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Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  till plan och byggnadsnämnden avge upprättat  yttrande avseende detaljplan för 
Hammarparken, del av Eriksberg 1:27. 
 
 
Sammanfattning 
I samrådsförfarande för detaljplan Hammarparken, del av Eriksberg 1:27, bedömer 
kulturförvaltningen att området där pulkabacken är belägen har värnats ur kulturarvssynpunkt. 
Ett konstprogram för hela Eriksbergsområdet ska tas fram av kulturförvaltningen och 
eventuellt kan det bli aktuellt med konstnärlig gestaltning inom planområdet. 
 
 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut ett detaljplaneförslag för Hammarparken. 
Synpunkter på förslaget lämnas senast 20 maj. Kulturförvaltningen har fått remisstiden 
förlängd till 23 maj 2019. 
 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga delar av Hammarparken med 
bostadsbebyggelse och en förskola i en av byggnadernas bottenvåningar. Bebyggelsen ska 
utformas med hänsyn till områdets förutsättningar, det vill säga till naturen och till topografin. 
Även den yttre miljön, som bostadsgårdar, förskolegård och förgårdsmark ska förhålla sig till 



2 (2) 
 

områdets naturkaraktär genom bland annat bevarade träd och berghällar. Ny växtlighet ska 
där det är möjligt ersätta och/eller komplettera den befintliga. Syftet är att så långt det är 
möjligt bidra till att områdets gröna karaktär bevaras. 
Planområdet ligger strax öster om riksintresset för kulturmiljövården enligt miljöbalken 3:6 
som berör Hågaåns dalgång. Riksintresset består i en forntida dalgångsbygd med 
monumentala fornlämningar samt by- och kyrkomiljöer. Inom planområdet finns inga kända 
fornlämningar.  
 
Bostadsbebyggelsen i Eriksberg ingår i ett område som pekats ut (U20) som kommunalt 
kulturmiljöområde men planområdet i sig ligger utanför avgränsningen. Eriksberg som helhet 
ligger utanför det område som är av riksintresse för kulturmiljövården (Uppsala stad C 40 A).  
 
Inom ramen för arbetet med planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen har en 
kulturmiljöutredning tagits fram. I Hammarparken pekas pulkabacken ut som en miljö som är 
känslig för förändring. Utredningen förmedlar även att de gröna ridåerna mellan Eriksbergs 
olika bebyggelseområden är viktiga ur kulturmiljösynpunkt.  
 
Pulkabacken lämnas oförändrad, detaljplanen medger inte bebyggelse i den östra delen av 
planområdet som utgörs av parkmark. För att värna inramningen av de befintliga 
bostadskvarteren i anslutning till planområdet lämnas även en grön ridå utan bebyggelse 
mellan de befintliga och de nya bostäderna.   
 
Ett konstprogram för hela Eriksbergsområdet ska tas fram av kulturförvaltningen och 
eventuellt kan det bli aktuellt med konstnärlig gestaltning inom planområdet. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
Planhandlingar finns att hämta på: 
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-
synpunkter/detaljplan-for-hammarparken/ 
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Samrådsyttrande - detaljplan för Hammarparken,  
del av Eriksberg 1:27 (PBN-2015-001418) 
 
Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och önskar avge följande yttrande.  
 
Kulturnämnden ser positivt på detaljplanens ambitioner att området där pulkabacken är 
belägen har värnats ur kulturarvshänseende. Ett konstprogram för hela Eriksbergsområdet ska 
tas fram av kulturförvaltningen och eventuellt kan det bli aktuellt med konstnärlig gestaltning 
inom planområdet. 
 
 
Kulturnämnden 
 
 
 
 
Linda Eskilsson   Samuel Lundström 
Ordförande    Nämndsekreterare 
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