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Barn- och ungdomsnämnden

Detaljplan för kvarteret Diset, Uppsala kommun
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att som svar på detaljplan för kvarteret Diset Uppsala kommun, till plan och byggnadsnämnden avge upprättat förslag till yttrande.
Sammanfattning
Detaljplanen innebär i korthet att 90 lägenheter möjliggörs i kvarteret Diset på mark som i
nuläget används till parkering.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har av plan- och byggnadsnämnden inbjudits att yttra sig över
rubricerad detaljplan. Underlaget för förslaget finns på www.uppsala, Boende, miljö & trafik,
Stadsplanering.
Förslag till yttrande har upprättats (bilaga).
Ärendet
Detaljplanen innebär i korthet att två flerbostadshus i huvudsakligen 4-5 våningar med sammanlagt cirka 90 lägenheter möjliggörs i kvarteret Diset längs Vaksalagatan i Gränby på mark
som i nuläget används till parkering. Bostäderna som tillkommer planeras att bli hyresrätter
Planområdet är i översiktplanen från 2010 utpekat som en del av stadsväven, där förändring
ska ske i riktning mot en mer intensiv markanvändning. Området längs med Vaksalagatan är
utpekat som stadsstråk. Dessa stråk ska utvecklas till livfulla gator med innerstadskaraktär och
besöksfunktioner. En stomlinje är planerad längs Vaksalagatan,
Detaljplanen möjliggör centrumverksamhet av icke störande karaktär inom hela planområdet.
Inom en del av bottenvåningen i byggnaden närmast Vaksalagatan ska centrumverksamhet
finnas. Motivet för krav på verksamheter i bottenvåningen mot Vaksalagatan är att området ligger
vid ett stadsstråk som ska utvecklas till livfulla gator enligt översiktsplanen.
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Detaljplanen möjliggör att befintlig och tillkommande bebyggelse i kvarteret Diset bildar ett kvarter ler ing en bostadsgård.
Byggnaden närmast Vaksalagatan utformas med en gårdsyta i form av en gemensam uteplats
ovanpå parkeringsgaraget. Taket ska vara planterbart, plantering ska finnas på taket.
Cykeltrafiken till och från planområdet leds i huvudsak längs med Gränby bilgata. Gångtrafik
förekommer både längs Gränby bilgata och längs Vaksalagatan.
In- och utfart till parkeringsgaragen under byggnaden vid Vaksalagatan ska ske via Gränby bilgata. Utfartsförbud hindrar utfarter mot övriga gator. In-och utfarter till bebyggelsen inom kvarteret Diset bör ordnas via Gränby bilgata.
Under rubriken barnperspektiv nämns i samrådshandlingen att "det bedöms finnas möjlighet till
goda uppväxtmiljöer för barn och ungdomar. Området ligger nära idrott, grönområden och skolor.
Bostadsgårdarna ska vara bilfria, plats för utevistelse ska finnas. Det fmns möjlighet att anordna
en lekplats på gården inne i kvarteret Diset. Det finns befintliga lekplatser nära planområdet. Det
finns möjlighet för barn att röra sig västerut inom stadsdelen Gränby utan att korsa några stora
vägar, Vaksalagatan utgör dock en trafikbarriär österut mot stadsdelen Sala backe.
Synpunkter och påpekanden
På andra sidan Vaksalagatan fmns förskolan Lilla Academia 4. Ytterligare tre förskolor Källparken, Salabacke och Solskenet - samt dagbarnvårdare finns inom femhundra meter.
Knappt femhundrameter bort ligger Liljeforsskolan f-åk 5 och drygt femhundra meter bort
ligger Gränbyskolan årkurs 6-9. Det finns ingen överkapacitet vare sig av förskole- eller
grundskoleplatser.
Som konsekvens av denna detaljplan samt pågående och kommande byggnation i Gränbybacke (totalt cirka 335 bostäder) bedöms behovet av förskoleplatser till cirka 35-45. Behovet
på grund av föreliggande detaljplan uppskattas till 10-15 platser. Även behov av platser i
grundskola kommer att föreligga.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås i sitt yttrande framföra att
- nämnden inte har något att invända under förutsättning att tillräckligt med förskole- och
grundskoleplatser kan tillskapas i detaljplanens närhet
- det är positivt att barnperspektivet är beaktat.
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Plan- och byggnadsnämnden
Förslag

Yttrande över detaljplan för kvarteret Diset, Uppsala kommun,
dnr P L A 2012-020200
Plan- och byggnadsnämnden har inbjudit till samråd i rubricerat ärende. Med anledning härav
vill barn- och ungdomsnämnden framföra följande:
Nämnden har inget att invända mot detaljplaneförslaget under förutsättning att tillräckligt med
förskoleplatser och grundskoleplatser kan tillskapas i planens närhet. Förverkligandet av
denna detaljplan kommer inte att ledat till något stort förskolebehov, men tillsammans med
pågående samt kommande bostäder i det absoluta närområdet bedöms behovet till cirka 45
förskoleplatser. Planens samt omkringliggande byggande kommer även leda till ett ökat behov av grundskoleplatser.
Nämnden noterar att kravet på att ha ett barnperspektiv i stadsplaneringen har beaktats.

Barn- och ungdomsnämnden

Cecilia Forss
Ordförande

Kerstin Sundqvist
Sekreterare
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