjegatan till en cirkulationsplats.
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3 Avgränsningar
3.1 Utrednings- och influensområde
Järnvägsplanen utgår från två olika geogra-
fiska avgränsningar, utredningsområdet och 
influensområdet.

Utredningsområdet utgörs av det markom-
råde som krävs för tänkbara lokaliseringar och 
utformningar av den planerade järnvägsbron i 
järnvägskorsningen med Börjegatan. Området 
begränsas av cirkulationsplatserna i korsning-
arna Fyrisvallsgatan – Börjegatan i norr och 
Hällbygatan – Börjegatan i söder. I öster och 
väster följer utredningsområdet längs järnvä-
gen cirka 50 meter åt vardera håll. Se karta i 
figur 3.1. 

Järnvägsplanen omfattar endast området för 
den nya järnvägsbron över den nedsänkta Bör-
jegatan. Gatan regleras i gällande detaljplaner. 
Detta motiverar att utredningsområdet endast 
omfattar ett litet område runt den framtida 
järnvägsbron. När detaljplanerna för den ned-
sänkta Börjegatan togs fram gjordes det dock 
mycket begränsade studier av vägprofilen för 

den nya vägen. För att säkerställa att den nya 
järnvägsbron hamnar på rätt plats och på rätt 
höjd behöver utredningsområdet utökas till 
att omfatta hela Börjegatan mellan Fyrisvalls-
gatan och Hällbygatan. Oavsett utrednings-
områdets storlek kommer järnvägsplanen 
fortfarande endast att omfatta området kring 
järnvägsbron.

Influensområdets storlek är olika stort beroen-
de på vilken miljöaspekt som avses och hur de 
påverkas av föreslagna åtgärder. Det omfattar 
det område som berörs av de fysiska föränd-
ringar som järnvägsombyggnaden för med sig 
samt de störningar som uppkommer i sam-
band med att järnvägen byggs och tas i drift. 
De områden och värden som bedöms kunna 
påverkas av järnvägen beskrivs under respek-
tive miljöaspekt. Influensområdet inkluderar 
även ytor för eventuella etableringsområden i 
samband med byggnationen av järnvägsbron.

3.2 Tid
Målsättningen är att byggnation av projektet 
kan påbörjas under hösten 2023. Den tids-
mässiga avgränsningen för bedömningen av 
miljökonsekvenser är år 2040.

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Figur 3.1. Utredningsområdet. 
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4 Förutsättningarna i ut-
rednings- och influens-
området 

4.1 Markanvändning, kommunala 
planer och utveckling 
4.1.1 Gällande översiktsplan
Gällande översiktsplan för Uppsala kommun 
är Översiktsplan 2016 som visar hur bebyg-
gelse, transportsystem och grönområden bör 
utvecklas fram till 2050.  Kommunfullmäktige 
antog översiktsplanen 12 december 2016.

Utredningsområdet ligger strax utanför över-
siktsplanens definition av Uppsala innerstad, 
inom ett område som kallas Börjetull stads-
nod. Börjetull omfattar befintlig bostadsbebyg-
gelse av olika ålder och täthet samt befintliga 
verksamhetsområden som delvis är under 
omvandling. Översiktsplanens inriktning för 
Börjetull stadsnod är en utveckling mot ett 
levande centrumområde kring ett nytt sta-
tionsläge för tågstation mellan Börjegatan och 
Bärbyleden. Området ska få en tydlig koppling 
till den närliggande och expanderande inner-
staden. 

Utredningsområdet är markerat som järnvägs-
reservat för Dalabanan i översiktsplanen.

4.1.2 Detaljplaner
Utredningsområdet berör fyra detaljplaner:

•	 Detaljplan Kv Cementgjuteriet: 0380-
P2010-17 Kv Cementgjuteriet mm.

•	 Detaljplan Kv Banvakten: 0380-P2004-
16 Kv Banvakten.

•	 Detaljplan Kv Gimo: 0380-P2011-11 Kv 
Gimo. 

•	 Detaljplan kv Ortala och Tobo: 0380-533 
Kv Ortala och Tobo.

I detaljplanerna finns beskrivet och avsatt 
mark för en ny port under Dalabanan vid 
järnvägens korsning med Börjegatan. Se figur 
4.1.2.

4.1.3 Strukturprogram
Utredningsområdet ligger även inom struktur-
programmet för Librobäck, Librobäck - Börje 
Tull – Fyrishov, som ska ligga som grund för 
fortsatt detaljplanering. 

Strukturprogrammet för Librobäck syftar 
till att hitta en övergripande struktur för 
Librobäcksområdet som kan ligga till grund 
för områdets successiva omvandling från ett 
industriområde till en mer blandad stadsdel 
med handel, service, fritid och rekreation. I 
programmet förbereds för en planskild kors-
ning mellan järnvägen och Börjegatan.

4.2 Infrastrukturanläggningar och 
trafikering
4.2.1 Järnvägen och järnvägstrafik
Dalabanan ingår i ett nationellt stråk som bör-
jar i Uppsala Norra och slutar i Mora. Trafiken 
är blandad med regionaltåg, intercitytåg och 
enstaka godståg. Trafikeringen visas i tabell 
4.2.1 Banan korsar Börjegatan i plan med ett 
enkelspår och ett mötesspår. Befintligt mötes-
spår är 650 meter långt. Största tillåtna hastig-
het (STH) är 130/160 kilometer per timme 
på huvudspåret (beroende på tågtyp), fram 
till plankorsning Ringgatan, där hastigheten 
minskar. Mötesspåret har största tillåtna has-
tighet 40 kilometer per timme.  

Prognosår 2040 antas för framtida järnvägs-
trafik. Denna trafikering används bland annat 
som underlag för eventuella bullerprognoser.

4.2.2 Vägar och vägtrafik
Börjegatan är en dubbelriktad kommunal väg 
som övergår till statlig allmän väg (väg 272) 
vid cirkulationsplatsen som ansluter till väg 
55 åt norr (Bärbyleden). Hastigheten är 40 
kilometer per timme inom utredningsområdet. 
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Tågtyp Tågtyp 
Nordisk 
beräknings-
modell

År 2020 År 2040
Antal tåg 
per dygn 
[tåg/dygn] 
ÅDT

Antal tåg 
under 
max-
timme 
[tåg/h]

Antal 
tåg per 
dygn 
[tåg/
dygn] 
ÅDT

Antal 
tåg per 
dygn 
[tåg/
dygn] 
VMD

Tåg-
längd 
medel 
[m]

Tåg-
längd 
max 
[m]

Intercity-
tåg Lok

Pass 15,7

Intercity-
tåg X55

X50-54 1 14 16 110 220

Regional-
tåg X50

X50-54 24,4 5 58 66 50 100

Godståg Gods 1,7 0 2,6 3 572 630
Summa 
tåg

48,1 6 75 85

Tabell 4.2.1 Järnvägstrafik enligt Trafikverkets web 2020-04-03, Trafikuppgifter järnväg T20 och bullerprog-
nos 2040.
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Plankorsningen Börjegatan har en vägbredd 
på 12 meter och befintlig vägskyddsanläggning 
är av typ helbom med förlängd förringningstid 
(AF). På båda sidor av vägen finns gång- och 
cykelbanor, varav den östra är med i Uppsala 
cykelkarta som huvudcykelnät. 

Vid trafikmätning genomförd i september 
2016 uppgick dygnsmedeltrafiken på Börjega-
tan till 9492 fordon. Mätningen genomfördes 
på sträckan mellan norr om spåret och cirku-
lationsplatsen i korsningen Fyrisvallsgatan-
Börjegatan. 

4.2.3 Kollektivtrafik
Börjegatan trafikeras idag av busslinje 1, 772 
och 844 som korsar järnvägen, samt busslinje 
9 och 10 som går genom respektive cirkula-
tionsplats norr och söder om järnvägen. Linje 
9 och 10 passerar inte över järnvägen.

4.3 Målpunkter 
I kvarteret sydväst om Börjegatan finns apotek, 
mataffär, läkare, gym och restauranger. På 
torget finns cykelpump och en lekplats, samt 
Mimmi Ekholms plats. Mimmi Ekholm var en 
Uppsalakvinna som i början av 1900-talet gick 
från att vara sekreterare till vd på Uppsala ce-
mentgjuteri, som låg på den plats där Mimmi 
Ekolms plats nu ligger. Platsen kännetecknas 
bland annat av en specialgjuten skrivmaskin i 
betong, med ingjutna bokstäver. 

Nordväst om utredningsområdet finns ett 
mindre affärsområde med bland annat mataf-
fär, små verkstäder, husvagnsuthyrning och en 
rörgrossist. 

4.4 Byggnadstekniska förutsätt-
ningar
4.4.1 Mark och jord, geotekniska 
förutsättningar
Jorden inom aktuellt område består enligt Sta-
tens geologiska undersökning (SGU) generellt 
av postglacial lera med ett jorddjup 10 – 30 
meter enligt (SGU). Se jordartskarta och jord-
djupskarta i figur 4.3.1 och 4.3.2 nedan. 

Det finns en tidigare utförd undersökning på 
kvarteret Cementgjuteriet som utfördes av 
Bjerking AB under 2010. Denna utredning 
visade på lermäktigheter varierande mellan 
6 – 15 meter djup där de övre 2 - 2,5 meter var 
av fast beskaffenhet med inslag av silt. Leran 
vilar enligt denna undersökning på en frik-
tionsjord med djup varierande mellan 0 till 
8,0 meter. Sonderingarna indikerade på riklig 
blockförekomst i friktionsjorden. 

Grundvattennivåerna har i tidigare utredning 
inte utretts, men vid tidigare undersökningar 
i området har grundvattenrör placerats strax 
väster om undersökningsområdet där tryck-
nivån legat på nivån +5 á +7 (RH 2000). Mot 
bakgrund av Bjerkings referensrör inom 
Uppsala stad samt avläsningar i närliggande 
grundvattenrör bedöms att grundvattnets 
trycknivå vanligtvis är belägen på +6 á +7 (RH 
2000) vilket motsvarar ca 5 m under marky-
tan.

4.4.2 Avvattning, vatten- och 
avloppsledningar
Brunnar har inventerats utifrån SGU:s 
brunnsarkiv. Enligt arkivet förekommer inga 
brunnar innanför utredningsområdet. När-
maste brunn som identifierats ligger ca 200 
meter från plankorsningen och är en brunn 
med okänd användning. Närmaste ener-
gibrunn ligger ca 300 meter från plankors-
ningen. Brunnarna är dock utritade i ”fel läge” 
med en säkerhet på 100 meter så i verklig-
heten kan de vara lokaliserade närmare eller 
längre bort från plankorsningen.

Inga dag-, spill- eller vattenledningar är 
dragna genom plankorsningen. Ledningar 
finns dock i bostadsområden i anslutning till 
korsningen och ca 50 meter norr och söder om 
plankorsningen, parallellt med Börjegatan. 

4.4.3 El, belysning, tele och fjärrvärme
Tolv ledningsägare har identifierats genom 
Ledningskollen.se, ärende skapat 2020-02-04. 
Samordning har hållits med de åtta led-
ningsägare som efter svar från ledningsägare i 
Ledningskollen bedömts påverkas av järnvägs-
planen. Ledningskollen är frivillig och behöver 
därför inte innehålla alla befintliga ledningsä-
gare i området. 
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4.4.1 Jordartskarta.
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4.4.2 Jorddjupskarta.
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I närhet av området för järnvägsplan finns 
tele-, fiber-, VA-, el-, opto- och fjärrvärmeled-
ningar. Det finns även belysning längs Börje-
gatan.

Ledningsägare som har ledningar i närheten
Det finns flertalet ledningar inom och i när-
heten av området för järnvägsplan, se figur 
4.4.3. Ett ärende skapades 2020-02-04 på 
Ledningskollen där följande ledningsägare 
identifierades:

•	 Borderlight - Optokanalisation

•	 Skanova – Tele/fiber

•	 IP Only – Tele/Fiberstråk

•	 Telenor - Tele

•	 Uppsala kommun Gatu- och trafikkonto-
ret (ÅF) – Belysning

•	 Uppsala vatten och avfall AB - VA

•	 Vattenfall AB Heat Nordic - Fjärrvärme

•	 Vattenfall Eldistribution - El

4.5 Riksintressen
Dalabanan och Ostkustbanan omfattas av riks-
intresse för kommunikationer (Miljöbalken 
kap. 3). Dalabanan är av nationell betydelse 
för interregionala persontransporter till och 
från Dalarna. Järnvägen förbi utredningsom-
rådet utgör riksintresse. Se figur 4.5.1.

4.6 Miljökvalitetsnormer och miljö-
mål
4.6.1 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer kan fastställas av reger-
ingen för att förebygga eller åtgärda miljö-
problem. De kan gälla hela landet eller för ett 
begränsat geografiskt område. Normerna kan 
ses som styrmedel för att på sikt uppnå miljö-
målen och de flesta av miljökvalitetsnormerna 
baseras på krav i olika direktiv inom EU.

Miljökvalitetsnormerna omfattar idag utom-
husluft, fisk- och musselvatten, omgivnings-
buller och vattenförekomster. Normerna finns 
reglerade i miljöbalkens femte kapitel. I detta 
projekt berörs inte fisk- och musselvatten. 
Miljökvalitetsnormerna beskrivs mer under 
respektive avsnitt för buller, luft och vatten.

4.6.2 Miljömål
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd 
i den svenska miljön som miljöarbetet ska 
leda till. Miljömålssystemet innehåller ett 
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett 
trettiotal etappmål. Generationsmålet anger 
inriktningen för den samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att miljö-
kvalitetsmålen ska nås och är därför vägledan-
de för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 
Enligt riksdagens beslut ska miljökvalitets-
målen i huvudsak vara uppfyllda till år 2020. 
Miljökvalitetsmålen framgår av figur 4.6.2. 
Mer finns att läsa på www.sverigesmiljomal.se.

4.7 Befolkning och människors 
hälsa
Boende i anslutning till utredningsområdet 
har tillgång till modern bebyggelse, service 
och kollektivtrafik i närområdet. Grönom-
råden finns inom ett avstånd av cirka 200 
meter åt väster. Trygghet, tillgänglighet och 
handikappanpassning har funnits med som 
ambitioner i planeringen av området. Den pla-
nerade porten under järnvägen tillsammans 
med gång- och cykelvägar är en del av att öka 
tillgängligheten för befolkningen och förbipas-
serande. 

Den del av Börjegatan som ligger inom utred-
ningsområdet kantas av flerbostadshus byggda 
under 2000-talet. I områdets närhet finns 
många målpunkter enligt kap 4.2 ovan och 
många människor vistas eller passerar inom 
utredningsområdet dagligen. Åt väster finns 
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grönområden vid Librobäcken och glesare 
bebyggelse. Åt norr finns industrifastigheter 
medan områdena söderut och österut präglas 
av bostadsområden.

Miljön kring utredningsområdet utgörs av en 
blandad stadsmiljö med både bostäder och 
verksamheter. I anslutning till utredningsom-
rådet finns ett torg med affärer, restauranger 
och service. Tillgång finns till kollektivtrafik.

Den närmaste omgivningen och utsikten från 
fönster och balkonger präglas av järnvägen, 
bostadshusen, småindustri och gator. Längs 
Börjegatan finns planterade rader med träd 
och gräsbevuxna kantzoner mellan bostads-
hus och gång- och cykelvägar samt gator som 
mildrar den hårda gatu- och järnvägsmiljön. 

Bostäderna ligger relativt utsatta för buller 
eftersom järnvägen och Börjegatan ligger nära 
husen. Berörda detaljplaner tillåter avsteg från 
riktvärden för trafikbuller under förutsättning 
att bostäderna får tillgång till tysta sidor där 
bullernivåerna ska understiga 50 dBA ekvi-
valent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 
Bullerskärmar har satts upp längs järnvägen. 
Torget dämpas från järnvägen av bostadsbe-
byggelsen. 

Närområdet är under utveckling. Den kommu-
nala utvecklingen pekar åt en ökad exploate-
ring med bostäder och service.

4.7.1 Buller
Miljökvalitetsnormer för buller
Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgiv-
ningsbuller från alla vägar, järnvägar, flyg-
platser, tillståndspliktiga hamnar samt vissa 
större, utpekade industrigrenar i de största 
kommunerna. Kommuner som Uppsala, med 
en befolkning på över 100 000 invånare, samt 
Trafikverket ska vart femte år göra bullerkart-
läggningar och därefter ta fram och fastställa 
åtgärdsprogram för att minska bullerstör-
ningar.

Bullersituationen
Den aktuella korsningen mellan Börjegatan 
och Dalabanan ligger i tätbebyggd stadsmiljö 
vilket innebär hög bullerexponering i närom-
rådet. Detta medför också att det finns buller-
skärmar längs järnvägen och att de fastigheter 
som är uppförda i närtid har fasadåtgärder 
för att säkerställa god ljudmiljö inomhus. De 
bullerutredningar som har gjorts i samband 
med detaljplanen för de fastigheter som har 
uppförts i närliggande kvarter SV och NO om 
korsningen benämnda Kv Två Torn respek-
tive Kv Gimo i utredningarna visar på ekvi-
valenta och maximala ljudnivåer på över 60 
dB(A) respektive 80 dB(A) vid mot järnvägen 
gränsande fasader trots bullerskärmar. De 
högsta maximala ljudnivåerna är relaterade 
till godstrafiken, de högsta ekvivalenta nivå-
erna till vägtrafiken på Börjegatan. De högsta 
maximala ljudnivåerna uppstår i omedelbar 
närhet till plankorsningen vilket beror på att 
bullerskyddsskärmar inte kan sättas upp i 
själva plankorsningen.

4.7.2 Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller 
i hela landet. Det finns miljökvalitetsnormer 
för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/
PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luft-
kvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna 
och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. Kontrollen ska ske 

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och 
    vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande     
      kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Figur 4.6.2 De svenska miljökvalitetsmålen. 
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i form av mätning, modellering eller objektiv 
skattning beroende på luftkvalitetssituationen. 
Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller ris-
kerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram 
behöva upprättas av den berörda kommunen 
eller länsstyrelsen.

Uppsala kommun kontrollerar luftkvaliteten 
regelbundet i centrala Uppsala genom att 
mäta halterna av luftföroreningar i stadskär-
nan. Mätningarna omfattar kvävedioxider 
och hälsofarliga partiklar (PM10). Luftföro-
reningarna kommer till stor del från biltrafik, 
slitage av vägbanor, däck och bromsar samt 
från industrier och förbränningsanläggningar. 
Mätningar görs både längs Kungsgatan och 
på Klostergatan. På Kungsgatan mäts luft-
föroreningarna i ett trafikerat gaturum. På 
Klostergatan finns en urban bakgrundsstation 
på ett hustak som används som referenspunkt. 
Uppsala kommun är medlem i Östra Svea-
lands luftvårdsförbund. 

Mätningarna har påvisat höga halter luftföro-
reningar under flera år i innerstaden. Under 
2018 och 2019 överskreds miljökvalitets-
normen för kvävedioxider längs Kungsgatan. 
Kommunen gör åtgärder för att förbättra luft-
kvaliteten enligt kommunens åtgärdsprogram 
för luft, Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet 
2014-2021.

Luftsituationen
Börjegatan ingår inte i kommunens mätpro-
gram för luftkvalitet. Här är trafiken lägre, 
cirka 2 000 färre bilar per dygn jämfört med 
högtrafikerad del av Kungsgatan (räknat som 
medeldygnstrafik). Gaturummet är relativt 
välventilerat vid järnvägen, torget samt vid 
intilliggande cirkulationsplatser. Inga miljö-
kvalitetsnormer bedöms överskridas.

4.7.3 Elektromagnetiska fält
Runt omkring alla elledningar och elektriska 
apparater finns två typer av fält, elektriska 
och magnetiska fält. Elektriciteten överförs till 
tåget via kontaktledningen cirka fem och en 
halv meter ovanför rälsen (Banverket, 2003). 
Längs järnvägsspår är fälten som starkast 
under högspänningsledningen men minskar 
snabbt med avståndet från denna. På 20 me-
ters avstånd är fälten 0,1 μT när tåget är långt 
bort. När tåget passerar ökar fälten under 
någon minut till 0,3 – 1,2 μT. Inne i tågvagnen 
kan magnetfält på i genomsnitt 5 – 10 μT före-
komma (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009).

Dalabanan korsar Börjegatan i plan med ett 
huvudspår och ett mötesspår. Trafiken är 
blandad med regionaltåg, intercitytåg och 
enstaka godståg. För aktuell sträcka av Dala-
banan går endast passerande tåg med 16,7 Hz 
matning, vilket går att jämföra med figur 4.7.3. 
Det finns bostadshus inom området som ligger 
nära järnvägen, avståndet mellan de närmsta 
husen och järnväg bedöms vara cirka 20-25 
meter. 

4.7.3 Magnetfältets styrka på olika avstånd från 
järnväg. Källa: Banverket (2003).

4.7.4 Vibrationer
Med tanke på närheten mellan järnväg och 
bebyggelse måste risken för störande komfort-
vibrationer beaktas. Kortaste avstånd mellan 
järnväg och hus är ca 20 m vilket ger uppskat-
tade vibrationshastigheter vid huskropparna 
på 0.4 mm/s för godståg i 100 km/h. Regio-
naltåg ger trots 130 km/h lägre hastigheter, 
runt 0.2 mm/s. Dessa beräkningar överens-
stämmer väl med de vibrationsmätningar som 
är gjorda av Bjerking AB i mars 2010. Efter-
som husen är byggda på pålad mark reduceras 
nivåerna i bostäderna till under 0.1 mm/s 
vilket skall jämföras med riktvärdet 0.4 mm/s. 
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4.7.5 Barriärer
Dalabanan och Börjegatan utgör de huvudsak-
liga barriärerna inom utredningsområdet. Vid 
bomfällning längs järnvägen uppstår väntetid 
för alla trafikanter som ska passera. Idag pas-
serar 50 tåg per dygn. Börjegatan kan passeras 
via övergångsställen vid cirkulationsplatsen 
Fyrisvallsgatan – Börjegatan och i vägkors-
ningen Hällbygatan – Börjegatan. Gång- och 
cykelvägar finns längs båda sidor av Börjega-
tan.

4.8 Landskap/stadsbild
Kvarteren kring Börjegatan består av ny-
byggda bostadsområden samt ett handels- och 
industriområde. Bostadshusen har i huvudsak 
en våningshöjd på 4 – 6 våningar, men ett 
högre punkthus på elva våningar finns intill 
torgytan Mimmi Ekholms plats. Samtliga 
bostadshus har entréer mot Börjegatan. Kring 
torget Mimmi Ekholms plats i södra delen av 
utredningsområdet finns butiker och res-
tauranger i bottenplan på omkringliggande 
byggnader. Torget utgör samlingsplats och 
här finns sittmöjligheter, trädplanteringar, 
lekplats och torghandel. Torgytan är även en 
tydlig knutpunkt. På torget finns två högre 
byggnader som utgör landmärken och syns på 
håll. 

Börjegatan är flack och rak och har siktlinjer 
från södra till norra delen. Längs gatan finns 
gång- och cykelvägar samt trädplanteringar. 
De flesta planteringar är belägna söder om 
järnvägen, på Börjegatans östra sida. Här 
är bostadshusen något lägre och tillsam-
mans med grönskan skapar de en behaglig 
skala. Byggnaderna på motsatt sida, intill 
Mimmi Ekholms torg, är högre och upplevs 
dominanta. Ytan framför detta kvarter är i 
huvudsak hårdgjorda och utrymmet mellan 
byggnad och gata är relativt smalt. Även på 
järnvägens norra sida, öster om Börjegatan, 
finns högre bostadshus med till största del 
hårdgjorda utemiljöer. På Börjegatans västra 
sida, norr om järnvägen, ligger industri- och 
handelsområdet med lägre byggnader i en- till 
två våningsplan. Ett flertal rörelsestråk finns i 
området, i huvudsak längs Börjegatan. Järnvä-
gen, bullerplank och bilgarage intill järnvägen 
utgör barriärer. 

4.9 Kulturmiljö
Kulturmiljö avser miljöer, strukturer och en-
skilda objekt som tydligt speglar vår historia. 
Den ger oss kunskapen om hur tidigare gene-
rationer har utnyttjat naturens förutsättningar, 
hur de har organiserat sig och hur maktför-
hållanden och olika tankesätt har präglat 
den fysiska miljön genom tiderna. Även det 
immateriella kulturarvet såsom ort- och plats-
namn, berättelser och traditioner är av värde 
för kulturmiljön. Se figur 4.9.1 för översiktlig 
vy över kultur i närområdet. 

Utredningsområdet låg fram till mitten av 
1800-talet, inom ett vidsträckt jordbruksland-
skap som bredde ut sig kring Uppsala. Norr 
om järnvägen kan fortfarande detta landskap 
uppfattas där Börjegatan fortfarande omges av 
odlade marker, se figur 4.9.2.

Staden hade allt sedan 1640 organiserats i 
en rutnätsplan. Till rutnätsplanen anslöt de 
tidigare huvudvägarna i Uppland. En av dessa 
huvudvägar var Börjegatan som anslöt till 
Kyrkogatan respektive Nedre Kyrkogatan. 

Byggandet av den statliga järnvägen inleddes 
1853 genom att Sveriges Riksdag beslutade att 
en statlig järnväg skulle utgöra Sveriges stam-
banor. Mellan åren 1862-64, invigdes Västra 
stambanan mellan Stockholm och Göteborg 
och Södra Stambanan mellan Stockholm och 
Malmö. 1866 invigdes spåret mellan Upp-
sala och Stockholm. Etableringen gjorde att 
Uppsala blev en viktig förbindelseort. År 1870 
beslutades att en statlig järnväg skulle byg-
gas norrut för att ansluta till bland annat Sala, 
Krylbo samt Gävle-Falun och 1873 var järn-
vägen i drift. Sträcka elektrifierades 1934 och 
kallas idag Dalabanan. 

Börjegatan omnämns som ”Landsvägen” på 
en karta över Uppsala stad år 1909. År 1858 
ligger markerna Libro äng på ömse sidor om 
järnvägen. Området Luthagen är ännu obe-
byggt och markerna har på kartan 1858 nam-
nen Salpeter gärdan och Enhagen. Namnet 
Börjegatan berättar att sträckan har varit en 
viktig förbindelse med Börje socken, omkring 
sex kilometer nordväst om utredningsområdet. 
Kyrkplatsen i Börje ligger invid Librobäcken 
som antas att ha varit en viktig farled under 
bronsåldern. Sockennamnet har ursprung 
i ordet bor eller boringar (folken på bor, de 
som bor vid bor) vilket avser en fors invid 
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kyrkplatsen där båtarna fick bäras. De äldsta 
landvägarna anlades på torra moränmarker 
och de äldsta kartorna visar att Börjegatans 
nuvarande sträckning i hög grad överensstäm-
mer med den nuvarande. 

Invånarantalet ökade kraftigt i Uppsala från 
mitten av 1800-talet och områden utanför 
stadskärnan togs i anspråk för byggande av 
bostadstäder. Planområdet för Luthagen var 
ett av de första att bebyggas och området 
sträckte sig från Fyrisåns strand till Börjega-
tan. Under 1910- och 1920-talen växte Lutha-
gen ut i triangel mellan järnvägen och Börjega-
tan. Området som växte fram under de första 
årtiondena har lyfts fram av Uppsala kommun 
och området U20 ingår i kulturmiljöprogram 
för kommun. Området U20 avslutas i nordväst 
i Hällbygatan som även utgör gräns för utred-
ningsområdet i söder. Inom U20 området är 
det framförallt stadsarkitekten Gunnar Leche 
som kom att prägla utformningen av bostads-
byggandet under den första delen av 1900-ta-
let, företrädesvis flerfamiljshus i tegel. 

Cirka 400 meter söder om Hällbygatan 
avgränsas riksintresseområdet för Uppsala. 
Korsningen Hällbygatan / Börjegatan utgör en 
brytpunkt där äldre bostadsbebyggelse möter 
1990-talets bebyggelse, se figur 4.9.3.

Bebyggelsen i anslutning till utredningsområ-
det domineras av 1990-tals bebyggelse.

Inga registrerade fornlämningar finns inom 
aktuellt utredningsområde.

4.10 Naturmiljö, biologisk mångfald 
och skyddade arter
4.10.1 Generell beskrivning av naturmiljön i 
utredningsområdet
Utredningsområdet ligger i centrala Uppsala 
och har en övervägande urban karaktär med 
gator och byggnader samt järnvägsspåret. 
På översiktskartan i Figur 4.10.1 redovisas 
utredningsområdet i en översiktlig vy. Norr 
om utredningsområdet rinner Librobäcken 
från väster, där även Librobäckens ravin är 
utpekad, och i nordost rinner den samman 
med Fyrisån. I Fyrisån finns det registrerat 
leklokaler för asp och man har även karterat 
vandringshinder där. I kartans nordostligaste 
del ligger en utpekad värdetrakt för gräsmar-
ker och i anslutning till den Galgbackenom-
rådet. Kring utredningsområdet finns, främst 
i sydost rikligt med ädellövträd identifierade 
i länsstyrelsens inventering av skyddsvärda 
träd och även träd som är identifierade att 
potentiellt växa i alléer.

Figur 4.9.2 Börjegatan kantas norr om järnvägen fortfarande av jordbruksmarker och den har 
bevarat sin ålderdomliga och slingrande karaktär.
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Längs med Börjegatan växer en del träd i 
varierande ålder som beskrivs under skydds-
värda träd nedan. Inga skyddsvärda träd 
är registrerade i området sedan tidigare av 
länsstyrelsen men inventering av dessa har 
inte utförts i hela Uppsala. Inga andra kända 
naturvärden finns inom utredningsområdet.

4.10.2 Skyddsvärda träd
En inventering av träd utfördes under början 
av april längs med Börjegatan mellan Fyris-
vallsgatan och Hällbygatan (Naturförtaget 
2020 A). Trädinventeringen redovisas i karta 
Figur. 4.10.2. Det träd som bedömdes ha högst 
naturvärde, naturvärdesklass 2, växer strax 
söder om järnvägen på den östra sidan av 
Börjegatan och syns på kartan som nummer 
1. Trädet är en lönn med stamomkretsen 274 
cm. Trädet är friskt och har en större hålighet 
som troligen innehåller mulm (lös murken ved 
som gynnar till exempel insektslivet). Det näst 
grövsta trädet (nummer 15) är en lönn med 
239 cm i omkrets som har bedömts till natur-
värdesklass 3. Även två andra träd har be-
dömts till naturvärdesklass 3, nummer 3 och 
10. Nummer 3 är en alm (hybrid ej skogsalm) 
med omkretsen 224 cm. Nummer 10 är en 
lönn med stamomkretsen 185 cm. De övriga 
träden har bedömts till naturvärdesklass 4 
(nummer 4-8, 11 och 12) eller obetydligt värde 
nummer 9,13 och 14). Träden består av främst 
lönn, några alar samt en sälg och en björk. De 
har en stamomkrets mellan 48-167cm. 

Figur 4.9.3. I korsningen Hällbygatan / Börjegatan möter den äldre bostadsbebyggelsen 1990-ta-
lets bebyggelse. 

Även några yngre planterade träd noterades 
och är markerade som linjer på kartan. Krite-
rierna uppfylls inte för att något av de iden-
tifierade träden ska ingå i en allé som lyder 
under generellt biotopskydd (Naturförtaget 
2020 A). 

4.10.3 Arter
Vid utsökning i artportalen identifierades fynd 
av den rödlistade arten (VU) grenigt kungsljus 
i anslutning till järnvägen och projektområdet. 
Arten är även upptagen i Artskyddsförord-
ningen enligt § 8.  Fynden i artportalen var 
från år 2002 och 2004. För att säkerställa 
om arten finns kvar och genom det få under-
lag till eventuell dispensansökan utfördes en 
inventering som eftersökte arten den 19 mars 
2020 (Naturföretaget 2020 B). Inventeringen 
utfördes under denna tid på året grund av 
att geologiska undersökningar skulle göras i 
området under mars och att det fanns en risk 
för att skada den fridlysta arten. Eftersom det 
är för tidigt för arten att blomma så eftersök-
tes fjolårets blomställningar och bladrosetter. 
Resultaten av inventeringen redovisas i Figur. 
4.10.3

I den östra kanten av det avgränsade invente-
ringsområdet gjordes fynd av grenigt kungs-
ljus. 12 vinterståndare hittades, samt 20 möj-
liga små bladrosetter och 12 stora bladrosetter 
utöver vinterståndarna. Dessa fynd är troligen 
på samma plats eller väldigt nära fynden som 
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Figur 4.10.2. Kartan redovisar trädinventeringen som utfördes av Naturföretaget 2020. I kartan visas de träd som 
registrerades vid inventeringen samt de objektsnummer de fått. Unga träd redovisas som en linje. Trädinventeringen 
är utförd endast i polygonen som sträcker sig längs med Börjegatan.
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Figur 4.10.3. Kartan redovisar resultatet av inventeringen av grenigt kungsljus som utfördes av Naturföretaget 2020. De 
gula punkterna visar fyndplatser av grenigt kungsljus och den lila polygonen lokalen för fynden. Inventeringen är endast 
utförd längs med järnvägen.
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gjordes år 2002 och 2004. Dessutom hittades 
5 mindre bladrosetter ett par meter väster om 
lokalen. Lokalen för fynden märktes ut i fält 
med sprayfärg. Expertis från Artdatabanklen 
togs in för att göra en extra bedömning då 
arten är svår att med säkerhet artbestämma 
utan blommor. Experten bedömde att det var 
grenigt kungsljus med stor säkerhet. För att 
veta helt säker behöver dock inventering göras 
under blomning. I projektet behandlar vi fyn-
den som att det är den fridlysta arten.

Inga andra naturvårdsarter har identifierats i 
projektområdet enligt Artportalen. Fynden lig-
ger som närmast cirka 20 m öster om projek-
tets utredningsområde.

4.11 Vatten
På översiktskartan i Figur 4.11.1 redovisas 
vattenförhållanden kopplat till utredningsom-
rådet i en översiktlig vy.

4.11.1 Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
fastställs med stöd av 5 kap MB, enligt vat-
tenförvaltningsförordningen och Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 
2013:19 samt HVMFS 2015:4). Normerna är 
ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets 
kvalitet vid en viss tidpunkt, till exempel ”god 
status 2021”.

4.11.2 Ytvatten
Librobäcken och Fyrisån är de närmast 
belägna vattendragen. Avståndet till dessa 
vattendrag är cirka 300 respektive 500 meter 
från järnvägskorsningen med Börjegatan. 
Marken mellan utredningsområdet och vat-
tendragen täcks till stor del av hårdgjorda ytor 
och byggnader. Inget vattendrag ligger inom 
utredningsområdet.

Utredningsområdet avvattnas troligen mot 
Librobäck som i sin tur mynnar ut i Fyrisån. 
Librobäck (WA38991136) utgör ett så kallad 

”övrigt vatten” och har därför inga statusklass-
ningar eller beslutade miljökvalitetsnormer. 
Fyrisån är dock en klassad ytvattenförekomst 
(SE663992-160212) och innehar således mil-
jökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormen för 
Fyrisån är god ekologisk status senast år 2027 
och god kemisk ytvattenstatus med undantag 
av kvicksilver, kvicksilverföreningar och bro-
merad difenyleter. 

Den ekologiska och kemiska statusen i Fyri-
sån bedömdes vid senaste klassningen vara 
måttlig respektive uppnår ej god. Vattenföre-
komsten har förhöjda halter näringsämnen 
och särskilt förorenande ämnen (bland annat 
ammoniak, diklofenak, antracen och fluran-
ten) över gränsvärdena. Den ekologiska kvali-
tetskvoten med avseende på näringsämnen är 
0,42, vilket ligger inom intervallet för måttlig 
status. Gränsen för försämrad statusklassning 
är 0,4, vilket innebär att kvoten i dagsläget är 
endast 0,02 över gränsen för försämrad status.  
Förutom bristande kemiska kvalitetsfaktorer 
anses även Fyrisån ha konnektivitetsproble-
matik till följd av vandringshinder. 

4.11.3 Grundvatten
Uppsalas dricksvattenförsörjning baseras på 
uttag av grundvatten från Uppsalaåsen, vilken 
löper i nord-sydlig riktning genom hela Upp-
sala. Den naturliga grundvattenbildningen till 
åsen förstärks med konstgjord infiltration i 
anläggning norr om Uppsala. Aktuellt utred-
ningsområde är beläget i nordvästra delen av 
Uppsala, uppströms de brunnar som används 
som uttagspunkter för grundvatten.

Uttagsmöjligheterna i åsen är ovanligt goda, 
125 liter per sekund, och den försörjer mer 
än 150 000 människor med dricksvatten 
dagligen. Eftersom Uppsala saknar reserv-
vattentäkt så bedöms värdet av Uppsalaåsens 
grundvatten och vattentäkt som extra högt. 
Täkten har även ett stort nationellt värde, då 
SGU rankar täkten som bland de tio viktigaste 
grundvattentäkterna i landet. SGU har klassat 
grundvattenförekomsten som Klass 1B2 vilket 
betyder att det är ett grundvattenområde med 
högt befolkningstryck, det vill säga fler än 
50 000 personer inom 30 kilometer. Enligt 
länsstyrelsen borde Uppsalaåsen klassas som 
riksintresse. En ansökan för riksintresse har 
skickats av länsstyrelsen till Havs- och vatten-
myndigheten.

Skyddsområde för vattentäkt 
Aktuellt område ingår i vattenskyddsområdet 

”Uppsala Vattholmaåsarna”. Länsstyrelsen 
upprättade 1989 ett vattenskyddsområde 
(VSO) med skyddsföreskrifter. Syftet med 
skyddsområdet är att skydda vattenförekom-
sten från utsläpp av föroreningar eller annan 
negativ påverkan (Uppsala läns författnings-
samling). Gällande skyddsföreskrifter gäller 
inom vattenskyddsområdet och ska följas vid 
markarbeten och grundläggning. För delar av 
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planerad markanvändningen och verksam-
heter i utredningsområdet krävs dispens från 
vattenskyddsområdet föreskrifter. Dispenser 
kommer att sökas hos länsstyrelsen, i de fall 
mark-, schakt- och pålningsarbeten behö-
ver utföras inom skyddsavstånd från högsta 
grundvattenyta eller grundvattenytans tryck-
nivå (1 meter inom yttre skyddsområde och 3 
meter inom inre skyddsområde).

Miljökvalitetsnormer för grundvatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bin-
dande styrmedel som regleras i miljöbalkens 
femte kapitel. Grundläggande för bedömning 
av konsekvenser på vattenförekomster är EU:s 
ramdirektiv (2000/60/EG) för vatten. Svensk 
lagstiftning har implementerat direktivet 
genom vattenförvaltningsförordningen (SFS 
2004:660).

Enligt databasen VattenInformationsSystem 
Sverige (VISS) tillhör Uppsalas grundvatten-
täkt vattenförekomsten Uppsalaåsen-Uppsala. 
De generella miljökvalitetsnormerna för 
grundvattenförekomster (Naturvårdsverket, 
2011) gäller även för Uppsalaåsen och innebär 
att grundvattenförekomsten senast målåret 
2021 ska ha: 

•	 God kvantitativ status 

•	 God kemisk status

Enligt VISS har Uppsalaåsen-Uppsala god 
kvantitativ status men otillfredsställande 
kemisk status på grund av förhöjda halter av 
bekämpningsmedel (BAM - 1,2-diklorbensa-
mid)samt perflourerade ämnen (PFAS11). I 
dagsläget är det tekniskt omöjligt att genomfö-
ra åtgärder som minskar koncentrationerna av 
dessa förorenande ämnena till 2021. Även om 
åtgärder genomförs är bedömningen att det 
kommer att ta tid att uppnå miljökvalitetsnor-
merna med hänsyn till dessa föroreningar. För 
bekämpningsmedel och PFAS finns därmed en 
tidsfrist till 2027.

Vidare uppvisar förekomsten höga halter 
av klorid där halterna ökar längs med åsens 
strömningsriktning. Riktvärdet har överskri-
dits vid 8 tillfällen men förekomsten bedöms 
ändå ha god status med avseende på klorid 
men i risk att inte nå god status.

Miljöscreening visar på förekomst av diklor-
metan i förekomsten, där ämne har hittats vid 
miljöprovtagningar vid exploateringar. Från 
sådana exploateringar finns även kännedom 
om andra klorerade lösningsmedel i förekom-
sten. Slutligen omnämns även monobutyltenn 
samt läkemedlen carbamazepine och Sulfa-
methoxazole.

VISS framhåller att haltförhöjningarna avse-
ende bekämpningsmedel och perflouerande 
ämnen gör att förekomsten är i risk att ej hel-
ler nå god status till år 2027, och att stadsut-
byggnad i mycket snabb takt med hårdgöring 
av viktiga infiltrationsytor tillsammans med 
ett ökat vattenbehov riskerar att leda till en 
sänkning av grundvattennivån.

Inom vattenförvaltningen finns ett krav på att 
en vattenförekomst inte får försämras (artikel 
4.1 b i vattendirektivet). Det betyder att före-
komsten ska bibehålla god status för samtliga 
parametrar som har god status idag. För de 
parametrar som idag har otillfredsställande 
status ska åtgärder sättas in så att statusen 
förbättras. Vatten som används för uttag av 
dricksvatten ska skyddas i syfte att undvika 
försämring av dess kvalitet, för att minska den 
nivå av vattenrening som krävs för framställ-
ning av dricksvatten.

4.12 Hushållning med naturresurser
En del av utredningsområdet ligger inom 
vattenskyddsområde Uppsala- och Vatthol-
maåsarna. Gränsen för yttre skyddsområde 
följer längs Börjegatan och sträcker sig österut. 
Vattenskyddsområdet sträcker sig från Sun-
nersta söder om Uppsala, genom centrala 
Uppsala och upp till Skyttorp och Läby norr 
om Uppsala.

I övrigt finns inga kända naturresurser inom 
eller i anslutning till utredningsområdet.

4.13 Strandskydd
Det generella strandskyddet omfattar både 
land och vatten vid hav, sjöar och vattendrag 
som ligger 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd. Syftet med strand-
skyddet är att trygga förutsättningarna för 
att allmänheten långsiktigt ska få tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet. 
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Utredningsområdet omfattas inte av strand-
skydd då de närliggande vattendragen Libro-
bäcken och Fyrisån ligger på ett större avstånd 
än 100 meter från området.

4.14 Friluftsliv och rekreation
Inom närområdet och de centrala delarna 
av Uppsala finns ett rikt utbud av fritidsakti-
viteter. Strax intill Börjegatan finns Mimmi 
Ekholms plats samt bostadsgårdar med 
samlingsplatser och lekplatser. Väster om 
utredningsområdet ligger Stabbyskogen och 
Stabby backe med stigar, leder, elljusspår och 
grillplatser. Öster om utredningsområdet lig-
ger sportanläggningen Fyrishov med ett utbud 
av både simhallar, sporthallar, stugby och 
beachvolleybollplan.

4.15 Klimat
Vägtrafik är en källa för påverkan på klimatet 
genom att den ger upphov till utsläpp av kli-
matpåverkande gaser. Även upprustning, drift 
och underhåll av trafikanläggningar, såväl väg 
som järnväg, påverkar klimatet.

Trafikverket arbetar systematiskt med att 
minska klimatpåverkan och energianvändning 
från byggnation, drift och underhåll. Arbetet 
med klimatkalkyler sker enligt Trafikverkets 
riktlinje TDOK 2015:0007 Klimatkalkyl – 
infrastrukturhållningens energianvändning 
och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. 
Klimatkalkylerna används som beslutsunder-
lag, underlag för målstyrning, redovisning och 
rapporter samt som verktyg för att effektivt 
och systematiskt arbeta med klimat- och ener-
gieffektivisering.

Klimatet påverkar trafikanläggningarnas sta-
tus och hållbarhet genom påverkan av tempe-
raturförändring, skyfall och översvämningar. 
Det är därför viktigt med klimatanpassning av 
trafikanläggningar till ett framtida klimatsce-
nario.

4.16 Förorenad mark
Området präglades tidigare av industrier så-
som cementgjuteri, verkstäder, drivmedelssta-
tion, kemtvätt m.m. Tidigare undersökningar 
av marken i området kring Börjegatan påvisar 
förekomst av föroreningar såsom petroleum-
kolväten, metaller och klorerade lösnings-
medel, vilket har tillförts marken direkt från 
tidgare verksamheter eller indirekt från t ex 

passerande tåg- eller biltrafik. I banvallen 
utfördes markmiljöprovtagning i samband 
med byte av en växel och förhöjda halter av 
järnvägsrelaterade föroreningar (PAH från 
kreosot), påvisades i tagna prover. 

Idag är de gamla verksamheterna runt utred-
ningsområdet i stor utsträckning nedlagda. 
Nya bostäder är uppförda och marken inom 
dessa fastigheter har sanerats eller schaktats 
bort för att uppnå de krav som ställs på jord 
inom bostadsområden (KM, känslig mark-
användning, Naturvårdsverket, 2009). Dock 
bedöms det finnas en viss risk att rester av 
föroreningar från de gamla verksamheterna 
finns kvar i jorden och/eller grundvattnet i 
anslutning till Börjegatan.

Utredningsområdets norra del gränsar till en 
numera nedlagd kemtvätt. Här pågår under-
sökningar för att studera och avgränsa den 
spridning av klorerade lösningsmedel som 
har påvisats. Vidare kan det finnas förore-
ningar från tidigare punktkällor inom numera 
åtgärdade fastigheter, såsom den tidigare 
drivmedelsstationen i hörnet Börjegatan/
Hällbygatan, tidigare påträffad förorening av 
klorerade lösningsmedel vid kvarteret Gimo 
och en numera avlägsnad högspänningskabel 
innehållande PCB-olja som legat längs med 
hela Börjegatan. Järnvägens och bilvägens 
bidrag till diffus föroreningsspridning inom 
utredningsområdet behöver också utredas.

4.17 Farligt gods
Det är viktigt att beakta transporter av farligt 
gods när ny transportinfrastruktur planeras 
och när markens användning ska förändras 
på annat sätt. Farligt gods är ett samlings-
begrepp för ämnen och produkter som kan 
skada människor, djur, miljö, egendom och 
annat gods om de inte hanteras rätt under 
transporter eller skyddas mot yttre hot som 
stöld eller skadegörelse. I Uppsala kommuns 
översiktsplan beskrivs att en god säkerhet för 
kommunens invånare samtidigt som fram-
komligheten för nödvändiga transporter med 
farligt gods kan säkras.

Cirka 400 meter nordväst om utredningsom-
rådet ligger Bärbyleden, som är en rekom-
menderad (primär) väg för farligt gods enligt 
NVDB. Leden utgör även funktionellt priori-
terat vägnät för godstransporter. Från trafik-
platsen Bärbyleden och inne i stadskärnan får 
farligt gods inte föras. 
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Längs Dalabanan går enstaka godståg. Intillig-
gande bostäder är byggda med skyddsavstånd 
mot järnvägen enligt gällande detaljplaner. 
Bostäder får inte placeras närmare än 25 till 
30 meter från spårmitt på närmaste järnvägs-
spår. Parkering kan tillåtas närmare spåren. 
Garage och carport tillåts fram till nio meter 
från spårmitt med hänsyn till elsäkerhetsföre-
skrifterna.

Då Dalabanan är primär transportled för far-
ligt gods tillåts all typ av gods transporteras på 
banan. Det finns i dagsläget inte information 
om vad eller i vilken omfattning som farligt 
gods transporteras. Vid mätningar under 2001 
utgjorde ca 0,26% av vagnarna farligt gods. I 
Uppsala utgör generellt 1,2 % av all godstrafik 
på järnväg farligt gods (Briab, 2013). 

Med hänsyn till begränsad information, säker-
ställa få robusta resultat inför framtiden samt 
att det i framtiden kan komma beslut om ut-
byggnad av järnvägsnätet antas den nationella 
statistiken vara representativt för Dalabanan. 
Där är den största andelen farligt gods brand-
farlig vätska, oxiderade ämnen, kondenserad 
brandfarliga gaser och Frätande ämnen (Briab, 
2013).

I dagsläget finns risk för påkörning och kol-
lisionsolyckor eftersom de befintliga korsning-
arna inte är planskilda. Dessutom transporte-
ras farligt gods på sträckan vilket utgör risk för 
explosioner vid bland annat urspårningar.
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5 Projektets lokalisering, 
utformning, omfattning 
och utmärkande egen-
skaper
5.1 Lokalisering och alternativ
Projektet ligger centralt i norra Uppsala där 
Dalabanan korsar Börjegatan i plan, se figur 
3.1. Börjegatans anslutning in mot järnvägs-
korsningen ligger trångt mellan befintliga 
bostadshus. Lokaliseringen är därför låst till 
befintligt korsningsläge. Järnvägskorsningen 
är vältrafikerad av både oskyddade och skyd-
dade trafikanter. Att stänga korsningen och 
hänvisa till andra passager är inte ett gångbart 
alternativ eftersom det leder till omvägar och 
stora belastningar på andra redan ansträngda 
järnvägskorsningar. Behov finns för att bygga 
om även intilliggande planpassager till plan-
skilda eftersom området utvecklas med nya 
bostäder, verksamheter och service.

Ett nollalternativ beskriver den sannolika 
utveckling som uppstår om ett projekt eller 
plan inte genomförs. Nollalternativet används 
som jämförelsealternativ vid bedömning av 
miljökonsekvenser för järnvägsplanen. Nollal-
ternativet ska inte förväxlas med nuläget, utan 

ska beskriva en trolig framtida utveckling om 
den planerade åtgärden inte genomförs. För 
denna utredning är nollalternativet satt till år 
2025 då anläggningen förväntas vara byggd 
och i drift. Nollalternativet innebär att plan-
korsningen mellan Börjegatan och järnvägen 
behålls.

5.2 Utformning och omfattning
5.2.1 Järnvägsplanen
Den planskilda järnvägskorsningen utformas 
genom att sänka Börjegatan under järnvägen, 
ny sektion för Börjegatan se figur 5.2.1. En 
järnvägsbro, gemensam för de två järnvägs-
spåren, alternativt två broar, en för varje spår, 
byggs över Börjegatan. Befintlig spårgeometri 
behålls. Den fria höjden ska vara minst 4,7 
meter så att bussar och även dubbeldäckade 
bussar ska kunna passera under järnvägsbron.  

5.2.2 Utformning som regleras i gällande 
detaljplaner
För att klara gällande lutningskrav påbörjas 
sänkningen av Börjegatan strax norr om kors-
ningen mellan Börjegatan och Hällbygatan, för 
att sedan vara tillbaka i nivå och ansluta till 
cirkulationsplatsen i korsningen Börjegatan/
Fyrisvallsgatan. En höjdskillnad uppstår då 
mellan Börjegatan, omgivande markytor och 
bebyggelse. Bilvägens bredd blir åtta meter 

Figur 5.2.1. Ny sektion Börjegatan. 
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och gång- och cykelvägen tre meter bred på 
var sida om Börjegatan. Gatusektionens total-
bredd blir 15,4 meter och innefattar då även 
ytor för snöupplag. 

Vägen under järnvägsbron kan läggas i ett 
vattentätt tråg. I detta fall krävs inte någon 
permanent avsänkning av ytligt grundvatten. 
Ett annat alternativ är att ha en öppen botten. 
För denna utformning kan det krävas per-
manent pumpning och bortledning av ytligt 
grundvatten.

Gång- och cykelvägar anläggs på var sida om 
Börjegatan och ansluts till befintliga gång-och 
cykelvägar vid cirkulationsplatserna i norr 
och i söder. Det ska även finnas en anslutning 
till Pelargatan. Gång- och cykelvägarna byggs 
med tre meters bredd och maximal lutning 
enligt krav i Uppsala kommuns Tekniska 
handbok. Gång- och cykelvägarna ska kunna 
utnyttjas av ambulans och kunna underhållas 
på båda sidor av driftfordon.

Infarten vid Pelargatan in till kvarteret Ban-
vakten stängs och blir en återvändsgata på 
grund av höjdskillnaden som uppstår mellan 
Pelargatan och Börjegatan.

5.3 Byggskedet
Byggande av en planskild korsning mellan Da-
labanan och Börjegatan kommer att medföra 
att Börjegatan stängs av mellan Fyrisvalls-
gatan och Hällbygatan under flera månader. 
Gång- och cykeltrafiken kan eventuellt hållas 
öppen under delar av byggtiden. Beroende på 
vilket alternativ som väljs för brokonstruktion 
kommer järnvägstrafiken på Dalabanan att 
påverkas i varierande grad.

Vägtrafiken samt gång- och cykeltrafiken kom-
mer under byggtiden att hänvisas till alterna-
tiva förbindelser.

5.3.1 Alternativ med två separata 
järnvägsbroar
Ett alternativ för brokonstruktion är att det 
byggs en separat järnvägsbro för respektive 
spår på Dalabanan. I detta fall stängs den 
ena spåret under tiden bron för spåret byggs. 
Arbetet inleds med spår och kontaktledning 
tas bort där bron ska byggas. Därefter slås 
en spont ner mellan de båda spåren för att 

möjliggöra urschaktning för bron. Under tiden 
sponten monteras måste all tågtrafik stängas 
av. Avstängningen kan utföras som en total 
avstängning under ett antal dagar eller som 
nattavstängning. Vid nattavstängning kommer 
spontningsarbetet utföras nattetid under ett 
par veckor. 

När spontningen är klar kan schaktningen 
för den nya bron utföras. Alla schaktmassor 
måste transporteras bort på den sida bron ska 
byggas, det vill säga söderut för bron på den 
södra sidan och norrut för bron på den norra 
sidan. När schaktningen är klar kan brobygg-
nationen påbörjas. 

När den första bron är klar kan spår och kon-
taktledning återställas och järnvägstrafiken 
flyttas över till den nya bron. När schakten 
för nästa bro är klar tas delar av sponten bort 
innan den andra bron byggs.

Alla schaktmassor som tas ut provtas för 
att avgöra hur de kan användas. Eventuellt 
förorenade massor i schakten körs bort och 
hanteras enligt gällande regelverk.

Totalt bedöms det ta cirka sex månader att 
bygga respektive bro. I detta alternativ be-
döms det inte möjligt att ha någon gång och 
cykeltrafik öppen längs Börjegatan.

Arbetsområdet, byggvägar och etableringsom-
råden framgår av figur 5.3.1.

5.3.2 Alternativ med en järnvägsbro
Utformningen med en gemensam järnvägs-
bro bygger på att den nya bron byggs klar vid 
sidan av järnvägen och därefter skjuts på plats.

Arbetet inleds med att en schakt öppnas norr 
om Dalabanan. Eventuellt krävs det en spont 
mellan järnvägen och schaktgropen. Sponten 
bedöms dock kunna monteras utan att järn-
vägstrafiken stängs av. Schaktgropen grävs ut 
till det djup som krävs för den färdiga bron. I 
schaktgropen byggs därefter den nya bron för 
båda järnvägsspåren. I detta alternativ kom-
mer alla schaktmassor och byggtransporter 
ledas norrut.

Alla schaktmassor som tas ut provtas för 
att avgöra hur de kan användas. Eventuellt 
förorenade massor i schakten körs bort och 
hanteras enligt gällande regelverk.
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När bron är klar stängs järnvägstrafiken av 
under cirka två veckor. Under avstängningen 
rivs spår och kontaktledning där bron ska pla-
ceras. Därefter schaktas järnvägsbanken ur för 
att göra plats för den nya bron. Nästa steg är 
att skjuta bron på plats med stora domkrafter. 
Slutligen återställs järnvägen och järnvägstra-
fiken släppas på igen. 

Total byggtid bedöms till cirka sex månader. 
Gång och cykeltrafiken kan eventuellt hållas 
öppen under större delen av byggtiden.

Arbetsområdet, byggvägar och etableringsom-
råden framgår av figur 5.3.2.

5.3.3 Byggvatten
Vatten som kommer in i schaktgroparna under 
byggtiden måste pumpas bort för att arbetet 
med bron ska kunna ske i torrhet. Vattnet 
släpps ut i befintligt dagvattensystem efter 
nödvändig rening.

5.3.4 Börjegatan
Parallellt med byggnationen av järnvägsbron 
kan arbetet med sänkning av Börjegatan enligt 
gällande detaljplaner utföras. Detta arbete 
inleds med att befintlig vägbeläggning rivs. 
Asfalt och eventuellt förorenade massor i väg-
underbyggnaden körs bort och hanteras enligt 
gällande regelverk.

Arbetet med att bygga upp den nya Börjegatan 
med gata, gång- och cykelvägar samt led-
ningar måste samordnas med byggnationen av 
järnvägsbron. Beroende av vilket broalternativ 
som väljs kommer det att blir mer eller min-
dre omfattande byggtransporter på båda sidor 
av järnvägen till och från bron.

När bron är klar och på plats kan gata, gång- 
och cykelvägar samt ledningar under bron 
färdigställas.

5.4 De möjliga effekternas typ och 
utmärkande egenskaper 
Detta kapitel beskriver effekter och konse-
kvenser av järnvägsplanen, det vill säga anläg-
gandet av den planskilda järnvägskorsningen. 
Den samtida ombyggnationen av Börjegatan, 
som sker inom ramen för detaljplan, ger i sin 
tur upphov till samverkande eller ytterligare 
effekter och konsekvenser. Dessa framgår 
under separat rubrik Kumulativa effekter av 
detaljplan för respektive miljöaspekt nedan.

5.4.1 Miljökvalitetsnormer, miljömål och 
allmänna hänsynsregler
Påverkan på miljökvalitetsnormer och miljö-
mål kommer att följas upp mer i detalj under 
kommande skeden i projektet. Miljömål som 
bedöms kunna påverkas i högre grad är mål 
avseende giftfri miljö, grundvatten och god 
bebyggd miljö.

Fortsatt uppföljning kommer även att ske 
avseende tillämpning av de allmänna hänsyns-
reglerna i 2 kap. miljöbalken. Inom projektet 
kommer skyddsåtgärder, begränsningar och 
försiktighetsmått redovisas och utföras för att 
förebygga, hindra och motverka skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Genom samråd och fördjupade utredningar 
ska tillräcklig kunskap inhämtas för att loka-
lisera och utforma den planskilda järnvägs-
korsningen så att miljön inte skadas under 
bygg- eller drifttid.

5.4.2 Befolkning och människors hälsa
Genom att bygga om befintlig plankorsning 
till en planskild korsning för både bilister och 
oskyddade trafikanter ökar möjligheten för 
alla befolkningsgrupper att passera järnvägen. 
Säkerheten ökar när risken för spårspring och 
olyckor med bommar försvinner. Boendemil-
jön påverkas inte nämnvärt av en järnvägsbro 
eftersom järnvägens spårgeometri och trafike-
ring inte förändras på grund av åtgärden. 

Kumulativa effekter av detaljplan

Väntetider och köbildning vid järnvägskors-
ningen uteblir vilket gynnar både trafikanter 
och miljön. Tryggheten för oskyddade trafi-
kanter ökar när man kan gå och cykla skiljt 
från vägbanan. Genom att Börjegatan sänks 
ner på samma plats där den går idag påverkas 
boendemiljön marginellt, under förutsättning 
att trafiken inte ökar när järnvägskorsningen 
blir framkomligare.

Gröna kilar och träd minskar med en bredare 
väganläggning och slänter vilket kan öka in-
trycket av vägens omfattning. 

Sammantaget bedöms de totala effekterna för 
befolkning och människors hälsa bli positiva.

5.4.3 Buller
Eftersom rälens position är oförändrad vid 
ombyggnad till planskild korsning och Bör-
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jegatan grävs ned blir ljudnivån rent lokali-
seringsmässigt oförändrad. En bro ger dock 
ökad ljudavstrålning jämfört med räl på mark. 
Med en planskild korsning försvinner behovet 
av varnande ljudsignaler vid tågpassage vilket 
bidrar till minskad total bullerstörning. 

Kumulativa effekter av detaljplan

Risk finns för ökad trafik på Börjegatan till 
följd av bättre framkomlighet vilket kan öka 
det ekvivalenta bullerbidraget från biltrafiken.

Sammantaget bedöms de totala effekterna 
med avseende på bullerstörningar bli oför-
ändrade då den framtida trafikeringen på 
Börjegatan inte kan förutses.

5.4.4 Luft
Den nya planskilda korsningen medger ingen 
ny tågtrafik eller ökade utsläpp. Utsläppen 
från bilar som står på tomgång i väntan på 
bomanläggningen försvinner vilket är positivt.

Kumulativa effekter av detaljplan

Om trafiken på Börjegatan ökar innebär det 
att utsläppen till luft ökar.

Sammantaget bedöms de totala effekterna 
med avseende på luftkvalitet bli oförändrade 
då den framtida trafikeringen på Börjegatan 
inte kan förutses.

5.4.5 Elektromagnetiska fält
Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om 
rekommenderade referensvärden för magnet-
fält som gäller för allmänheten. Referensvär-
dena avser maximala momentanvärden och 
för järnvägsel på 16,7 Hz är värdet 300 μT. 
Värden över referensvärdet uppstår normalt 
inte nära järnvägen där allmänheten vistas. 
Om byggnaden ligger längre bort än tjugo 
meter från järnvägens kontaktledning är mag-
netfältet från järnvägen generellt så svagt att 
störningar är ovanliga. Närmaste bostadshus 
ligger i planförslaget cirka 20-25 meter från 
järnväg.

Risken bedöms som liten för överskridande av 
referensvärdet för akut exponering om 300 μT. 
Påverkan av elektromagnetisk strålning för 
närliggande bebyggelse bedöms bli försumbar. 
Några negativa konsekvenser bedöms därför 
inte uppstå.

Kumulativa effekter av detaljplan

Inga kumulativa effekter uppkommer.

Sammantaget bedöms de totala effekterna 
med avseende på elektromagnetiska fält bli 
oförändrade.

5.4.6 Vibrationer
Jämfört med normalfallet utan bro dämpas 
tågvibrationerna även av brons ballast och 
dess tillhörande vibrationsisolerande bal-
lastmatta samt vid övergången från brofunda-
ment till mark. Sammantaget minskar således 
markvibrationerna och det bedöms det inte 
föreligga någon ökad risk för komfortvibratio-
ner i närliggande byggnader.

Kumulativa effekter av detaljplan

Inga kumulativa effekter uppkommer.

Sammantaget bedöms de totala effekterna 
med avseende på vibrationer bli oförändrade.

5.4.7 Barriärer
Den nya planskilda korsningen ökar trygghe-
ten och säkerheten vid passage av järnvägen 
vilket minskar dess barriärverkan betydligt. 

Kumulativa effekter av detaljplan

När Börjegatan sänks under järnvägen finns 
risk för att framkomligheten för oskyddade 
trafikanter minskar tvärs över Börjegatan i 
samband med höjdskillnaderna. Längs med 
Börjegatan kommer däremot framkomlig-
heten att öka, för samtliga trafikantgrupper. 
Väntetiderna vid bomanläggningen försvinner. 
Möjligheten att passera Börjegatan längre bort 
från järnvägen kommer inte att förändras då 
befintliga övergångsställen inte påverkas. 

Säkerheten mot biltrafiken ökar då de nya 
gång- och cykelvägarna skiljs åt från vägbanan. 

Sammantaget bedöms de totala effekterna ur 
barriärsynpunkt bli betydande positiva.

5.4.8 Landskap/stadsbild
Risk finns för att passagen under järnvägen 
kommer att upplevas smal och mörk, eftersom 
utrymmet under järnvägen är begränsat. Med 
en genomtänkt utformning och med hjälp av 
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belysning och färgsättning finns dock möjlig-
het att skapa en ljus och trivsam passage un-
der järnvägen. Järnvägsbron riskerar att bryta 
de siktlinjer som löper mellan Börjegatans 
södra och norra delar. 

Kumulativa effekter av detaljplan

I samband med att den nya planskilda kors-
ningen anläggs kommer troligen en del av 
träden längs Börjegatan behöva tas ned. 
Eftersom området är smalt finns risk för att 
återplanteringen blir begränsad. Konsekven-
sen kan bli att området kan upplevas mer 
hårdgjort och storskaligt än idag.

Sammantaget bedöms de totala effekterna på 
landskaps- och stadsbilden bli påtagliga men 
kan mildras genom skyddsåtgärder. Effek-
terna bedöms inte bli betydande.

5.4.9 Kulturmiljö
Inga effekter på kulturmiljön av järnvägsbron 
har identifierats.

Kumulativa effekter av detaljplan

Börjegatans nuvarande sträckning bedöms 
ha en hög ålder och sammanbinder centrala 
staden med omlandet i väster. Detaljplanen 
avser att anlägga Börjegatan planskild under 
järnvägen. Genom sänkningen av Börjegatan 
ändras det ålderdomliga stråket i staden och 
gatans nuvarande karaktär förändras. Bebyg-
gelse med kulturhistoriska värden omedelbart 
utanför utredningsområdet bedöms inte berö-
ras av projektet.

Sammantaget bedöms de totala effekterna på 
kulturmiljön blir små.

5.4.10 Naturmiljö
På den östra sidan längs med järnvägen växer 
flera exemplar av den rödlistade (VU) och frid-
lysta arten grenigt kungsljus. Fynden av denna 
art ligger cirka tjugo meter öster om utred-
ningsområdet och bör således inte påverkas. 

Längs Börjegatan växer flera vuxna träd. Det 
värdefullaste är en lönn med stamhålighet 
som växer nära järnvägsspåret på den södra 
siden av järnvägen och östra sidan av Börjega-
tan. Det finns en risk att detta träd måste tas 

ner för att kunna schakta för järnvägsporten. 
Övriga träd bedöms inte beröras av åtgärderna 
som utförs inom ramen för järnvägsplanen.

Kumulativa effekter av detaljplan

Börjegatan kommer att byggas om inom 
ramen för detaljplanen. Det finns en risk att 
de träd som växer vid Börjegatan påverkas 
negativt av arbetena med sänkningen av 
vägen. Negativ påverkan kan bestå av skador 
på grund av ytlig grundvattenavsänkning vid 
sänkningen av Börjegatan, avverkning för att 
få plats med Börjegatan med gång- och cykel-
vägar eller påkörningsskador från byggtrafik. 
Skyddsåtgärder kommer att behövas för att 
inte påverka träden negativt.

Sammantaget kan de totala effekterna bli 
påtagliga i den lokala stadsdelen om många 
träd behöver tas ned för detaljplanens 
genomförande. Inga biotopskydd bedöms 
påverkas.

5.4.11 Vatten
I samband med entreprenaden kommer stora 
schakt att anläggas. Vatten som strömmar 
in i schaktgroparna under byggtiden måste 
pumpas bort för att arbetet med bron ska 
kunna ske i torrhet. Planerat arbetsområde 
ligger till viss del inom yttre skyddsområde 
för vattentäkt och på den skyddsvärda Upp-
salaåsen, vilket behöver beaktas i fortsatt 
planering.  Eventuell bortledning av grund-
vatten inom arbetsområdet kan komma att 
kräva särskilt miljötillstånd om allmänna 
eller enskilda intressen påverkas. Vidare finns 
risk att grundvattnet innehåller föroreningar 
från tidigare verksamheter i närområdet, och 
att rening av vattnet måste ske. Schaktarbe-
tena kan också medföra risk för spridning av 
föroreningar till följd av läckage av kemiska 
substanser från maskiner och fordon.

Länshållning av inflödande grundvatten vid 
anläggning av järnvägsbron innebär att omgi-
vande ytliga grundvattennivåer sänks av, vil-
ket potentiellt skulle kunna skada vegetation, 
anläggningar eller andra skyddsobjekt som 
följd av uttorkning eller sättningar. Denna 
grundvattensänkning av järnvägsbron är av 
temporär karaktär och bedöms endast påverka 
ytligt grundvatten. Vattenkvaliteten eller ut-
tagsmöjligheterna från Uppsalaåsen bedöms 
inte påverkas i mätbar omfattning. 
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Avsänkning av grundvatten till följd av an-
läggning av järnvägsbron bedöms preliminärt 
inte medföra risk för brunnar, då genomförd 
brunnsinventering indikerar att inga brunnar 
förekommer inom omkring 200 meter från 
utredningsområdet, vilket bedöms vara en 
betryggande stor säkerhetsmarginal. Vidare 
finns inga dag-, spill- eller vattenledningar i 
omedelbar anslutning till planerat schaktom-
råde, vilket gör att skada på befintliga ledning-
ar inte ses som risk.

Sammantaget bedöms inte i detta skede att 
anläggningen av järnvägsbron medför på-
verkan på allmänna eller enskilda intressen 
eftersom den tillfälliga avsänkningen för järn-
vägsbron inte bedöms påverka anläggningar 
eller andra skyddsobjekt samt Uppsalaåsens 
grundvatten. Vidare undersökningar runt 
detta kommer fortsätta i kommande skeden av 
järnvägsplansprocessen. Den vegetation som 
kan beröras kommer troligen att behöva tas 
bort i samband med byggnationen av Börjega-
tan.

Kumulativa effekter av detaljplan

Planerat arbete med järnvägsbron möjliggörs 
av gällande detaljplan vilken reglerar att en 
planskild korsning etableras och att delar av 
Börjegatans sträckning sänks ned. Sänkningen 
av Börjegatan kommer att permanent för-
ändra avrinningsförhållanden och innebära 
att omkringliggande mark dräneras till större 
djup än vad som sker idag.

En eventuell permanent grundvattensänkning 
som följer av Börjegatans nedsänkning har 
inte närmare utretts i arbetet med järnvägs-
planen. Eventuell påverkan behöver ställas i 
relation till förväntad grundvattennivå i områ-
det, cirka fem meter under markytan.

Sammantaget, inräknat kumulativa effekter, 
är bedömningen i detta skede att de totala 
effekterna på ytligt grundvatten blir betydan-
de. Vidare utredningar kring detta kommer 
genomföras i kommande skeden av planpro-
cessen. Det är av särskilt stor vikt att utreda 
vilken påverkan som uppkommer till följd av 
sänkningen av Börjegatan. Vattenkvaliteten, 
vattennivån eller uttagsmöjligheterna från 
Uppsalaåsen bedöms inte påverkas i mätbar 
omfattning om föreslagna skyddsåtgärder 
vidtas.

5.4.12 Hushållning med naturresurser
Potentiella kumulativa och långsiktiga skador 
avseende vattenkvaliteten i Uppsalaåsen kan 
avgränsas till potentiell uppkomst av vertikal 
spridningsväg för föroreningar.

Jordlagerföljden inom utredningsområdet 
utgörs generellt sett av cirka 0,5 – 1 meter 
fyllning ovan ett mäktigt lager postglacial 
lera, vilket överlagrar friktionsmaterial (del av 
Uppsalaåsen). Lerlagrets mäktighet har kon-
staterats vara minst ca 10 till 15 meter. Föro-
reningar förekommer i fyllnadsmaterialet som 
ligger ovanpå lerlagret. Vid markytan infiltre-
rar vatten och skapar därigenom en mer eller 
mindre utbredd förekomst av ytligare (mark-)
grundvatten i fyllning/ytligare lera. Det 
mäktiga lerlagret bedöms emellertid vara tätt 
och därigenom effektivt förhindra vertikal-
spridning till det underliggande grundvatten-
magasinet. Vid borrning och andra intrusiva 
arbeten bör emellertid skyddsåtgärder vidtas.

Avseende eventuell pålning bedöms att metod-
val för pålningsarbetena kan göras på sådant 
sätt att risk för vertikal spridning längs med 
pålarna ned till det djupare grundvattenmaga-
sinet inte inträffar. Detta då lerlagret mellan 
deponimassorna är 10 till 15 meter tjockt och 
att pålarna omsluts av tät lera vilket hindrar 
vattnet att flöda längs pålarna. 

För borrningsarbeten bör övervägas att gjuta 
in uppkomna hål, efter undersökningarnas 
avslutande.

De risker som kan uppkomma som följd av 
planerade åtgärder bedöms kunna åtgärdas 
genom att säkerhetsåtgärder vidtas. Med vid-
tagna försiktighetsmått bedöms inte mätbar 
negativ påverkan på Uppsalaåsen uppkomma.

Kumulativa effekter av detaljplan

Riskerna med avseende på sänkningen av 
Börjegatan har inte bedömts men Börjegatan 
kommer att ligga ovan ett tjockt lager lera som 
skyddar åsen från nedträngande vatten.
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Sammantaget bedöms de totala effekterna 
på grundvattenresursen i Uppsalaåsen vara 
små om skyddsåtgärder vidtas. Detaljerade 
utredningar måste utföras för att klargöra 
påverkan.

5.4.13 Strandskydd
Inget strandskyddsområde påverkas.

Kumulativa effekter av detaljplan

Inga kumulativa effekter har identifierats. 

Sammantaget bedöms inga totala effekter på 
strandskydd uppstå.

5.4.14 Friluftsliv och rekreation
Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik 
längs med Börjegatan förbättras i samband 
med kombinationen av järnvägsplanen och 
detaljplanen eftersom barriäreffekten försvin-
ner.

Kumulativa effekter av detaljplan

Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik 
längs med Börjegatan förbättras i samband 
med kombinationen av järnvägsplanen och 
detaljplanen eftersom barriäreffekten försvin-
ner. Det blir enklare och säkrare att nå aktivi-
teter och rekreationsområden.

Sammantaget bedöms de totala effekterna för 
friluftsliv och rekreation bli positiva.

5.4.15 Klimat
Byggnationen av en järnvägsbro, omfattande 
schaktarbeten och transporter medverkar till 
utsläpp av klimatpåverkande gaser. Det finns 
flera sätt att minska klimatpåverkan för ett 
järnvägsprojekt. Det handlar i stora drag om 
att minska mängden material (det vill säga 
optimerad projektering) och att använda ma-
terial/drivmedel med lägre klimatgasutsläpp 
ur ett livscykelperspektiv.

Det framtida klimatet ökar riskerna för kraftig 
nederbörd och skyfall vilket måste tas hänsyn 
till vid anläggande av den nya järnvägsbron. 
Risken finns annars att underfarten fylls med 
vatten så att den inte blir framkomlig.

Kumulativa effekter av detaljplan

Projektet har ingen bestämd påverkan på tra-
fiken men en planskild korsning kan påverka 
vägtrafiken positivt genom att järnvägen blir 
lättare och passera. Konsekvensen kan bli att 
trafiken och utsläppen av klimatpåverkande 
gaser ökar. Å andra sidan uteblir köbildning 
och väntetider vid bomfällning vilket mins-
kar utsläppen. Den ökade tillgängligheten 
för gående och cykeltrafik kan också indirekt 
medverka till ökad gång- och cykeltrafik istäl-
let för att ta bilen.

Sammantaget bedöms de totala effekterna bli 
något negativa men inte betydande.

5.4.16 Förorenad mark
Eftersom omfattande schaktarbeten ska utfö-
ras i område med närliggande föroreningar i 
mark och grundvatten finns risk för spridning 
av dessa.

Området kring Börjegatan har succesivt gjorts 
om från att vara präglat av industrier, till att 
idag främst husera bostäder. I samband med 
dessa arbeten har omfattande saneringsåtgär-
der kopplat till tidigare verksamheter utförts, 
främst i form av schaktning och deponering 
av förorenade massor. I dagsläget kan marken 
på tre av fyra angränsande områden bedömas 
vara rena. Däremot finns risk att föroreningar 
från de tidigare verksamheterna finns kvar 
i jorden under gatan och järnvägen, vilken 
kommer avlägsnas i samband med tunnelbyg-
get. Ur miljösynpunkt är det därför positivt att 
dessa potentiellt förorenade massor avlägsnas. 

I samband med genomförandet av järn-
vägsplanen kan det finnas risk att förorenat 
grundvatten, med kvarlämnade restförore-
ningar från tidigare verksamheter, läcker in i 
schakter och måste tas omhand. Långsiktigt 
bedöms dock dessa risker vara små, eftersom 
omkringliggande fastigheter är efterbehand-
lade och det idag inte längre finns kvar några 
föroreningskällor i närområdet. Det enda 
område där en mer långsiktig spridningsrisk 
bedöms finnas, är ifrån den numera nedlagda 
kemtvätten nordväst om utredningsområdet. 
Dock pågår utredningar av området och det 
bedöms troligt att åtgärder för att minska 
spridningen av kemikalier från kemtvätten 
kommer genomföras. 
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Kumulativa effekter av detaljplan

Även för sänkningen av Börjegatan finns risk 
för spridning av föroreningar i samband med 
schaktning.

Sammantaget finns risk för negativa effekter 
totalt sett. Fortsatta undersökningar behövs 
för att klargöra hur stora riskerna för sprid-
ning är.

5.4.17 Farligt gods
Säkerheten vid korsningarna bedöms förbätt-
ras för samtliga trafik- och användargrupper 
när plankorsningarna försvinner i och med att 
risken för kollisionsolyckor mellan väg- och 
järnvägstrafik (inklusive farligt gods) försvin-
ner.

Kumulativa effekter av detaljplan

De kumulativa effekterna för Börjegatan är 
desamma som för järnvägsplan.

Sammantaget bedöms effekterna för säkerhe-
ten kring järnvägskorsningen bli positiva. 
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6 Åtgärder
Projektet är ännu i ett tidigt skede och behovet 
av skyddsåtgärder är inte klarlagda. Förslag 
till troliga skyddsåtgärder redovisas nedan.

Järnvägsbron gestaltas så att den smälter in 
i omgivande miljö och utformas så att den 
känns trygg och ljus att passera genom. Sikt-
linjerna längs Börjegatan bör bevaras i den 
mån det är möjligt. 

Behovet och utformning av eventuella skydds-
åtgärder behöver utredas utifrån bullerbe-
räkningar. Vid projektering av bron bör även 
skyddsåtgärder med avseende på ljudavstrål-
ning och vibrationsdämpning beaktas.

Med tanke på den skyddsvärda Uppsalaåsen 
och skyddsområdet för vattentäkt är det extra 
viktigt att hindra spridning av föroreningar till 
grundvattnet. Detta gäller både vid schaktar-
beten, hantering av kemikalier samt använd-
ning av maskiner och fordon. Det länshåll-
ningsvatten som uppkommer bör tas omhand 
och renas på plats för att minska risken för 
spridning av eventuella föroreningar och på-
verkan på recipient eller dagvattensystem.

Risken för föroreningsspridning vid schakt 
och masshantering bör minimeras både till 
luft och vatten. 

Entreprenören ska i samband med schaktar-
beten vara observant på misstänkta förore-
ningar. Om misstänkta föroreningar påträffas 
ska tillsynsmyndigheten meddelas. 

Förekomster av grenigt kungsljus (fridlyst 
art) bör stängslas in under byggtiden för att 
undvika intrång. Ettåriga exemplar kan flyttas 
vid behov. Närliggande träd som kan bevaras 
bör också stängslas in. För äldre träd som tas 
ner på grund av intrång från järnvägsbron kan 
kompensationsåtgärder övervägas.

Om fornlämningar, kulturlager eller fynd 
påträffas under byggskedet ska arbetet ome-
delbart avslutas och kontakt tas med länssty-
relsen.

Under byggtiden bör säkerhetsrisker och stör-
ningar minimeras. Tillgänglighet och informa-
tion till boende och trafikanter är en viktig 
fråga eftersom många människor passerar och 
vistas här.

Skyddsåtgärder hanteras genom Trafikverkets 
miljösäkringsprocess som inleds i planarbetet 
och förs vidare till bygg- och driftskeden.

Utöver ovan nämnda åtgärder gäller Tra-
fikverkets generella försiktighetsåtgärder för 
projektering och byggnation.
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7 Bedömning av åtgär-
dens miljöpåverkan
Trafikverket gör bedömningen att projektet 
inte kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan trots lokaliseringen inom yttre skydds-
område för vattentäkt samt ovan Uppsalaåsen. 
Motiv till detta är att den tillfälliga grund-
vattensänkningen, till följd av järnvägsbron, 
inte bedöms påverka varken allmänna eller 
enskilda intressen. Vattenkvaliteten, vatten-
nivån eller uttagsmöjligheterna från Uppsalaå-
sen bedöms inte påverkas i mätbar omfattning 
om föreslagna skyddsåtgärder vidtas. I övrigt 
är miljöpåverkan relativt liten i förhållande till 
de positiva värden som uppstår när järnvägs-
bron ökar framkomligheten i enlighet med 
omgivande detaljplaner.

Projektet syftar till att medföra positiva kon-
sekvenser för boende och trafikanter genom 
att minska järnvägens barriäreffekt. Den nya 
planskilda korsningen i kombination med 
ombyggnationen av Börjegatan ökar trafiksä-
kerheten och framkomligheten vid passage av 
järnvägen.

Den aktuella järnvägskorsningen ligger i tätbe-
byggd stadsmiljö under utveckling. Utred-
ningsområdet kantas av flerbostadshus och ett 
mindre industriområde. Eftersom järnvägens 
placering inte förändras påverkas inte buller-
bilden negativt av att järnvägsbron byggs. 

Utredningsområdet utgörs till stor del av 
hårdgjorda ytor. Den omgivande bebyggelsen 
är av modern karaktär. Projektet ger därför 
liten påverkan med avseende på natur- och 
kulturmiljö. En fridlyst art, grenigt kungsljus, 
som finns längs järnvägen kommer att skyd-
das i så hög grad som möjligt då de förekom-
mer i utkanten av projektet. Ett äldre boträd 
kan behöva avverkas vid planerad järnvägs-
korsning. 

Den största miljöpåverkan för planerat projekt 
uppstår under byggtiden då djupa schakter 
måste grävas för järnvägsbron. Inflödande 
grundvatten kan orsaka en tillfällig grundvat-
tensänkning i ytligt grundvatten som finns 
ovan Uppsalaåsens täckande lerlager. Det är 
viktigt att genomföra skyddsåtgärder för att 
minska risken för spridning av föroreningar, 
som enligt utförda inventeringar bedöms fin-

nas i närliggande områden. Inflödande grund- 
och dagvatten, så kallat länsvatten, behöver 
tas om hand och eventuellt renas. Utrednings-
området ligger till viss del inom yttre skydds-
område för vattentäkt och på den skyddsvärda 
Uppsalaåsen.

De mest betydande negativa miljöaspekterna 
för projektet bedöms vara graden av påverkan 
på grundvattnet och eventuell förorenings-
spridning samt den begränsade framkomlig-
heten under byggtiden. 
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8 Fortsatt arbete 
8.1 Planläggning 
Detta dokument utgör underlag för länsstyrel-
sens beslut om åtgärden kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Beslutet ger förut-
sättningarna för hur den fortsatta planeringen 
av projektet kommer drivas vidare av Tra-
fikverket.

För åtgärder som kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan ska projektet upprätta 
en miljökonsekvensbeskrivning som sedan 
ska godkännas av länsstyrelsen. Dessutom ska 
Trafikverket samråda med en utökad sam-
rådskrets i den efterföljande planeringen. Den 
utökade kretsen ska bestå av övriga statliga 
myndigheter samt den allmänhet och de orga-
nisationer som kan antas bli berörda.

Samråd som genomförts i samband med detta 
underlags upprättande finns beskrivna i pro-
jektets samrådsredogörelse.

När länsstyrelsen tagit beslut om projektet 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
eller ej fortsätter arbetet med att ta fram en 
samrådshandling (se figur 2.1). Beroende på 
länsstyrelsens beslut tas det under detta skede 
fram en miljöbeskrivning eller en miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB). Länsstyrelsen ska 
sedan godkänna en eventuell MKB innan pla-
nen ställs ut för granskning.  Även under detta 
skede kommer det att genomföras samråd. 
Alla yttranden och synpunkter sammanställs 
och kommenteras i samrådsredogörelsen.

Granskningshandlingen som ställs ut är i prin-
cip den färdiga järnvägsplanen. Till gransk-
ningshandling hör bland annat plankartor, 
planbeskrivning, eventuell MKB och samråds-
redogörelse. Om det kommer in yttranden 
under granskningsskedet som gör att planen 
behöver ändras kan det medföra en ny gransk-
ning eller vid enklare fall endast en kommuni-
kation med de som berörs av ändringen.

När järnvägsplanen är klar yttrar sig läns-
styrelsen över planen innan den skickas in 
till Trafikverkets Planprövning för faststäl-
lelse. Den fastställda planen kan överklagas 
till regeringen. Om ingen överklagar eller om 
regeringen avslår överklagan vinner järnvägs-
planen laga kraft och det är möjligt att påbörja 
byggnationen.

Trafikverket kommer att göra en mer fördju-
pad bedömning om de anser att allmänna och 
enskilda intressen kan komma att påverkas 
av arbeten i grundvatten. I så fall kommer 
en ansökan om tillstånd för vattenverksam-
het att upprättas. Processen med ansökan 
pågår parallellt med järnvägsplanen men kan 
inte avslutas förrän järnvägsplanen vunnit 
laga kraft. Byggandet får inte påbörjas förrän 
Miljödomstolen lämnat tillstånd för vatten-
verksamhet.

Byggnationen av den planskilda förbindelsen 
är planerad att påbörjas under år 2023 och 
beräknad byggtid är cirka två år.

8.2 Viktiga frågeställningar 
Under arbetets gång med att anpassa och 
utforma den planskilda järnvägskorsningen 
ökar behovet av platsspecifik information 
och lokalkännedom. Det är därför viktigt att 
beakta inkommande synpunkter och kunskap 
från samråd med allmänhet, myndigheter och 
föreningar. Det ställer även krav på mer för-
djupade utredningar och inventeringar såsom 
bullerutredningar samt geotekniska och miljö-
tekniska undersökningar. Behovet av anmäl-
nings- och tillståndsärenden samt dispenser 
ska klargöras tidigt. Fördjupade utredningar 
av grundvattnet och risken för förorenings-
spridning behöver göras. Masshanteringen 
samt trafikplanering och framkomlighet för 
allmänheten under byggtiden är andra viktiga 
aspekter att utreda.

Den kommunala planeringen utvecklas snabbt 
i detta område vilket skapar nya förutsättning-
ar för boende, näringsliv, service och trafike-
ring. Arbetet med kommunens översikts- och 
detaljplanering måste tas hänsyn till i plane-
ringen av järnvägskorsningen. 

Nedan anges ett urval av viktiga och identifie-
rade miljöaspekter att utreda vidare:

•	 Grundvatten och påverkan på grund-
vattenförekomst och skyddsområdet för 
vattentäkt

•	 Buller och vibrationer

•	 Markföroreningar och risken för förore-
ningsspridning

•	 Tillgänglighet, säkerhetsrisker och stör-
ningar under byggtiden
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