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Kulturnämnden 

Samrådsyttrande - detaljplan för Tiundaskolan, Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för 
Tiundaskolan, Uppsala kommun 

Ärendet 
Kulturnämnden har av byggnadsnämnden anmodats yttra sig över rubricerade ärende. 
Yttrandet ska vara plan- och byggnadsnämnden tillhanda senast 23 juni 2015. 

Planförslaget innebär i korthet att möjliggöra en ny skola och idrottshall med plats för 900 
elever i grundskolan och 144 elever i förskolan. Planen omfattar även parkeringsplatser för 
skolans ändamål. 

Översiktplanen för Uppsala 2010 anger att Tiundaskolan ligger inom stadsväven. Inom 
stadsväven sker successiva tillskott av bebyggelse genom ny- och tillbyggnad på 
kvartersmark och i mellanrum på ett sätt som tillför värden till omgivningen och skapar 
väldefinierade offentliga rum. Kompletteringar inom stadsväven görs med hänsyn till platsens 
karaktär och med inriktning att förbättra befintliga värden som utifrån innehåll, funktion och 
utformning berikar omgivningen. 

Planområdet är idag bebyggt med en skola i en respektive två våningar. Mot Sibyllegatan 
ligger tvåvångsdelen på en förhöjd sockel med fönster. På fastigheten finns även en idrottshall 
och en grusad bollplan. Mot Sibyllegatan och Riggatan finns det parkeringsplatser som 
används av boende i närområdet. Skolan är byggd 1962. Byggnadsnämnden har 2014-05-27 
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på delegation beviljat rivningslov för Tiundaskolans byggnader. Planområdets sydöstra del 
berör riksintresse för kulturmiljövården, C 40A, Uppsala stad. 	  

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Planhandlingar finns att hämta på kommunens hemsida (www.uppsala.se). Klicka på: Boende 
och trafik, och därefter på Stadsutveckling och planering och klicka på Detaljplaner. Gå 
sedan till se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning. Klicka på 
Tiundaskolan. Sök sedan upp den planhandling du söker. 
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Plan- och byggnadsnämnden 

Samrådsyttrande — detaljplan för Tiundaskolan, Uppsala kommun 
PLA 2012-020103 

Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och finner att kulturmiljöaspekterna är 
väl redovisade. 

Nämnden gillar konceptet/utrycket att uppföra en byggnad i tegel samt att de olika byggnads-
volymerna får fasadsten i skiftande kulörer. Därigenom kommer materialet vis också anknyta 
till S:t Eriks lervarufabrik som fanns i området. S:t Eriks var på sin tid det största och 
modernaste tegelbruket i Mellansverige. 

Kulturnämnden vill påminna om Uppsala kommuns ambition att skapa förutsättningar för att 
tillvarata ungas engagemang, vilja och lust till kulturupplevelser och eget skapande både i 
skola och under fritid. Nämnden ser fram emot ett samarbete där tjänstemän från 
kulturförvaltningen bidrar med sin kunskap när skolmilj ön planeras. 

Kulturnämnden 

Peter Gustavsson 	 Ingela Åberg 
Ordförande 	 Nämndsekreterare 
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