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Granskningsyttrande – detaljplan för Tullgarnsbron (PBN 2012-020082) 

 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  till plan och byggnadsnämnden avge upprättat  yttrande avseende granskning av 
detaljplan för Tullgarnsbron. 
 
Sammanfattning 
Kulturnämnden har tidigare avstått från att yttra sig om föreliggande detaljplan. I 
granskningsförfarandet av detaljplanen kan dock tillföras att området runt Tullgarnsbron ingår 
i det konstprogram som ska tas fram för Södra åstråket och att konstnärlig gestaltning skulle 
kunna bli aktuell i anslutande område till bron. 
 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut granskning av ett detaljplaneförslag för 
Tullgarnsbron. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 31 maj. Kulturfövaltningen har fått 
remisstiden förlängd till 15 juni 2019. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny öppningsbar stadsbro för bil-, gång- och 
cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom Södra Åstråket. Med stadsbro avses att 
bron utformas med hög arkitektonisk kvalitet som ett landmärke i årummet samt att bron 
utgör en symbol för Kungsängen som ny stadsdel och vår tids broarkitektur. Stadsdelen 
Kungsängen omvandlas från industriområde till innerstad och den föreslagna bron blir en 
viktig länk mellan den östra och den västra sidan av Fyrisån. Bron förväntas lösa en del av 
trängsel- och miljöproblematiken vid Islandsbron. 
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Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården C 40 A och inom kommunalt 
kulturmiljöområde U20. Den nya bron och vägarna bedöms dock inte ha direkt påverkan på 
dessa. 
 
Kulturnämnden har tidigare avstått från att yttra sig om föreliggande detaljplan. I nuläget kan 
dock tillföras att området runt Tullgarnsbron ingår i det konstprogram som ska tas fram för 
Södra åstråket och att konstnärlig gestaltning skulle kunna bli aktuell i anslutning till bron. 
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Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
Planhandlingar finns att hämta på: 
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-
synpunkter/ 
 
eller 
 
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/avslutade-samrad-eller-
granskning-2019ny-sida/ 
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Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och vill framföra att området runt 
Tullgarnsbron ingår i det konstprogram som ska tas fram för Södra åstråket och att 
konstnärlig gestaltning skulle kunna bli aktuell i anslutande område till bron. 
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