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Yttrande över detaljplan för ny skola i 
Gottsunda 
 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

 

att  till plan och byggnadsnämnden avge upprättat  yttrande avseende detaljplan för 
ny skola i Gottsunda 

 

Sammanfattning 

Detaljplanen möjliggör ett nytt skolområde med två skolor och idrottsverksamhet 
samt möjlighet till samnyttjande av lokaler. 

Detaljplanens ambitionsnivå för att möjliggöra samnyttjande av nya skolbyggnader i 
högre grad än tidigare är mycket god vilket bedöms gynna kulturförvaltningens 
verksamheter. Kulturförvaltningen välkomnar även att ett skolbibliotek finns inritat i 
skisserna för den nya skolan. Förvaltningen vill dock understryka behovet av att 
ytterligare studera trafiksäkerheten vad gäller gång- och cykelväg till och från 
fritidsklubbsverksamheten och föreslår kulturnämnden att ytterligare studier kring 
trafiksäkerheten för barn- och unga i området bör göras för att säkerställa trygg 
passage till och från fritidsklubbsverksamheten. 

Kulturförvaltningens planerade verksamheter för barn och unga inom planområdet 
samt den kommande konstnärliga gestaltningen kommer att bidra till att öka både 
attraktiviteten och tryggheten i området. Likaså kommer barnperspektivet och 
jämställdhetsperspektivet att i hög grad beaktas vid utformningen av ovanstående. 

 

Ärendet 

Kulturförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
 2019-11-26 KTN-2019-00762 
  
Handläggare:  
Pia Sörås Staflin 

 
Kulturnämnden 
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Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut ett detaljplaneförslag för ny skola i 
Gottsunda. Synpunkter på förslaget lämnas senast 16 december. 

Planområdet ligger i stadsdelen Gottsunda. Planområdet avgränsas i norr av gång- och 
cykelvägen mellan vändplanerna på Vackra Birgers väg och Valthornsvägen. I väster 
och öster avgränsas planområdet av fastigheterna Gottsunda 37:2 och Gottsunda 38:13 
med bostadsrättsföreningar. I söder avgränsas planområdet av Musikparken. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt skolområde med två skolor och 
idrottsverksamhet, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor på skolgård. 
Detaljplanen ger också flexibilitet till den framtida skolverksamheten och möjliggör 
samnyttjande av lokaler. Detaljplanen vill även säkerställa allmänhetens möjlighet att 
röra sig i nord-sydlig riktning genom planområdet. 

Utvecklingen av planområdet är en del i att utveckla stadsnoden Gottsunda-Ultuna 
och möta ökat skolplatsbehov utifrån detta, samt att förse den brandskadade 
Gottsundaskolan med permanenta lokaler.  

Planförslaget innebär att Boule- och bollhallen rivs och föreslås ge plats för en ny skola 
samt att även den befintliga Treklangensskola planläggs för att medge en större 
byggrätt för ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad i ett senare skede. I övrigt 
innebär detaljplanen att mark som idag är parkmark med naturkaraktär tas i anspråk 
för skolgård. 

Detaljplanen utformas som två skoltomter på varsin sida om en befintlig gång- och 
cykelväg, Askbanan. En tomt ger möjlighet att bygga permanenta lokaler för 
Gottsundaskolan och föreslås innehålla årskurserna 6–9 med cirka 720 elever. En andra 
tomt planeras för att ha planberedskap för framtida behov för ombyggnad, nybyggnad 
eller ersättning den av den befintliga Treklangens skola och föreslås innehålla 
årskurserna F-5 med cirka 630 elever. Två fullstora idrottshallar föreslås inom området. 

Skolan i Gottsunda utgör en viktig punkt i stadsdelen och detaljplanen ger 
förutsättningar för att ytterligare kunna stärka skolans roll som samlingspunkt och 
viktig institution i Gottsunda. Delar av skolan utformas så att den blir möjlig att 
samutnyttja utanför skoltid, med en samlad reception och möjlighet att skalskydda 
från skolans hemvister. Ett samnyttjande skapar rörelse i området under en större del 
av dygnet och kan bidra till att öka den upplevda tryggheten. Byggnaden planeras få en 
publik karaktär med en bottenvåning som upplevs öppen. 

Gång- och cykelvägen Askbanan avses bli kvar i nuvarande sträckning och är i 
detaljplanen allmänplats för gång- och cykeltrafik. Barn kommer att passera mellan 
skolområdena då gemensam matsal föreslås ligga på i östra delen. Utformningen 
mellan de föreslagna skolbyggnaderna avses därför utformas som ett ”skoltorg” som 
fungerar som lågfartsområde för cykel och håller ihop området med en gemensam 
gestaltning. 

Kulturmiljö  
Under arbetet med Planprogram för Gottsundaområdet gjordes en 
kulturmiljöutredning för Gottsunda och Valsätra (2018). I utredningen pekas 
Musikparken ut som ett område med hög känslighet. Känsligheten baseras på att det 
är en tidstypisk park där öppna ytor, strukturer och stråk är centrala för miljön och där 
höga krav bör ställas på tillägg och förändringar. Området är schematiskt markerat i 
utredningen, men berör planområdets södra del.  

Området föreslås utformas som en gradient med urbana kvaliteter i norra delen och 
den går över i mer naturkaraktär i söder. Området kommer dock utgöras av skolgård. 
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Gestaltningen av mötet med parken är viktigt och ett bryn avses sparas som markerar 
gränsen mellan park och skolgård. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en 
utveckling av skolgården och Musikparken kan göras som inte skadar 
kulturmiljövärdena även om de påverkas något. Fördelen är att parkrummet stärks och 
bidrar till en ökad upplevd trygghet. Detaljplanen styr att byggnader inte placeras i den 
brynzon som är karaktäristisk för mötet mellan naturdelar och öppet rum i parken. 

Kultur- och fritidsverksamhet  

I den nya Gottsundaskolan kommer lokaler planeras in i samråd med 
kulturförvaltningen som möjliggör fritidsklubbsverksamhet och fritidsaktiviteter i 
direkt anslutning efter skoltid samt kulturskoleverksamhet. Möjligheten att utveckla 
ett så kallat Allaktivitetshus för att lokalerna ska kunna utnyttjas ytterligare av 
civilsamhället utanför skoltid utreds inom ramen för Handlingsplan Gottsunda. 

Konstnärlig gestaltning 

Det finns sedan tidigare ett konstprogram framtaget för hela Gottsundaområdet som 
poängterar delaktighet och trygghetsaspekter vid framtagandet av ny konst i området. 
Direkt efter branden av den första Gottsundaskolan tog kulturförvaltningen initiativ till 
ett projekt i området för att dokumentera elever och andras tankar och känslor kring 
händelsen. Denna dokumentation är viktig ur kulturarvssynpunkt och kommer att 
ligga till grund för den konstnärliga gestaltningen i och omkring den nya 
skolbyggnaden. 

Den konstnärliga gestaltningen som tagits fram till Boll- och Boulehallen är möjlig att 
flytta till en ny motsvarande hall vid rivning av den befintliga. 

Kulturförvaltningens samlade bedömning 

Detaljplanens ambitionsnivå för att möjliggöra samnyttjande av nya skolbyggnader i 
högre grad än tidigare är mycket god vilket bedöms gynna kulturförvaltningens 
verksamheter. Kulturförvaltningen välkomnar även att ett skolbibliotek finns inritat i 
skisserna för den nya skolan. Förvaltningen vill dock understryka behovet av att 
ytterligare studera trafiksäkerheten vad gäller gång- och cykelväg till och från 
fritidsklubbsverksamheten. 

Mot bakgrund av föredragningen ovan föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden 
inte motsätter sig detaljplaneförslaget men att ytterligare studier kring 
trafiksäkerheten för barn- och unga i området görs för att säkerställa trygg passage till 
och från fritidsklubbsverksamheten. 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden har tidigare reserverat investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i 
området. Enligt tidigare beslut har även medel för fritidsklubbsverksamhet och 
fritidsverksamhet i direkt anslutning till skoltid avsatts. 
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Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 
Kulturdirektör 
 
 
 
Planhandlingar finns att hämta på: 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-
oppna-for-synpunkter/ 

 

 

Bilaga Samrådsyttrande – ny skola i Gottsunda 

 

 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/


Sida 1 (1) 
 

 

Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: Email 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Samrådsyttrande - detaljplan för ny skola i 
Gottsunda, (PBN 2018-002675)  

 

 
 
Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och önskar avge följande 
yttrande.  
 
I samrådsförfarande för detaljplan för ny skola i Gottsunda ser kulturnämnden positivt 
på detaljplanens ambitioner att möjliggöra samnyttjande av nya skolbyggnader i högre 
grad än tidigare vilket bedöms gynna kulturnämndens verksamheter. Kulturnämnden 
välkomnar även att ett skolbibliotek finns inritat i skisserna för den nya skolan.  

Kulturnämnden vill dock understryka behovet av att ytterligare studera 
trafiksäkerheten vad gäller gång- och cykelväg till och från byggnaderna i området och 
vill att ytterligare studier kring trafiksäkerheten för barn- och unga i området görs för 
att säkerställa trygg passage till och från aktiviteter i de olika byggnaderna under både 
skol- och fritid. 

Kulturförvaltningens planerade verksamheter för barn och unga inom planområdet 
samt den kommande konstnärliga gestaltningen kommer att bidra till att öka både 
attraktiviteten och tryggheten i området. Likaså kommer barnperspektivet och 
jämställdhetsperspektivet att i hög grad beaktas vid utformningen av ovanstående. 

 

 

Kulturnämnden 

 

 

Linda Eskilsson   Samuel Lundström 

Ordförande    Nämndsekreterare 

 Datum: Diarienummer: 
Kulturnämnden 2019-11-26 KTN-2019-00762 
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