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Detaljplan för 
Biologiska museet och Skolparken 
Uppsala kommun 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Planförslaget omfattar följande handlingar:   
• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Genomförandebeskrivning 
 
 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Biologiska museet invigdes 1910. Museibyggnaden inklusive dess 
interiör av utställningsmontrar (dioramor) och omgivande park har 
stort kulturhistoriskt värde. Med tiden har dock muséet blivit mind-
re funktionellt. Muséet saknar en funktionell entré och monterut-
ställningen behöver kompletteras och förnyas utifrån nutidens pe-
dagogiska möjligheter. 
 
Även parken är delvis i behov av förnyelse. Flera av parkens träd är 
åldrade och i dålig kondition och den ursprungliga parkväxtlighe-
tens pedagogiska funktion har med tiden gått förlorad. 
 
Detaljplanen kan ses som ett led i Kulturkontorets och Fastighets-
kontorets strävan att anpassa Biologiska museet för vår tids behov 
samtidigt som kulturhistoriska värden och kvaliteter uppmärksam-
mas och ges utökat skydd. Planen föreslår byggrätt för en ny entré 
till museet. Denna entré ska bl.a. inrymma informationsfunktioner 
under Linnéjubileet och kan på sikt även byggas ut för att inrymma 
ett litet café med uteservering. Parken i övrigt avses att planläggas 
som parkmark. 
 
Planen innebär även att angöringsmöjligheterna till museet med 
gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik ses över. 
 

PLANDATA Lägesbestämning 
Planområdet är beläget i Luthagen och gränsar i norr mot Vasaga-
tan och Börjegatan/Rektorsgatan. Mot söder avgränsas planområdet 
av Katedralskolan och Kyrkogårdsgatan. 
 

 Areal 
Planområdet omfattar ca 1,7 ha. 



 

2(14) 

 
 Markägoförhållanden 

Skolparken är belägen inom fastigheten Luthagen 1:5 som ägs av 
Uppsala kommun. Planområdets södra del ingår i fastigheten Lut-
hagen 74:1 som också inrymmer Katedralskolan. Även denna fas-
tighet ägs av Uppsala kommun. 
 

TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Enligt Översiktsplan för Uppsala stad (2002) ingår planområdet i 
”nuvarande stadsbygd” där bebyggelsekompletteringar kan till-
komma. Skolparken och Biologiska museet är enligt översiktspla-
nen klassad som ”särskilt värdefull bebyggelsemiljö” (se KF beslut 
1988-11-07 §306). 
 
Kyrkogårdsgatan är enligt översiktsplanen benämnd ”Befintlig hu-
vudgata”. 
 

 Detaljplaner och Förordnanden 
För området gäller detaljplan Pl 37, laga kraft 1944-03-17. Skol-
parken är där planlagd som parkmark. Museibyggnad, vaktmästa-
rebostad och katedralskolan är planlagd som A-tomt, d.v.s. för be-
byggelse med allmänt ändamål. 
 
Planområdet är beläget i stadsdelen Främre Luthagen med bebyg-
gelse från främst perioden 1906-1935. Här finns byggnader som 
representerar både jugend, klassicism och expressiv funktionalism 
(se ”Kulturmiljö i Uppsala stad och dess närmaste omgivning”, 
Bilaga till Översiktsplan för Uppsala stad (2002)). Planområdet 
ingår i riksintresse för kulturmiljövården, ”C40 Uppsala stad”, enl. 
MB 3:6. 
 
Planområdet ingår även i Vattenskyddsområde – yttre skyddszon. 
 

FÖRUTSÄTT-
NINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR 

Skolparken (även kallad Vasaparken el. Biologiska parken) 
 
Parkens historia 
Skolparken anlades 1911 efter en ritning från akademiörtagårds-
mästare Ivan Örtendahl, samt delvis efter ett förslag av trädgårdsdi-
rektören Enoch Cederpalm. Parken är vetenskapshistoriskt intres-
sant eftersom utformning och växtmaterial ursprungligen följde ett 
biologisk-ekologiskt system i tre enheter - Götaland, Svealand och 
Norrland - med den sistnämnda gränsande mot Kyrkogårdsgatan. 
Med tiden har denna ursprungliga indelning gått förlorad och par-
kens växtlighet följer inte längre denna tydliga indelning i olika 
växtzoner. 
 
Parken har ”renoverats” i flera omgångar. En stor plaskdamm anla-
des när parkens nordöstra del byggdes om i samband med föränd-
ringar av intilliggande gatusystem. Denna damm är dock sedan 
länge igenlagd. Parken har senast varit föremål för nya tillägg un-
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der år 2005 då lekplatsen utökades och två av entréerna byggdes 
om och kompletterades med perenna planteringar. 
 
Visioner om Skolparken 
Såsom nämndes ovan har parkens vegetation med tiden förlorat sitt 
ursprungliga tema med växter från olika svenska regioner. Skol-
parken är dock ännu en av Uppsalas mest centrala och viktiga kvar-
tersparker. Med vissa nya inslag i parken kan parken åter bli ett 
tydligt komplement till museet och museets verksamheter såsom 
ursprungligen var avsett. Här är visionen från Fritids- och Natur-
kontoret och Kulturkontoret att grupper under ledning av pedago-
ger kan arbeta med olika slags teman såsom vinter- och sommarna-
tur, smådjur, fåglar, fjärilar, svampar och träd, vattnets kretslopp, 
kompostering o.s.v.. Förutsättningarna i parken bör således kunna 
utnyttjas mer för kreativitet, lärande och skapande där leken finns 
med som ett instrument. Det är dock fortsatt viktigt att parken kan 
användas och upplevas som en offentlig plats. 
 
Skolparken skulle även kunna utnyttjas som en plats för ”program-
aktiviteter”, t.ex. som utgångspunkt för guidade turer till naturom-
råden i Uppland i regi av Upplandsstiftelsen och ideella föreningar. 
Enklare observation av insekter och växtlighet skulle också kunna 
ske i parken och sådan observation kan då utformas för att vara 
tillgänglig även för funktionshindrade. 
 
Återupplivning av dammen skulle erbjuda ökade möjligheter till 
lek, men också möjligheter till undersökning av livet i vattnet och 
vattnets kretslopp. Detaljutformningen av parkmarken regleras 
emellertid inte av detaljplanen utan detta är en fortsatt uppgift för 
framförallt Fritids- och naturkontoret. 
 
Utförd trädinventering 
En okulär trädinventering har utförts av Fritids- och naturkontoret 
med syfte att klarlägga hur en ny entrétillbyggnad till Biologiska 
museet skulle inverka på parkens trädbestånd. Inventeringen visade 
bl.a. att den stora almallé som löper genom parken är gammal och i 
mycket dåligt skick. Almar är dessvärre även sårbara för almsjukan 
vilket gör att alléträdens fortbestånd är hotat. Fritids- och naturkon-
toret bedömer att trädraden närmast museet troligen måste avverkas 
inom en femårsperiod för att därefter återplanteras. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny tillbyggnad till Biologiska 
museet. Om sådan utbyggnad sker i riktning mot Katedralskolan 
måste två askar tas ner. En alm i allén kan också komma att påver-
kas av utbyggnad i riktning mot katedralskolan. Skulle tillbyggnad 
väljas i riktning mot Vasagatan så påverkas fler skyddsvärda träd. 
Här återfinns bl.a. flera lönnar som bedöms ha stort värde för par-
ken och för boende utmed Vasagatan. Ur park- och trädhänseende 
anses därför utbyggnad i riktning mot Katedralskolan vara att före-
dra. 
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 Bebyggelse 
 
Biologiska museet 
År 1893 invigdes Biologiska museet i Stockholm. Initiativtagare 
och skapare var Bruno Liljefors och Gustav Kolthoff. Museet hade 
dioramor som mot en konstfull bakgrund visade djur ”i naturlig 
miljö”. År 1910 invigdes så även Biologiska museet i Uppsala. 
Arkitekter var Justus Hellsten och Hjalmar Cederström. Återigen 
var Kolthoff med i skapandet av museet. Som konservator vid 
Uppsala Universitets zoologiska institution fick han i uppdrag av 
grosshandlare Liljevalch att skapa ett biologiskt museum med dio-
ramor. De konstfulla bakgrunderna målades av Gustav Kolthoffs 
son Kjell Kolthoff, även han konservator. Biologiska museet har en 
ur arkitektonisk och arkitekturhistorisk synvinkel ovanlig och vär-
defull exteriör. Runt den centrala och förhöjda byggnadskroppen 
grupperar sig lägre byggnadsvolymer placerade med strävan efter 
symmetri i fasaderna. Byggnaden har givits en representativ karak-
tär där framsidan är särskilt utmärkande och spelar en avgörande 
roll i det arkitektoniska formspråket. Huvudfasadens mjukt böljan-
de former och det höga glasade partiets segmentformade krön är 
typiska jugenddrag. För att få ornamentiken att framträda tydligt 
utformades byggnaden slätputsad. Den ursprungliga släta putsen 
har senare ersatts med en grövre puts och därmed har ornamentiken 
inte längre samma tydlighet. Förutom den ändrade putsen och en 
tillbyggnad på baksidan mot Kyrkogårdsgatan har byggnaden beva-
rat sina fasader i ursprungligt skick. Det finns endast några få bio-
logiska museer av denna sort i Norden, varför byggnaden får be-
traktas som unik. 

 

 
 Biologiska museets nordöstra fasad med befintlig entré. Muséets entré är riktad 

in mot parken, vilket idag kan synas något märkligt eftersom parkens axialitet 
inte längre har samma tydlighet. Museet har därför inte en lika självklar entrésida 
idag. Vaktmästarebostaden skymtar i bildens vänstra kant. 
 
Fotograf: Bo Gyllander  
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 Dioramorna och de målningar som ingår i dessa är unika och 
mycket tidstypiska. Tillfälliga förändringar i dioramorna måste 
dock få utföras för att museets ska kunna hålla moderna utställ-
ningar men ändringar ska utföras med reversibel teknik. 
 

 
 Diorama med havsmotiv i originalmålning. 

 
 Få ingrepp är gjorda inne i byggnaden på senare tid. En stor del av 

interiören är därför original, någonting som är ovanligt och bör 
värnas. Lister, räcken och trappor ger oss en bra inblick i den tidens 
inredningskonst. Ett bra exempel på det är den röda färgen som 
finns på väggarna, typiskt för jugendinredningar. 
 

 

 
 Den tidstypiska röda färgen är bevarad i byggnadens interiör. 
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Biologiska museets karaktärsdrag kan sammanfattas: 
- Byggnadens volym och fasadens typiska ju-

genddrag 
- Putsornamentik 
- Huggen natursten i sockeln 
- Dioramorna mycket tidstypiska 
- Välbevarad fast interiör 

 
Källarvåningen i byggnaden har med tiden blivit kraftigt ombyggd. 
Bestämmelser gällande fast interiör bör därför inte gälla källaren. 
 
 
Vaktmästarebostaden 
Vaktmästarbostaden belägen strax söder om museet är samtida med 
Biologiska museet. Biologiska museet har typiska jugenddrag men 
vaktmästarbostaden visar dock snarare en blandning mellan jugend 
och nationalromantik, någonting som är typiskt för byggnader till-
komna i början av 1910-talet. Typiskt för nationalromantiken var 
t.ex. branta sadeltak, som det på vaktmästarebostaden. 
 
I samband med en ombyggnation år 1956 byttes alla fönster ut vil-
ket gör att byggnadens karaktär inte är lika tydlig, men några andra 
förändringar i fasaden har inte gjorts vilket gör att fasaden trots 
fönsterbytena är välbevarad. 
 
Vaktmästarebostadens karaktärsdrag kan sammanfattas: 

- Putsornamentik 
- Huggen natursten i sockeln 
- Byggnadens ursprungliga volym, takform och 

fönsterplacering är bevarad 
 
 
Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser 
Såväl Biologiska museet som Vaktmästarebostaden har stora arki-
tekturhistoriska värden. Detta motiverar såväl skydds- som var-
samhetsbestämmelser. Följande bestämmelser föreslås enligt plan-
kartan. 
 
q1 Byggnaden får inte rivas eller flyttas. Utvändiga de-

taljer så som smidesräcken ska bevaras. 
q2 Fast interiör så som t.ex. trappor, listverk, ursprungli-

ga ventilationsgaller, väggfasta bänkar, väggpanel 
och räcken framför dioramorna ska bevaras. Diora-
mornas placering i byggnaden, utformning och tillhö-
rande målningar ska bevaras. 

q3 Utvändig trappa ska bevaras. 
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k1 Fasaden ska vara slätputsad i kulör lika ursprungligt 
så att putsornamentiken framträder. Sockeln ska inte 
vara putsad. Utvändig tilläggsisolering är ej tillåten. 
Tak ska vara av svart, falsad plåt. Ändringar ska före-
gås av en antikvarisk förundersökning. Byggnadens 
karaktärsdrag ska beaktas vid underhållsarbeten samt 
om- och tillbyggnader. 

k2 Invändig färgsättning ska vara lika befintligt. 
k3 Takkupor ska ej tillåtas. 
 
Eftersom det i dagsläget inte finns möjlighet att innefatta lösöre i 
skyddsbestämmelser ingår endast dioramornas placering i byggna-
den, den tillhörande fasta inredningen och målningarna i skyddsbe-
stämmelserna. 
 
 
Förslag till placering av ny entrétillbyggnad 
vid Biologiska museet 
Fastighetskontoret har i samråd med Kulturkontoret utrett möjlig-
heterna att bygga till Biologiska museet med ny entré. Det finns ett 
starkt behov av att kunna förbättra tillgänglighet, toaletter och 
kapprum. Därtill finns önskemål om att en tillbyggnad ska kunna 
inrymma informationsfunktioner som t.ex. kan fungera i samband 
med Linnéjubileet. 
 
Möjligheter att inrymma ett mindre café har också ingått i utred-
ningen. Sommartid skulle caféet kunna ha servering med sittplatser 
utomhus. 
 
Flera tillbyggnadsriktningar har studerats. Utbyggnadsriktning med 
ny entré mot Vasagatan resp. mot Katedralskolan har varit huvudal-
ternativ. I dessa utredningar har frågor såsom angöring och annon-
sering, trafik och parkering, stadsbildspåverkan, arkitekturhistoria, 
teknik, ekonomi samt flexibilitet och möjlighet till framtida ytterli-
gare utbyggnad ingått. Det har också varit viktigt att kunna ansluta 
tillbyggnaden så väl som möjligt till den befintliga marknivån av 
tillgänglighetsskäl. 
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Slutsatserna av dessa utredningar är att utbyggnad i riktning mot 
Katedralskolan är att föredra vid en samlad bedömning. Motiven 
för detta är i huvudsak att där finns möjlighet att skapa en funktio-
nell angöring utan att några större intrång behöver ske i parken 
utöver den föreslagna museitillbyggnaden. Tillbyggnad i riktning 
mot Katedralskolan innebär också att en ny entré kan fånga upp det 
välfrekventerade promenadstråk som almallén utgör. Tillbyggna-
den kan där också anslutas väl till ett välkomnande entrétorg knutet 
till Kyrkogårdsgatan beläget på mark med befintlig parkering. 
 
Planen syftar även till att möjliggöra utbyggnad i flera etapper. För 
närvarande är endast en mindre tillbyggnad med informationsfunk-
tioner aktuell men på sikt finns önskan om att kunna bygga en nå-
got större tillbyggnad. Byggrätt för de samlade tillbyggnadsbeho-
ven framgår av plankartan samt av illustrationsplan s.9. 
 
Museet behöver även moderniseras vad avser bl.a. kontor och sop-
förråd. Kulturkontoret har för avsikt att använda den tidigare 
Vaktmästarebostaden som kontor vilket bedöms vara en bra lös-
ning. 
 
Sopförråd bör primärt inrymmas inom den egentliga tillbyggnaden 
men om detta inte är möjligt anvisas plats för detta i anslutning till 
angöringstorget. Sopförråd kan där nås på ett bra sätt med hämt-
ningsfordon utan att de behöver utföra backningsrörelse. 
 
I samband med att tillbyggnaden utförs bör även vissa fysiska åt-
gärder utföras i parkzonen närmast utmed Kyrkogårdsgatan. Denna 
zon är idag rörig och dåligt utformad. Här ingår därför att ta ned 
sentida tillägg av staket och att se över placering och utformning av 
trappor och stödmurar. 
 
I parkzonen utmed Kyrkogårdsgatan finns även en ur stadsbildsyn-
punkt mycket olyckligt placerad transformatorstation som hindrar 
siktfältet genom almalléns axel. Planen gör det möjligt att flytta 
denna till ett nytt och ur stadsbildsynpunkt bättre läge. 
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 Illustrationsplan med markerad tillbyggnadsyta. Tillbyggnaden föreslås placeras 

i riktning mot Katedralskolan. Besökare kan då dels angöra med bil eller cykel 
från entrétorget alt. röra sig utmed den almallé som sträcker genom parken. Med 
bil föreslås museet således att angöras via det entrétorg som kan placeras på 
befintlig parkeringsyta. Parkeringen vid angöringstorget föreslås samnyttjas av 
Katedralskolan och av museet. Antalet parkeringsplatser blir i princip oförändrat. 
 
I en första etapp avses endast en mindre tillbyggnad att utföras, se gråmarkerad 
yta. Planen möjliggör dock även fortsatt tillbyggnad enl. utbredning med streck-
ade linjer. I bilden ses också visionen med en återskapad damm i parkens norra 
del. 
 
Illustrationsplan: White arkitekter AB och Stadsbyggnadskontoret. 
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 Den byggnad som tidigare var vaktmästarebostad avses att använ-

das som kontor för bl.a. muséets personal. I planen markeras vakt-
mästarebostaden med Q, vilket betyder att husets användning ska 
anpassas till byggnadens kulturhistoriska värde. 
 
 
Utseendebestämmelser för tillbyggnader 
Det är mycket viktigt att entrétillbyggnad, angöringstorg och ev. ny 
transformatorstation och sopförråd utförs med stor hänsyn till den 
befintliga kulturhistoriskt värdefulla miljön. 
 
Entrétillbyggnaden har inte projekterats inför utställningen. De 
skisser som tagits fram för museitillbyggnaden visar emellertid en 
utformning som söker inspiration i muséets jugendstil och tar upp 
denna stil med ett välvt tak, se skiss nedan. Tillbyggnaden ska an-
knyta till befintlig museibyggnad beträffande karaktär, fasadkulör 
och fasadmaterial. 
 
 

 Perspektivskiss med Biologiska museet, föreslagen entrétillbyggnad samt befint-
lig vaktmästarebostad betraktat från Kyrkogårdsgatan. Den föreslagna tillbygg-
naden föreslås placeras vid museibyggnadens sydöstra långsida, d.v.s. i riktning 
mot Katedralskolan. Tillbyggnaden föreslås ges ett lågmält uttryck som under-
ordnar sig den befintliga museibyggnaden. Tillbyggnadens takform föreslås 
utformas med en svagt välvd takform inspirerat av det befintliga museets ju-
gendarkitektur. 
 
Illustration: White arkitekter AB. 
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Tillbyggnadens exakta utformning ska klargöras inför bygglovs-
prövning. Följande utformningsbestämmelser ska gälla. 
 
f1 Fasadmaterial ska vara puts eller natursten. Tak ska 

vara av svart plåt eller papp. Utformning av tillbygg-
nad ska ske med stor hänsyn till den befintliga musei-
byggnadens särart och formspråk. 

f2 Fasad ska vara putsad i kulör likt Biologiska museet 
eller vaktmästarebostaden. Tak ska vara av svart plåt, 
dock ej korrugerad. Tillbyggnad ska anpassas till be-
fintliga byggnaders kulturhistoriska värde avseende 
höjd, form och volym. 

 
 Geoteknik 

Geoteknisk utredning är inte utförd. Enligt jordartskartan består 
marken inom planområdet av lera. 
 

 Markföroreningar 
Markföroreningar har inte kartlagts. Risken för förekomst av mark-
föroreningar bedöms som liten eftersom området inte har inrymt 
industriell verksamhet. 
 

 Radon 
Byggnader ska utföras på radonsäkert sätt. 
 

 Trafik 
Gång- och cykeltrafik 
 

 
Cykelväg passerar genom parkens almallé, se heldragen linje. Omgivande ga-
tunät innehåller ett flertal anknytande cykelvägar. Cykelvägnätet är mycket väl 
utbyggt kring planområdet. 
Bilden är ett utsnitt ur kommunens cykelkarta. 
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 Kollektivtrafik 

Stadsbusstrafik med god turtäthet trafikerar såväl närliggande Kyr-
kogårdsgatan som Sysslomansgatan. 
 
”Chartrade” bussar från skolor och liknande med besöksgrupper 
kan stanna till för att släppa av/hämta passagerare utmed Kyrko-
gårdsgatan. Bussen föreslås sedan söka tillfällig parkering på annan 
plats för att senare kunna återvända för upphämtning och återresa. 
Skolklasser använder dock oftast ordinarie stadsbusslinjer. 
 

 Parkering, angöring och utfart 
Bilparkering föreslås ske invid ett angöringstorg som anläggs på 
befintlig parkeringsyta. Infart till angöringstorg och parkering sker 
via Kyrkogårdsgatan. Det finns även möjlighet att använda befint-
liga parkeringsplatser utmed Vasagatan. Angöring för ev. varuleve-
ranser som måste nå direkt intill museet föreslås ske via befintlig 
angöringsväg från Vasagatan. Sådana transporter bedöms ske rela-
tivt sällan, d.v.s. sannolikt högst ett par gånger per vecka. 
 
Cykelparkering 
Cykelparkering anordnas i anslutning till angöringstorg. 
 

 Teknisk försörjning 
 

 Vatten och avlopp 
Tillbyggnad bedöms kunna anslutas till befintligt VA-nät. 
 

 Värmeförsörjning 
Fjärrvärme finns utbyggd med anslutning till museibyggnaden. 
Tillbyggnad bedöms kunna anslutas till samma nät. 
 

 El, tele, bredband 
Tillbyggnad bedöms kunna anslutas till befintligt el- och telenät. 
 

 Avfall 
Rum för avfall bör primärt tillskapas inom befintlig museibyggnad 
eller i föreslagen tillbyggnad. Om detta inte är möjligt anvisas yta 
för sopstation i anslutning till angöringstorg. Sopstation får inte 
utföras i brandfarligt fasadmaterial om det placeras nära intill trans-
formatorstation. 
 

 Miljöstörningar, hälsa och säkerhet 
Föreslagen tillbyggnad bedöms inte på något avgörande sätt medfö-
ra ökade miljöstörningar. Befintliga anslutningar mot omgivande 
vägnät används för att nå parkeringsytor. Trafiksäkerheten bedöms 
därför inte påverkas av planförslaget. 
 



 

13(14) 

FÖRENLIGHET 
MED 
ÖVERSIKTSPLAN 
OCH  
MILJÖBALKEN 
3 OCH 4 KAP 
 

Planen bedöms inte strida mot gällande Översiktsplan för Uppsala 
stad (2002). Planen bedöms heller inte strida mot Miljöbalken 3 
och 4 kap. 
 

KRAV PÅ 
MILJÖKONSEKVE
NSBESKRIVNING 

Enligt plan- och bygglagen skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om en detaljplan medför en betydande påverkan på mil-
jön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. 
 
Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan i den bety-
delsen som avses i PBL och därmed föreligger inte behov att upp-
rätta en miljökonsekvensbeskrivning. 
 

MILJÖ-
KONSEKVENSER 

Vegetation 
Ett fåtal parkträd kan komma att behöva tas ned om planen genom-
förs för att ge plats för entrétillbyggnad. 
 
Oavsett om planen genomförs eller ej så behöver bl.a. almallén 
förnyas eftersom flera av träden är gamla och i dåligt skick. Detalj-
planen reglerar dock skötsel och ev. återplantering av träd och an-
nan vegetation belägen på parkmark. Sådana frågor handläggs av 
Fritids- och naturkontoret och förutsätter inte detaljplaneläggning. 
 

 Trafik 
Säkerhet 
Planen bedöms inte påverka trafiksäkerheten inom eller i direkt 
anslutning till planområdet. 
 

 Stadsbild 
Ett tillägg till Biologiska museet i enlighet med ovan beskrivet till-
byggnadsförslag innebär att stadsbilden i Skolparken påverkas. 
Tillbyggnaden blir visuellt synlig från såväl parkens norra del (ut-
med Rektorsgatan) som från Kyrkogårdsgatan. Den föreslagna till-
byggnaden bedöms dock inte påverka stadsbilden i något större 
avseende. Den befintliga museibyggnaden kommer även efter ett 
genomförande av planen att vara en tydligt avläsbar enhet i relation 
till den tillbyggnad som föreslås. 
 
Det är också viktigt att framhålla att Biologiska museet, med före-
slagen tillbyggnaden, kommer att kunna annonseras och angöras på 
ett betydligt mer funktionellt och tydligt sätt än idag. På så sätt kan 
planen medverka till att Biologiska museet återges sin ursprungliga 
roll med en mer inbjudande och mer utåtriktad verksamhet. 
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MEDVERKANDE I 
PROJEKTET 

Tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Kul-
turkontoret, Gatu- och trafikkontoret och Fritids- och naturkontoret 
har medverkat i planarbetet. Utredningsskisser har tagits fram av 
White arkitekter AB. 
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planarkitekt   planchef 
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Godkänd av byggnadsnämnden för:  

• samråd   2006-03-16 
• utställning 2006-06-08 

 
Antagen av byggnadsnämnden   2006-07-06 
 
Laga kraft     2006-08-04 
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  Diarienummer 
  [2005-20083-1] 
 
 
 
 
Detaljplan för 
Biologiska museet och Skolparken 
Uppsala kommun 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATION Tidplan 
Detaljplanen avses vinna laga kraft under 2006. 
 

 Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år. 
 

 Ansvarsfördelning 
Byggherren ansvarar för att åtgärda ev. uppkomna skador som upp-
stått på näraliggande fastigheter på grund av bygget. 
 

 Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
 

 Avtal 
Kommunen äger marken. Exploateringsavtal behövs ej. 
 

EKONOMI 
 

Planekonomi  
Fastighetskontoret har kostnadsansvar för tillbyggnaden av Biolo-
giska muséet. Även kostnader för åtgärder och utformning av före-
slaget entrétorg åligger Fastighetskontoret. Åtgärderna ska utföras i 
samråd med Gatu- och trafikkontoret och Fritids- och naturkonto-
ret. 
 
Åtgärder i parkzonen närmast utmed Kyrkogårdsgatan förutsätts 
utföras i samråd mellan Gatu- och trafikkontoret och Fritid- och 
naturkontoret. 
 
Kostnader för ev. förnyelse av vegetation etc. inom Skolparken 
åligger Fritids- och naturkontoret. 
 
Planen ger möjlighet att flytta befintlig transformatorstation till ett 
nytt och ur stadsbildsynpunkt bättre läge. Flytt av transformatorsta-
tionen till nytt läge blir dock sannolikt aktuellt först när nyinvester-
ingar krävs i stationen. 
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Planens genomförande bedöms inte generera några direkta intäkter 
till kommunen. 
 

UTREDNINGAR Tekniska utredningar 
Fastighetsägaren ansvarar för att ta fram ev. tekniska utredningar. 
 

MEDVERKANDE I 
PROJEKTET 

Tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Kul-
turkontoret, Gatu- och trafikkontoret och Fritids- och naturkontoret 
har medverkat i planarbetet. Utredningsskisser har tagits fram av 
White arkitekter AB. 
 

 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
 
 
Fredrik Wallin  Margaretha Nilsson 
planarkitekt   planchef 
 
Beslutsdatum 
 

• samråd   2006-03-16 
• utställning 2006-06-08 

 
Antagen av byggnadsnämnden   2006-07-06 
 
Laga kraft     2006-08-04 
 


