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Kulturförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden

Datum:
2022-05-11

Diarienummer:
KTN-2022-00315

Handläggare:
Helena Westin

Samrådsyt trande det aljplan för Karlavagnens
förskola
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar
1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande avseende
detaljplan för Karlavagnens förskola.

Ärendet
Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för Karlavagnens
förskola i samrådsskede 8 april –20 maj 2022. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en
förskola i två våningar. Planområdet ligger i kvarteret Observatoriet i Luthagen, invid
Rackarbergsgatan och Observatorieparken. Planområdet ligger inom riksintresse för
kulturmiljövården. Byggnader i Observatorieparken är skyddade som
byggnadsminnen. I planförslaget anges att bebyggelsen ska anpassa sig till omgivande
kulturmiljö genom skala och materialval.
Kulturförvaltningen bedömer att en ny byggnad i enlighet med planförslaget inte
kommer att medföra negativ påverkan på kulturarvet då den föreslagna byggnadens
skala inte är dominerande och inte kan anses försämra avläsbarheten i befintliga
kulturmiljöer. Kulturförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.
Föredragning
Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för Karlavagnens
förskola i samrådsskede 8 april –20 maj 2022. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en
förskola i två våningar.
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Kulturarv i planområdet
Planområdet ligger i kvarteret Observatoriet i Luthagen, invid Rackarbergsgatan och
Observatorieparken. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Intill
ligger den kommunala kulturmiljön Rackarberget från 1950- och 60-talen, ett
studentområde i fyra våningar med höga värden kopplade till arkitektur och
stadsplanehistoria, kultur- och socialhistoria. Öster om planområdet ligger
Observatorieparken med höga kulturhistoriska värden, bland annat Gamla
Observatoriet, färdigställt 1853 samt instrumenthusen och seismografen. Flera av
byggnaderna i Observatorieparken är byggnadsminnen och omfattas av
skyddsföreskrifter.
Kulturarv i planförslaget
I planförslaget anges att bebyggelsen ska anpassa sig till omgivande kulturmiljö genom
skala och materialval. Höjden är begränsad till två våningar och fasaden ska utformas
med tegel, puts eller trä.
Kulturförvaltningens bedömning
Kulturförvaltningen bedömer att en ny byggnad i enlighet med planförslaget inte
kommer att medföra negativ påverkan på kulturarv i miljön mellan Rackarberget och
Observatorieparken. Den föreslagna byggnadens skala är inte dominerande och kan
inte anses försämra avläsbarheten i Rackarbergets eller Observatorieparkens
kulturhistoriska värden. Byggnaden kommer att uppfattas som ett tillskott av samtida
arkitektur. Kulturförvaltningen har således inga synpunkter på planförslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2022
Bilaga 1. Samrådsyttrande detaljplan för Karlavagnens förskola
Planhandlingar finns att hämta på: Karlavagnens förskola - Uppsala kommun

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör
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Datum:
2022-05-11

Helena Westin

Diarienummer:
KTN-2022-00315

Plan- och byggnadsnämnden
Ert dnr PBN-2021-001335

Samrådsyt trande det aljplan för Karlavagnens
förskola
Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för Karlavagnens
förskola i samrådsskede 8 april –20 maj 2022. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en
förskola i två våningar.
Kulturarv i planområdet
Planområdet ligger i kvarteret Observatoriet i Luthagen, invid Rackarbergsgatan och
Observatorieparken. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Intill
ligger den kommunala kulturmiljön Rackarberget från 1950- och 60-talen, ett
studentområde i fyra våningar med höga värden kopplade till arkitektur och
stadsplanehistoria, kultur- och socialhistoria. Öster om planområdet ligger
Observatorieparken med höga kulturhistoriska värden, bland annat Gamla
Observatoriet, färdigställt 1853 samt instrumenthusen och seismografen. Flera av
byggnaderna i Observatorieparken är byggnadsminnen och omfattas av
skyddsföreskrifter.
Kulturarv i planförslaget
I planförslaget anges att bebyggelsen ska anpassa sig till omgivande kulturmiljö genom
skala och materialval. Höjden är begränsad till två våningar och fasaden ska utformas
med tegel, puts eller trä.
Kulturnämndensbedömning
Kulturnämnden bedömer att en ny byggnad i enlighet med planförslaget inte kommer
att medföra negativ påverkan på kulturarv i miljön mellan Rackarberget och
Observatorieparken. Den föreslagna byggnadens skala är inte dominerande och kan
inte anses försämra avläsbarheten i Rackarbergets eller Observatorieparkens
kulturhistoriska värden. Byggnaden kommer att uppfattas som ett tillskott av samtida
arkitektur. Kulturnämnden har således inga synpunkter på planförslaget.
Kulturnämnden

Linda Eskilsson
Ordförande, kulturnämnden
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