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Utbildningsnamnden 

Detaljplan for kv Luthagsstranden, Uppsala kommun, dnr PBN 2013-
001600 

Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att som svar pa Detaljplan for kv Luthagsstranden, Uppsala kommun, till plan och bygg-
nadsnamnden avge upprattat forslag till yttrande. 

Sammanfattning 
Detaljplanen innebar i korthet att nya bostader foreslas uppfbras langs med Luthagsesplana-
den som en komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. Angoring till kvarteret avses ske 
via en ny lokalgata som aven kan anvandas for angoring till skolan och idrottshallen. Parke-
ringar till de nya bostaderna ska losas inom den nya fastigheten i parkeringsgarage. 

Uppforande av nya byggnader ska ta hansyn till skolans verksamhet samt det allmanna A.-strak 
som i den ostra delen av planomradet. Platsen for ny bebyggelse är utsatt for buller frail Lut-
hagsesplanaden och frail jarnvagen (Dalabanan), sarskild hansyn ska tas till detta vid place-
ring och utformning av den nya bebyggelsen samt tillkommande vistelseytor. 

Bakgrund 
Utbildningsnamnden har av plan- och byggnadsnamnden inbjudits att yttra sig Over rubricerad 
planprogram. Underlaget for forslaget finns pa www.uppsala.se/stadsutveckling.   
Forslag till yttrande har upprattats (bilaga). 

Arendet 
Arendets beskrivning är hamtad fran: Detaljplan for kv Luthagsstaranden, Uppsala kommun. 

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har begart planbesked for fastigheten Luthagen 50:1 for 
att mojliggora nybyggnad av bostader inom kvarteret enligt markanvisning. Samtidigt ses 
skolans ytor Over och intilliggande parkstral innehallande gang- och cykelvag. 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret for barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 
Besoksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (vaxel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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De nya bostadema foreslas uppforas langs med Luthagsesplanaden som en komplettering av 
befintlig bebyggelsestruktur. Angoring till kvarteret avses ske via en ny lokalgata som aven 
kan anvandas for angoring till skolan och idrottshallen. Parkeringar till de nya bostaderna ska 
lOsas inom den nya fastigheten i parkeringsgarage i kallarplan. 

Uppforande av nya byggnader ska ta hansyn till skolans verksamhet samt det allmanna h-strak 
som i den ostra delen av planomradet. Platsen for ny bebyggelse är utsatt for buller fran Lut-
hagsesplanaden och fran jarnvagen (Dalabanan), sarskild hansyn ska tas till detta vid place-
ring och utformning av den nya bebyggelsen samt tillkommande vistelseytor. 

born planomradet ska en ny atervinningsstation inrymmas. Det allmanna gang- och cykels-
trak som gar langs med Fyrisan och jarnvagen foreslas forbattras och tillgangligheten langs an 
okas. 

Forandringen i detaljplanen mojliggor bostader langs med Luthagsesplanaden med mojlighet 
till centrumverksamhet i delar av bottenvaningarna. Bebyggelsen foreslas uppforas med sex 
till atta vaningar. Den nya bebyggelsen bidrar till att cirka 130 nya lagenheter tillkommer 
inom planomradet. Byggelsen kommer som hogst att na 8 vaningar med en totalhojd pa 31 
meter. 

Skolans markanvandning bekraftas i foreslagen detaljplan. En teknikhall byggd pa 1980-talet 
kommer att behova rivas for att ett genomforande av aktuellt detaljplaneprojekt ska kunna 
vara mojligt. Detaljplanen bekraftar befintlig markanvandning skola och reglerar byggratten 
for skolan och mojliggor uppforande av en ny teknikhall i ett nytt lage. Skolan byggratt be-
gransas i det lage dar ett nytt spillvattenmagasin anordnas. 

Beskrivningar och ritningar avseende skolans utemiljo Overensstammer i med dagens utform-
ning efter det att sarskolan har utokat sin verksamhet och att grundskolan har ettablerats i 10-
kalerna. 
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Synpunkter och papekanden 
I forslaget forslas att en av skolans byggnader rivs, benamnd teknikhall. I teknikhallen finns i 
dag Teknikprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet forlagda. Den foreslagna place-
ring av teknikhallen kolliderar med lokaler, benamnd G-huset, som idag anvands av grund-
skolan. 

Den planerade fortatningen samt angransande byggnationer kommer att skapa ett okat krav pa 
utbildningsplatser i omradet framforallt pa grundskolan. Det betyder att anvandning av G-
huset kommer det att finnas behov under overskadlig framtid. I forslaget till plan finns inte G-
huset omnamnt men underforstatt är avsikten att det rivs. Planen har inte anvisat nagot alter-
nativ for denna idag befintliga verksamhet. 

Rivning och flytt av teknikhallen och damned aven rivning av G-huset kommer att fororsaka 
platsbrist pa grundskolan och darmed aktualisera tidigarelaggande av ytterligare en ny grund-
skola i omradet. Byggratten for ersattningslokalen bor justeras till tre vaningar. 

Rivning av teknikhallen kan inte genomforas forran en alternativ etablering av berOrda pro-
gram finns fardig. Ett fardigstallande av nya lokaler beraknas ta mellan 1,5 till 2 5r. 

Forskolan i forslaget kommer enbart kunna rymma en organinsation med 2 avdelningar a 18 
barn. Anvisad utemiljo är uppskattningsvis 600 kvm och uppfyller inte Boverkets allmanna 
rad (2015:1) om friyta for lek och utevistelse vid fritidshem, forskolor, skolor eller liknande 
verksamhet. Modern forskning visar att barns utveckling, halsa och larande bade i ett kort-
och langsiktigt perspektiv framj as av att barnen vistas utomhus och att ha majligheter att 
springa och leka. Anda upp i hogstadiet visar forskning att unga lar sig battre om de far moj-
lighet att ha delar av undervisningen utomhus. 

En forskola med 36 barn kommer att ha svarigheter att klara verksamheten inom tillgangliga 
ekonomiska ramar. Sarbarheten for en sâ liten forkola är dessutom betydande. Vid tidigare 
ettableringar av kommunala forskolor har i princip en nedre grans for forkola angetts till 4 
avdelningar med 72 barn. 

En av hornstenarna for att fa en val fungerande skola med ordnad ekonomi är kravet att lokal-
kostnaden per barn inte for Oka och pa sa sat tara av utrymmet for undervisning. For att 
namnden skall kunna klara detta mM maste full ersattning erhallas for forlorad kapacitet. Er-
sattning dels i forma av platser och dels att verksamheten halls skadeslos. 

I forslaget finns angivet 776 platser for cykelparkering. For en skola som har en kapacitet pa 
uppemot 1 700 elever kommer behovet av cykelparkeringar att vara stone. 

Vid forverkligande av planen kommer omfattande byggnadsarbete ske under manga ar, dels 
bostadshusen, dels ersattning av teknikhallen. Trafik till och fran bygget kommer att bli om-
fattande. Sarskild hansyn bar tas att kommunen bedriver stone delen av sin gymnasiala 
sarskoleverksamhet i Fyrisskolan. Vidare har grundskolan fran mellanstadiet och uppat sin 



utemiljo i anslutning mot Dalabanan och Fyrisan. Detta gor att utrymmet for angoring av 
bygget frail Gotgatan bor avradas. 

Barnperspektivet finns omnamnt men kan ytterligare utvecklas i kommande detaljplaner sar-
skilt vad det Oiler sakerhet i trafiken. 

Utbildningsnamnden foreslas i sitt yttrande framfora till det fortsatta detaljplanerarbetet att 

- I skollokalen langst norrut, det sâ kallade G-huset, bedriver idag grundskolan verk-
samhet pa mellanstadieniva. Denna verksamhet är planerad att fortsatta under Over-
skadlig framtid. Konsekvenser for verksamheten vid rivning av G-huset finns inte re-
dovisade i forslaget. Alternativ lokalisering av dessa elever bor utredas. 

- Rivning av teknikhallen med anvisad ersattningsmark dar grundskolan idag bedriver 
verksamhet kommer att fororsaka platsbrist pa grundskolan och sannolikt medfora att 
en ytterligare grundskola maste uppforas. 

- Den forslagna byggratten for ersattningslokal pa skoltomten bar justeras till tre va-
ningar 

- Begransning av gymnasieskolans idrottsplaner utgor en kvalitetsforsamring av under-
visningsmojlighetema. 

- Planen sakerstaller att den under 2015 anlagda utemiljOn for sarskola och grundskola 
kvarstar. 

- Forskolan om den skall finnas i omradet bor utOkas till minst fyra avdelningar och 
darmed ocksâ forskolans utemiljo i motsvarande omfattning. 

- Modern forskning visar att barns utveckling, halsa och larande bade i ett kort- och 
langsiktigt perspektiv framjas av att barnen vistas utomhus och att ha mojligheter att 
springa och leka. Anda upp i hogstadiet visar forskning att unga lär sig Mare om de 
far mojlighet att ha delar av undervisningen utomhus. FOrskole- och skolgardar bar 
fOlj a Boverkets allmanna rad (2015:1) om friyta for lek och utevistelse vid fritidshem, 
forskolor, skolor eller liknande verksamhet. 

- Barnperspektivet är en viktig del i detaljplanerarbetet och bar dar fá ett sarskilt avsnitt. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktor 
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