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Nr 251. Förslag till urval av särskilt vär
defulla bebyggelsemiljöer i Uppsala in
nerstad 
(StN 1988: 298) 

Kommunfullmäktige 

Byggnadsnämnden hemställer i skrivelse 
1987-12-17, bilaga I, att i skrivelsen angivna 
områden skall förklaras som särskilt värde-
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full bebyggelsemiljö. Byggnadsnämnden har 
initierat den inventering som ligger till grund 
för framställan (bilaga 2). Inventeringen har 
varit remitterad under tiden 1986-02-06-
1986-04-14. Remissammanställning bifogas 
(bilaga 3). 

Med anledning av remissbehandlingen jus
terades förslaget som därefter var utställt för 
granskning under tiden 1987-04-24-1987-06-
24. Stadsbyggnadskontorets redogörelse för 
utställningen bifogas, bilaga 4. 

Ett slutligt förslag till avgränsning av vär
defulla bebyggelsemiljöer i Uppsala inner
stad utom stadskärnan har redovisats av 
stadsbyggnadskontoret i december 1987 (bi
laga 5). 

Föredragning 

Den genomförda inventeringen av skydds
värda miljöer redovisar ett trettiotal värde
fulla områden. Efter remissbehandling och 
utställning har av de ursprungliga tjugotvå 
stycken befunnits vara särskilt värdefulla be
byggelsemiljöer. Angående stadskäman, som 
inte ingår i föreliggande inventering, delar 
byggnadsnämnden de framförda synpunkter
na att även detta område i sin helhet bör 
förklaras som särskilt värdefull bebyggelse
miljö. Stadskärnans avgränsning framgår av 
bilaga 5. Den omarbetade inventeringen 
»Stadsbildens framtid» utgör underlag för 
detta ställningstagande. 

Stadsbyggnadskontoret anför att handling
en »Särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer i 
Uppsala innerstad utom stadskärnan», bilaga 
5, skall betraktas som en översiktlig plan 
enligt PBL:s intentioner. 

Avvägningen mellan den enskilde fastig
hetsägarens och allmänna intressen kan ske 
dels i byggnadslovsprövningenjml. 3 kap. 1 § 

PBL dels vid upprättande av detaljplan/om
rådesplan då skyddsbestämmelser enligt 3 

kap. 12 § PBL kan meddelas. Intill dess 
skyddsbestämmelser som kan medföra rätt 
till ersättning inte fastlagts kan i byggnads
lovsprövningen endast sådana krav hävdas 
som inte utlöser ersättning. 

Avsikten är att byggnadsnämnden senare 
skall göra en samlad bedömning av i vilken 
utsträckning skyddsföreskrifter skall upprät-
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tas inom ramen för detaljplane- eller områ
desbestämmelser. Beslut som enbart definie
rar områden som särskilt värdefull bel:>yggel
semiljö enligt detta förslag till beslut kir ing
en direkt rättsverkan. Ett sådant beslut anser 
dock byggnadsnämnden vara ett förstärkt 
stöd när byggnadsnämnden vill hävda kultur
historiska intressen i byggnadsärenden. 
Byggnadsnämnden har uppdragit åt stads
byggnadskontoret att successivt utarbeta 
riktlinjer för plan- och byggnadsärenden i de 
utvalda områdena. Områdena avses också 
inordnas i den kommunomfattande över
siktsplanen. 

Föreliggande förslag till beslut har således 
begränsad rättsverkan. I den mån särskilda 
skyddsbestämmelser erfordras krävs ställ
ningstagande till avvvägningen mellan beva
randeintresset och eventuella ersättningsan
språk. Vilka bedömningsgrunder som skall 
tillämpas är därför av avgörande betydelse. 

En intensifierad planeringsinsats är mot 
den bakgrunden befogad. 

Det är därför motiverat att byggnadsnämn
dens uppdrag till stadsbyggnadskontoret att 
successivt utarbeta riktlinjer i de utvalda om
rådena kompletteras med tidsangivna plane
ringsinsatser. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta att i byggnadsnämndens skrivel
se (bilaga I) angivna områden förklaras som 
särskilt värdefull bebyggelsemiljö samt att 
uppdra åt byggnadsnämnden att senast 1988-
12-31 framlägga förslag till tidsprogram för 
utarbetande av bestämmelser för dessa om
råden. 

Arbetsutskottet har biträtt det i föredragning
en framlagda förslaget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta 

att uttala att Vaksala torg med vissa om
givande kvarter, Södra Kvarngärdet, Strand
bodkilen, kv. Liljan, Höganäsområdet, Alm
tuna egnahemsområde, Fålhagen, Norra 
Kvarngärdet - södra delen, del av Sala Bac
ke, Kåbo villastad, Kungsgärdets egnahems
område - Bergaskolan, Kungsgärdets små-
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stugeområde, kv. Birka - Lassebygärde, 
Sommarro, Främre Luthagen, Luthagsespla
naden - västra delen, Bortre Luthagen, S:t 
Eriksområdet, kv. Rackarberget, del av Nya 
Svartbäckens egnahemsområde, norra delen 
av Yttre Svartbäckens villaområde - Domar
ringens skola samt del av Tuna Backar för-

. klaras som särskilt värdefulla bebyggelse
miljöer, 

att förklara stadskärnan som särskilt vär
defull bebyggelsemiljö, 

att uppdra åt byggnadsnämnden att senast 
1988-12-31 framlägga förslag till tidsprogram 
för utarbetande av bestämmelser för 
skyddsvärda miljöer inom ovanstående om
råden. 

Uppsala den 7 september 1988. 

På kommunstyrelsens vägnar: 
 

 

I avgörandet deltagande: 
 

 
 

 
Dessutom närvarande:  

 

Bilaga 1 

Byggnadsnämndens skrivelse 1987-12-17 

På byggnadsnämndens initiativ har en inven
tering av skyddsvärda miljöer i Uppsala 
stadsområde genomförts. Inventeringen, 
som är daterad i maj 1985 har utarbetats i 
samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, 
kulturförvaltningen och landsantikvarien. 
Utredningsmän har varit  

. 
I inventeringen ingår ej de områden som 

innefattas i den gamla stadskärnan och ej 
heller Nåntuna, Sävja, Bergsbrunna och 
Berthåga. Vidare har de gamla egnahemsom
rådena Norby, Malma, Valsätra och Sun
nersta utelämnats i likhet med industriområ-
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den utbyggda efter 1945 och samtliga av 
byggnadsstyrelsen förvaltade byggnader. 

Byggnadsnämnden har remitterat invente
ringen till berörda instanser tillsammans med 
ett förslag till urval av särskilt värdefulla be
byggelsemiljöer. Ett justerat urvalsförslag 
har efter remissbehandlingen ställts ut för 
granskning varefter byggnadsnämnden beslu
tat föreslå att sammanlagt 22 bebyggelse
miljöer, vilka framgår av bilagda karta, skall 
betraktas som särskilt värdefulla. 

Byggnadsnämnden har även uppdragit åt 
stadsbyggnadskontoret att successivt utarbe
ta riktlinjer för plan- och byggnadsärenden i 
de utvalda områdena. 

Angående stadskärnan, som inte ingår i 
föreliggande inventering, har likväl under 
handläggningens gång framförts önskemål 
om att hela stadskärnan skall förklaras som 
särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Bygg
nadsnämnden delar denna uppfattning och 
anser att den omarbetade »Stadsbildens 
Framtid» bör kunna ligga till grund för ett 
sådant beslut. (Beträffande Svartbäcksområ
det, Övre Slottsgatanområdet samt å-rummet 
har kommunfullmäktige 1980-04-28 uttalat att 
områdena skall bevaras.) 

Ovan angivna områden avses inordnas i 
den kommunomfattande översiktsplanen. 
Som stöd för handläggningen av aktuella 
plan- och byggnadsärenden till dess att över
siktsplanen antagits synes det angeläget att 
kommunen förklarar dessa områden som sär
skilt värdefulla bebyggelsemiljöer. 

Med stöd av vad som ovan anförts och 
under hänvisning till bilagd karta daterad 
dec. 1987 hemställes att kommunfullmäktige 
beslutar 

att uttala att Vaksala torg med vissa om
givande kvarter, Södra Kvarngärdet, Strand
bodkilen, kv Liljan, Höganäsområdet, Alm
tuna egnahemsområde, Fålhagen, Norra 
Kvarngärdet - södra delen, del av Sala Bac
ke, Kåbo villastad, Kungsgärdets egnahems
område - Bergaskolan, Kungsgärdets små
stugeområde, kv. Birka - Lassebygärde, 
Sommarro, Främre Luthagen, Luthagsespla
naden - västra delen, Bortre Luthagen, S:t 
Eriksområdet, kv. Rackarberget, del av Nya 
Svartbäckens egnahemsområde, norra delen 
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av Yttre Svartbäckens villaområde - Domar
ringens skola samt del av Tuna Backar för
klaras som särskilt värdefulla bebyggelse
miljöer. 

Vidare hems~äller byggnadsnämnden att 
kommunfullmäktige med »Stadsbildens 
Framtid» som grund beslutar 

att stadskärnan skall förklaras för särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö. 

Bilaga 2 

Inventering av skyddsvärda miljöer i Uppsa
la stadsområde utom den gamla stadskärnan 
Innehållsförteckning: 

Inledning 

I: Nordöstra staden - öster om järnvägen 
Stadsdelskarta 
Stadsdelsöversikt 
Skyddsvärda miljöer inom stadsdelen 
Område I: »Vaksala torg» 
Område 2: Södra Kvarngärdet 
Område 3: Strandbodkilen 
Område 4: Kv. Liljan 
Område 5: Höganäsområdet 
Område 6: Almtuna låghusområde 
Område 7: Almtuna egnahemsområde 
Område 8: Fålhagen 
Område 9: Norra Kvarngärdet 
Område 10: Norra Gränby 
Område 11: Löten - kv. Bellman 
Område 12: Sala Backar 
Område 13: Johannesbäcks låghusområde 

Il: Kungsängen 
Stadsdelskarta 
Stadsdelsöversikt 
Skyddsvärda miljöer inom stadsdelen 
Område 14: Yttre Kungsängen 

III: Sydvästra staden 
Stadsdels karta 
Stadsdelsöversikt 
Skyddsvärda miljöer inom stadsdelen 
Område 15: Artillerigärdet 
Område 16: Kåbo villastad 
Område 17: Kungsgärdets egnahemsområde 
Område 18: Kungsgärdets småstugeområde 
Område 19: Kv. Birka - Lasseby gärde 
Område 20: Sommarro 
Område 21: Eriksberg 

IV: Nordvästra staden - Luthagen 
Stadsdelskarta 
Stadsdelsöversikt 
Skyddsvärda miljöer inom stadsdelen 
Område 22: Främre Luthagen - Börjeplan -
Skolparken 
Område 23: Luthagsesplanaden 
Område 24: Bortre Luthagen 
Område 25: Eriks dal 
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Område 26: Enhagen 
Område 27: Stabby Gärde 
Område 28: S:t Eriksområdet 
Område 29: Rickomberga 
Område 30: Kv. Rackarberget 

V: Svartbäcken 
Stadsdels karta 
Stadsdelsöversikt 
Skyddsvärda miljöer inom stadsdelen 
Område 31: Nya Svartbäckens egnahemsområde 
Område 32: Yttre Svartbäckens egnahemsområde 
Område 33: Kv. Visbur 
Område 34: »Flottiljstaden» 
Område 35: Tuna Backar 
Översiktskarta: Skyddsvärda miljöer inom 
Uppsala stadsområde 

Inventering av skyddsvärda miljöer i Upp
sala stadsområde utom den gamla stadskär
nan 

Inledning 

Beslut om inventeringsarbetet fattades i 
byggnadsnämnden den 26 jan. 1984. 

En arbetsgrupp tillsattes bestående av  
 och , stadsbygg

nadskontoret, landsantikvarie  och 
, kulturförvaltningen. I ar

betsgruppen ingår också de båda utrednings
männen  och 

. 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ordf. 

, v. ordf.  och  
 tillsattes som ledningsgrupp. 

Uppdragets omfattning (etapp I) 

1. Att göra en heltäckande översikt över in
venteringsområdet, uppdelat på fem stads
delar: 

Nordöstra staden 
Kungsängen 
Sydvästra staden 
Nordöstra staden - Luthagen 
Svartbäcken 

Översikten skall ge erforderlig bakgrund för 
urvalet av skyddsvärda miljöer. 
2. Att avgränsa och kortfattat värdera och 
beskriva de områden som är att betrakta som 
skyddsvärda miljöer. 

I bilaga redovisas utkast till mer ingående 
beskrivning och värdering av de skyddsvärda 
miljöerna i fyra av de fem stadsdelsområde
na. 
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Syfte 

Att inventeringen i första hand skall tjänstgö
ra som underlag för byggnadsnämnden och 
stadsbyggnadskontoret i dess arbete, och att 
den skall ligga som grund för det urval av 
områden, som skall skyddas en!. § 38 Bygg
nadsstadgan. 

Materialet skall också kunna användas för 
information till fastighetsägare i allmänhet. 

Avsikten är också att de bilagda utkasten 
av arbetsgruppen vidare skall bearbetas i se
nare etapper för att mer nyanserat beskriva 
de skyddsvärda miljöernas specifika kvalite
er. En bearbetning skulle också kunna ge 
handlingsprogram för byggnadsnämndens 
agerande i dess arbete med de skyddsvärda 
miljöerna. 

Det fortsatta arbetet skulle kunna delas in i 
etapper stadsdelsvis. 

Avgränsningar av inventeringsområdet 

Inåt avgränsas området mot det i »stadsbil
dens framtid» inventerade området, begrän
sat av järnvägsområdet-Strandbodgatan
Hamnen-Munkgatan-Slottsområdet-Kyrko
gårds gatan-Skolgatan. 

Utåt omfattar arbetsområdet hela den 
sammanhängande stadskroppen, utom Nån
tuna, Sävja, Bergsbrunna och Berthåga. 

Inom detta område undantas Norby, Mal
ma, Valsätra och Sunnersta, dvs. de gamla 
egnahemsområdena inom f. d. Bondkyrko 
socken. 

Dessutom undantas de industriområden 
som byggts ut efter 1945. 

Slutligen samtliga av Byggnadsstyrelsen 
förvaltade byggnader. 

Underlag för arbetet 

Det ovan avgränsade området överensstäm
mer med av  och  utförda 
inventeringar 1971-82. Se även  av
handling »Bostadsbyggande i Uppsala 
1900-1950- en aspekt på Folkhemmets fram
växt», Uppsala 1985. 

Av Upplandsmuseet utförda inventeringar: 
Södra och Norra Kvarngärdet: området 

mellan järnvägen och Väderkvarnsgatan, 
från Strandbodkilen till Råbyvägen, 1976. 

Inre Luthagen och Svartbäcken: området 
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mellan Skolgatan och Luthagsleden, från 
järnvägen till Kyrkogårdsgatan, mars 1978. 

Kåbo, 1976 (3-betygsuppsats vid Inst. för 
Konstvetenskap, i samarbete med Upplands
museet). 

Erikslund: området begränsat av Luthags
esplanaden, Sibyllegatan, Geijersgatan, Ti
undagatan, 1977. 

Rickomberga 1977. 
Kung sängen. 
Polacksbacken, 1978. 
Akademiska sjukhuset, 1979. 
Rosendal, Malma, 1979. 
Samtliga av Byggnadsstyrelsen förvaltade 

byggnader inom kommunen; i ytterstaden 
t. ex., utöver regementsområdet, Ulleråkers 
sjukhus och Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Ultuna, slutförd 1983. 

STADSDELSÖVERSIKT I 

NORDÖSTRA STADEN - ÖSTER OM 
JÄRNVÄGEN 

Avgränsningar 

Stadsdelsområdet omfattar en fjärdedel av 
stadens yta, mellan Roslagsbanan i öster och 
Gävlebanan i väster. Det är den till omfånget 
största och mest kompakt utbyggda sektorn 
av Uppsala, från bangårdsområdet i centrum 
av staden sträcker den sig ut till åkrar och 
gamla lertäkter utanför Gamla Uppsala, 
Nyby, Gränby stormarknad och Årsta. 

För att göra den inre delen av detta stora 
stadsdelsområde (innanför Tycho Hedens 
väg) mer gripbar, såväl geografiskt som ut
byggnadshistoriskt, krävs ett återupplivande 
av de äldre »traktnamnen». I officiellt bruk 
idag finns endast Fålhagen och Kvarngärdet, 
det förra söder om och det senare norr om 
Vaksalagatan. Den äldsta delen, där stads
kärnan redan i slutet av förra århundradet 
växte ut mot Vaksala torg och längs järnvä
garna, saknar sedan länge ett adekvat trakt
namn. Vid laga skifte omkring 1850 benämns 
delarna närmast staden (väster om nuv. Vä
derkvarnsgatan, Lilla norra resp. södra 
Stadsgärdet, och öster om nuv. Väder
kvarnsgatan, Norra resp. Södra Väder
kvarnsgärdet, som ju f. ö. överlevt i trakt
namnet Kvarngärdet. 

Ser. A Nr 251, 88-11-07 

I denna framställning och även för allmänt 
bruk vill vi föreslå benämningen » Vaksala
staden » för den del av centrum som ligger 
mellan järnvägen och Torkelsgatan, i norr 
avgränsad av Råbyvägen och i söder av 
Strandbodgatan-Liljegatan. » Vaksalasta
den» nämns bl. a. av Gunnar Leche på 1920-
talet. Mitt i stadsdelen ligger också Vaksala 
torg. 

När det gäller resten av bebyggelsen söder 
om Vaksalagatan och innanför Tycho He
dens väg, är dess bebyggelsehistoria förknip
pad med tre traktnamn; förutom Fålhagen 
(f. ö. det sist bebyggda området), Almtuna 
och Petterslund. Petterslund benämndes den 
oreglerade bebyggelse som från 1860-talet 
etablerades längs Vaksalavägens södra sida i 
anslutning till Vaksala Gamla och Nya te
gelbruk. 

Almtuna etablerades strax efter 1900, som 
en bebyggelse ute på slätten, öster om nuv. 
Tömlundsplan, då Almqvist & Wiksell där 
uppförde bostäder för sina anställda. Benäm
ningen Almtuna lär vara hämtad just från 
första delen av firmanamnet. Först i och med 
1950-talet hade denna utkantsbebyggelse i 
Almtuna och Petterslund växt samman över 
de gamla lertäkterna. 

Petterslund avgränsas i söder mot Almtuna 
av Hjalmar Brantingsgatan och Almtuna mot 
Fålhagen i sydväst av Furugatan-Björkga
tan-Rimbogatan, en linje som överensstäm
mer väl med den yttre avgränsningen av 1916 
års stadsplan (fastställd 1918). Fålhagen ut
anför denna gräns började bebyggas först ef
ter planer 1934 och -38, och namnet är direkt 
knutet till det stråk med parker och idrotts
fält, som följer Lännabanans spår. 

Allmänna karaktäristika 

Nordöstra staden är en utpräglad slättbebyg
gelse. Från stadsfyrkanten och ut till Sala 
Backar och Gränby Backar, har den byggts 
på tidigare odlad åkermark, nästan helt utan 
naturliga avbrott i form av vegetation eller 
topografi. Ett betydelsefullt landskapsele
ment blev von Bahrska häcken, planterad på 
1910-talet. 

Till övervägande del är stadsdelsområdet 
renodlad bostadsbebyggelse i kontinuerlig 
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Område I: » Vaksala torg.» 

Område 2. s "d . o ra Kvarngärdet. 

· trandbodkilen Område J· s 

Område 4· Kv L'l' · · 1yan. 

Område 5· H" .. . oganasområdet. 

Område 6· Al . mtuna låghusområde. 

Område 7: Almtuna egnahemsområde. 

Område 8· F 0 lh · a agen. 

Område 9· N . orra Kvarngärdet. 

Område JO· N . orra Gränby. 

. oten - Kv. Bellman. Område J J · L .. 

Område 12: Sala B k ac ar. 

Område JJ· J h . o annesbäcks I o h ag usområde. 
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ringformig utbredning från stadskärnan. 
Tvärs igenom bebyggelsen skär E4 - Tycho 
Hedens väg. Vaksalastaden har en traditio
nellt stadsmässig och tät karaktär, där kvar
tersformer och gatunät utgör en direkt för
längning av stadskärnans planmönster. Den 
innersta delen av Vaksalastaden från 
järnvägen ut till Vaksala torg, är också till 
sitt innehåll en del av stadskärnan, med stort 
inslag av butiker, kontor och industrier. In
dustrin är en kvarleva av ett förflutet som 
stor industristadsdel, vilket också gav staden 
öster om järnvägen dess status av arbetar
stad. 

I söder, inom stadsdelarna Almtuna och 
Fålhagen, är inslaget av egnahem och små
stugor stort och grönskan framträdande. Den 
sydligaste delen av Johannesbäck har liknan
de karaktär. 

Den stora delen av nordöstra staden har 
1958 års generalplan som utgångspunkt. 
Såväl planering som utbyggnad har skett i 
stor skala, stadsdel för stadsdel, från Kvarn
gärdet intill Vaksalastaden och ut till Årsta 
och Nyby. Bebyggelsen är nästan uteslutan
de fletfamiljshus, flera stora områden med 
tvåvåningshus, men som regel 3- till 4-vå
ningshus. Överhuvud taget har man som 
grundläggande princip hållit ned höjden på 
bebyggelsen av hänsyn till Uppsalasilhuet
ten. Gamla Uppsala, längst i norr, ett äldre 
villasamhälle, har på så vis fångats in av den 
växande staden och dessutom fått ett stort 
tillskott av moderna enfamiljshus. 

Nordöstra staden har i stadsdelen Kapell
gärdet ett av stadens stora studentbostads
områden, det enda öster om järnvägen. I pe
riferin ligger också en av stadens båda stor
marknader - Obs! (Den andra - B & W (Wes
sels) - ligger längst ut i Boländerna). 

Anmärkningsvärt är att denna del av Upp
sala rymmer tre av stadens gymnasieskolor: 
Celsiusskolan, Lundellska läroverket 
»Skrapan» - (utflyttad 1984) och, söder om 
Lännabanan, Bolandsskolan, yrkestekniskt 
gymnasium. 

Utbyggnadshistoria. Stadsplaner 

Före 1880 

Uppsalas stadsbebyggelse höll sig i flera år-
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hundraden inom 1643 års plan, begränsad av 
Slottsbacken och Kyrkogårdsgatan i väster, 
Skolgatan i norr, Strandbodgatan i söder och 
i öster av Kungsgatan. Befolkningstillväxten 
var mycket måttlig, en annan hämmande fak
tor var näringslagstiftningen med sina be
stämda tullgränser. Då befolkningstillväxten 
ökade vid mitten av 1800-talet förtätades 
stadskärnan, men bebyggelse började också 
växa upp utanför stadsfyrkanten. I väster 
fanns naturliga hinder i form av åsen och 
Slottsbacken (där också markägoförhållan
den, med bara en ringa del i enskild ägo, 
spelade in), och det var naturligt med en 
expansion på den öppna åkermarken i norr 
(Luthagen och Svartbäcken) och i öster, 
framför allt då längs infartsvägarna mot sta
dens tullar. 

Redan vid laga skifte 1850, reserverades 
mark för en framtida utbyggnad mellan 
Kungsgatan och blivande Väderkvarnsgatan. 
Utbyggnadsmöjligheten gavs konkret form i 
Henning Taubes stadsplan från 1857, som i 
princip förlängde stadsfyrkantens rutnät ut 
till Väderkvarnsgatan, från Skolgatan i norr 
till Strandbodgatan i söder. Planen anvisade 
också plats för ett nytt stort torg - Vaksala 
torg. Ännu tio år senare hade endast några få 
tomter bebyggts inom planområdet. 

Vid mitten av 1860-talet fanns bebyggelse 
längs Vaksalagatan i kvarteren mellan 
Kungsgatan och Vaksala torg. Längs gär
desvägen (blivande Väderkvarnsgatan), norr 
om Vaksala torg, låg en äldre bebyggelse 
kring brännerier och väderkvarnar. 

I och med etableringen av Vaksala Gamla 
tegelbruk 1855, följt av Vaksala Nya på 1880-
talet, började en tät oreglerad bebyggelse 
växa upp i Petterslund på Vaksalavägens 
södra sida, långt ute på Väderkvarnsgärdet; 
en tät kåkstadsbebyggelse, som Gunnar 
Leche på 1920-talet benämnde »slamvall», i 
likhet med Eriksdal och Erikslund utanför 
Luthagen. Vaksalavägens alle gick för övrigt 
obruten ända in till Kungsgatan, genom 
jordbrukslandskapet med sina glest liggande 
gårdar och gärdes vägar. 

En avgörande faktor för stadens tillväxt 
österut i Vaksalastaden, var tillkomsten av 
järnvägarna. Norra Stambanan från Stock-
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holm, 1866, Gävlebanan, 1874 och Roslags
banan, 1876. Under tiden fram till 1880 kom 
en tätare bebyggelse att växa ut till Vaksala 
torg, bestående av tvåvånings reveterade trä
hus. På längre sikt komjärnvägen att innebä
ra en tyngdpunktsförskjutning åt öster av 
centrum, så att området mellan järnvägen 
och Vaksala torg kom att bli en del av stads
kärnan. 

1880-1925 

I 1880 års stadsplan tar man fasta på järnvä
gens betydelse och för ut stadskärnans re
guljära rutnät över Väderkvarnsgärdena, i 
norr ända ut till Gamla Uppsalagatans skär
ning med Gävlebanan, i öster nästan ända 
fram till Torkelsgatan och i söder ut till nuva
rande korsningen av Björkgatan och Säbyga
tan. En nyhet i planen var att Vaksala torg 
kraftigt förstorades och flyttades ett halvt 
kvarter österut så att, som idag, Vaksalaga
tan utgör torgets nordgräns. Under 1880-talet 
uppfördes en storskalig stadsmässig bebyg
gelse längs med Österplan och kring Vaksala 
torg: 3-vånings stenhus med inredd vind och 
med fasader i en rikt artikulerad nyrenäs
sans. 

Omkring sekelskiftet expanderade Vaksa
lastaden på nytt och nu kommer även indu
stribyggena med bl. a. Nymans Verkstäder, 
1899, och senare, 1914, Uppsala Valskvarn. 
Under 1900-talets första två decennier fort
sätter utbyggnaden av enstaka bostadshus, 
mest iögonfallande är Port Arthur, 1904 och 
Tripolis, 1911-1913, en stor hyreskasern i 
fyra fulla våningar. 

Utanför 1880 års planområde etableras vil
lasamhället Almtuna i kvarteren sydöst om 
nuvarande Törnlundsplan i och med att Alm
qvist & Wiksell där, 1907, uppförde sex små 
flerfamiljshus för sina nyanställda. Almtuna 
låg som en ö av bebyggelse långt ute i åker
marken och för att komma in till stan fick 
man passera en bondgård. 

Decenniet efter 1910 lades tre stora planer 
som berörde de inre östra stadsdelarna: Hall
mans generalstadsplan 1910 omfattade områ
det innanför Rimbogatan, Björkgatan och 
Tycho Hedens väg ut till Norra Skogsbältet. 
Kellgrens och Hammarlings plan för Södra 
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Väderkvarnsgärdet 1916, omfattade i stort 
samma område söder om Vaksalagatan, me
dan Lilienbergs generalstadsplan 1921 går 
något utanför Hallmans planområde. 
Sammanfattningsvis kan sägas om alla tre 
planerna, att de tog 1880 års rutnät inom 
Vaksalastaden för givet och att de kom att ha 
reell betydelse endast för den kommande be
byggelsen i Almtuna och Petterslund. I fram
för allt Kellgrens plan togs rimliga hänsyn till 
befintlig bebyggelse, vägar och ägogränser, 
vilket förklarar det komplicerade gatunätet i 
Almtuna. I Lilienbergs plan fanns Strand
bodkilen och stråket Liljegatan-Österängsga
tan utbildat, dessutom angav planen en ut
byggd spårvägstrafik. 

Trädgårdsstadskaraktären från planerna 
finns i Almtuna och i någon mån i Petters
lund, i de delar som kom att bebyggas med 
egna hem under 20- och 30-talet. Redan 1922 
inleddes en första utbyggnad av tvåfamiljs
»egnahem» i kv. Solrosen i Vildrosen i Alm
tuna och i kv. Alen i Petterslund. 

1925-1950 

Året 1925 kom att bli startpunkten för en 
omfattande utbyggnad av Vaksalastaden, 
Almtuna och Fålhagen. Detta år påbörjades 
byggandet av Vaksalaskolan, den nya stads
arkitekten Gunnar Leches första monumen
tala uppdrag i Uppsala. I och med detta fick 
Vaksala torg en värdig sydfasad och stod inte 
längre öppet mot söder. Samma år anlades 
spårvägslinjen i stadsdelen, i en stor slinga, 
delvis över åkrar och lertäkter, med sträck
ning från Vaksala torg-Väderkvarnsgatan
-Liljegatan-K varngärdesgatan (nuv. Öster
ängsgatan)-Vaksalagatan, åter in till Vaksala 
torg. Spårvägen hade då säkert, i liten skala, 
samma betydelse för stadens utbyggnad som 
senare tunnelbanan i Stockholm. 

Vaksalastaden 

Under 20- och 30-talet följde så en intensiv 
utbyggnad av den täta staden längs Vä
derkvarnsgatans hela sträckning, från Höga
näshöjden i norr till Strandbodkilen i söder. 
20-talsbebyggelsen grupperades i öppen fyr
kant medan 30-talsbebyggelsen, i tidens 
anda, lades i öppet lamellsystem, dvs. paral-
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lelliggande huskroppar med gavlarna åt ga
tan. Bebyggelsen var genomgående i 3 vå
ningar ofta med en del av vinden inredd, som 
gav sig till känna i form av en större eller 
mindre frontespis. 20-talsbebyggelsen fick 
sin tyngdpunkt söder om Vaksalaskolan, på 
ömse sidor om Salagatan, bostadsförenings
hus med rik klassicerande ornamentik och 
färgskala. 

30-talsbebyggelsen grupperades kring två 
poler: Höganäshöjden i norr, med bostads
rättsföreningshus producerade av Anders 
Diös och Strandbodkilen i söder, med bo
stadsrättsföreningshus byggda av Kalle Jo
hansson och HSB. I 30-talsbebyggelsen re
ducerades gradvis ornamentiken och färg
skalan blev ljusare och mer enhetlig. 

HSB:s första hus i Uppsala, »HSB l:an», 
uppfördes 1934 i kv. Alfhem. 

Vaksalastadens roll som industristadsdel 
befästes med Hakonbolagets och Philipsons 
nybyggnader i kv. Domald i slutet på 30-
talet. 

På 30-talet fastställdes nya stadsdelsplaner 
för kvarngärdena, som var starkt reviderade 
delplaner ur 1921 års, Lilienbergs, plan. Hu
vudansvarig för planeringen hade denna gång 
varit Gunnar Leche. Planen för Södra 
Kvarngärdet fastställdes 1934 och sträckte 
sig söderut till Björkgatan och kom i stort att 
bli bestämmande för den fortsatta utbyggna
den av södra Vaksalastaden och Almtuna. 
En motsvarande plan för Norra Kvarngärdet 
togs 1936. 

Under 40-talet färdigställdes praktiskt ta
get hela Vaksalastaden österut till Torkelsga
tan, och en bit in på 50-talet står den täta 
stenstaden i 3,5 våningar färdig efter kom
pletterande bebyggelse i kv. Botulv och Do
mar i nordost, men också i kv. Håkan längs 
Vaksalagatan, sedan Vaksala Gamla Tegel
bruk jämnats med marken. 

40-talsbebyggelsen i Vaksalastaden har sin 
tyngdpunkt i sydost i raden av kvarter mellan 
S:t Göransgatan och Torkelsgatan. Merpar
ten av bebyggelsen bygger vidare på 30-talets 
anda, med byggmästarproducerade standard
lameller i 3-4 våningar, bostadsrättsförening
ar med stor andel smålägenheter. Husen har 
enkla, odekorerade putsade fasader. 
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Ett kvarter som avviker markant är Liljan, 
en av HSB:s stora satsningar på 40-talet. Två 
kvarter slås samman och bildar ett storkvar
ter med en grön landskapsgård, kringgärdad 
av kopplade 3-våningslameller och 4-vånings 
punkthus. Här gör 40-talets moderna svens
ka bostadsbyggande en ambitiös entre i Upp
sala. I dag är kvartersgården spolierad av en 
parkeringsgata. 

Almtuna 

Från 1920-talets slut fylls egnahemsbebyggel
sen på i kvarter efter kvarter från Liljegatan 
och ut till Björkgatan, och Almtuna träd
gårdsstad står färdig omknng 1945. Längs 
Liljegatan byggs en rad mindre flerfamiljshus 
under 20- och 30-talen. 

Norra Almtuna, området mellan Ymerga
tan och Hjalmar Brantingsgatan, byggs ut 
under 40-talets första hälft och kompletteras i 
början på 1950-talet med Almtunaskolan och 
bebyggelsen längs Hjalmar Brantingsgatan. 
Delvis på gamla lertäkter skapas här ett in
tressant alternativ till den täta staden. Med 
2-2 1/2-vånings flerfamiljshus anläggs en »tät 
trädgårdsstad», med stort inslag av gårds
grönska. Här görs också intressanta experi
ment med lågkostnadsbyggnader för barnrika 
familjer. 

Få/hagen 

De innersta delarna av Fålhagen, väster om 
Björkgatan, bebyggs från 30-talets slut med 
egnahem av samma typ som i Almtuna. Från 
1938 vidtar en utbyggnad i större omfattning i 
och med att de s. k. småstugorna läggs ut i 
välordnade rader, kvarter efter kvarter, kring 
Gunsta Backar. »Småstugan» var det första 
massproducerade egna hemmet, ett litet en
familjshus, delvis monteringsfärdigt för själv
byggeri. 

Ett annat intressant experiment var Gun
nar Leches »elastiska» tvåfamiljsbostadshus 
i 1 1/2 plan kring Lyckan, uppförda under 40-
talets första år. Det var en bostad med om
byggnadsmöjligheter anpassade till en familjs 
skiftande behov. 

Under resten av 40-talet och 50-talets för
sta hälft fullbordas Fålhagens villabebyggelse 
ut mot gärdena där nu Tycho Hedens väg 

477 



ww
.b

ym
er.

se

Ser. A Nr 251, 88-11-07 

ligger, och i kv. Backsippan byggs 1951 
stadsdelens enda större flerfamiljshus. 

Petterslund 

Den gamla Petterslundsbebyggelsen står i 
stort intakt fram till 1950 och mot Almtuna 
ligger tegelbruk och lertäkter kvar. På gamla 
tegelbrukets mark i kv. Salnecke och Eskil 
uppförs under krigsåren på 40-talet barnstuga 
och pensionärsbostäder, ett av flera exempel 
på tidens nya kommunala omsorgsbyggande. 

I kv. Björken längst ut mot nuvarande Ty
cho Hedens väg, byggs för småindustri de 
sista åren på 40-talet. 

Gamla Uppsala 

Genom inkorporeringen av Gamla Uppsala 
socken 1947, lades ett äldre tätbebyggt villa
samhälle till Uppsala stad. Gamla Uppsala 
har dessförinnan sin egen planhistoria. Den 
äldsta delen är kyrkbyn, som klövs av Gävle
banan då denna drogs fram 1874. Kring 
järnvägsstationen expanderade sedan Gamla 
Uppsala tätort. 1910 och 1912 fastställdes 
styckningsplaner för delarna öster om 
järnvägen och norr om lduns väg, och åren 
därefter uppfördes bebyggelsen. 1932 följde 
en ny plan som innebar fortsatt utbyggnad 
öster ut. Den södra delen av Gamla Uppsala 
villasamhälle, mellan Vattholmavägen och 
järnvägen, tillkom efter styckningsplan 1926, 
då området avstyckades från Nyby gård. 

Efter 1950 

Från 50-talets början till några år in på 1970-
talet inträffar en oerhört expansiv period i 
stadens utbyggnad, och just i de nordöstra 
stadsdelarna uppförs en sammanhängande 
bostadsbebyggelse, till ytan nästan lika stor 
som den tidigare stadens yta. 

Bland förutsättningarna för denna expan
sion finner man inkorporeringarna av Gamla 
Uppsala (1947) och Vaksala (1952), samt nå
got senare markbytet med Universitetet, som 
gör Norra Kvarngärdet tillgängligt för ex -
ploatering. Vidare den generalplanering med 
20-årsperspektiv framåt, som föreskrevs i 
den nya byggnadslagstiftningen efter kriget. 
Leche påbörjade generalplanearbetet och var 
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från 1953 till sin död 1954 heltidssysselsatt 
med generalplanen. P. 0. Lefvert tog över 
arbetet efter Leche och 1958 förelåg den för
sta generalplanen, soin lade upp de stora 
linjerna för de närmaste årtiondenas byggan
de. 

Det statliga byggnadsprogrammet, de s. k. 
»miljonprogrammet», med lånestöd och 
normkrav gällande för hela riket, bäddade för 
massproduktion, byggnadsindustrin om
strukturerades till industriellt byggande, och 
stora byggherrar som HSB och Stiftelsen 
Uppsalahem hade kapacitet att beställa och 
förvalta de nya stora områdena. 

De nya stadsdelarna 

Stiftelsen Uppsalahem var byggherre för det 
första stora bostadsområdet utanför den 
sammanhängande staden; drabantstaden 
Sala Backar. Efter elastisk stadsplan, 1947, 
uppfördes Sala Backar under första delen av 
50-talet, före upprättande av en generalplan 
och ännu med traditionella produktionsmeto
der. Med Sala Backar och kv. Källan, eller 
»Gröna Gatan», som var det vinnande mot
tot i en tävling för södra delen av Sala Bac
kar, tillkom under en femårsperiod en helt ny 
stadsdel, med ett eget servicecentrum, Bran
tingstorg, det första i raden av anläggningar 
efter samma mönster. Den nya drabantsta
den låg utanför vägreservatet för nuvarande 
E4, Tycho Hedens väg, och under senare 
delen av 50-talet tillkom Johannesbäck. Lik
som Källan och Sala Backar bebyggdes Jo
hannesbäck med flerfamiljshus, huvudsakli
gen i 3-4 våningar, men längst i söder, intill 
Fålhagen, uppfördes ett låghusområde med 
radhus och enfamiljsvillor. Här byggdes ock
så prototypen för Kvarngärdets låghusområ
de, kv. Blåklinten, efter plan 1956. 

Planen för Johannesbäck gjordes innan 
generalplanen färdigställts och den plane
ringsprincip, trafikseparering, som lansera
des i »Gröna Gatan»-förslaget, och som se
dan skulle komma att tillämpas generellt i 
generalplanen, är endast delvis genomförd 
här. 

Från 1960 uppfördes sedan under en 15-
årsperiod i rask följd de nordöstra stadsdelar
na till den omfattning de har idag med Nyby-
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Gamla Uppsala längst i norr och Årsta i ös
ter. 

De s. k. Kvarngärdet, som var första etap
pen, uppfördes efter plan 1960 och stod fär
digt 1964, kom att uppmärksammas på riks
planet som ett av de första stora s. k. »tätt
lågt»-områdena i landet. Kvarngärdet är be
byggt med tätt placerade tvåvånings flerfa
miljshus och en mindre del radhus, och kom 
att bli mönsterbildande för de sena 60-talets 
och det tidiga 70-talets byggande i Löten och 
Års ta. 

Kvarngärdets norra del är trafikseparerad, 
med parkering invid Råhyvägen längs områ
dets yttersida. Därifrån leder säckgator in i 
området och mellan säckgatorna bilfria bo
stadsgårdar. Via dessa kan man nå parkstrå
ket i områdets mitt, också fritt från biltrafik, 
med butikscentrum, kyrka, skola och dag
hem. 

Efter samma princip uppförs Gränby 
1963-68, Löten I (kvarteren kring Bellmans
parken) 1965-68, och även det stora student
bostadsområdet på Kapellgärdet, 1964-67. 
På så vis grupperas stadsdelarnas bebyggelse 
längs radiella biltrafikstråk varvade med 
parkstråk för gång- och cykeltrafik, samtliga 
riktade in mot centrum och Uppsalasilhuet
ten. 

I Gränby och Löten I är flerfamiljshusen 
genomgående 3--4 våningar, medan Kapell
gärdet har såväl 2-vånings- som 6-vånings
hus. 

1967 läggs planen för Löten Il och bebyg
gelsen växer ut norr om von Bahrska häcken. 
Här dominerar 2-våningshusen, liksom i Års
ta, plan 1968, fullt utbyggt på 70-talet. I Årsta 
förekommer också 6-vånings punkthus. Års
ta representerar, tillsammans med Nyby, 
plan 1970, nya ideer inom stadsbyggandet. 
Mot 60-talsområdens rationella upprepningar 
av likadana huskroppar i rätvinklig gruppe
ring, mot byggnadernas »enhetliga» fasadma
terial, hade redan kritiska röster hörts. 

I Årsta varierade grupperingen, i Nyby 
byggnadernas höjd, från två till sex våningar. 
I båda områdena uppfördes också större 
småhusområden och, öster om Gamla Upp
sala, nya småhus ända fram mot Nyby. 

Senare har smärre kompletteringar skett 
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norr om Sala Backar och Johannesbäck. 
Mellan Gävlebanan och Vattholmavägen har 
industriområdet gradvis byggts ut. 

Sanering och förtätning av den äldre bebyg
gelsen 

Redan vid mitten av 1950-talet börjar den 
s. k. saneringen av enstaka äldre fastigheter i 
det inre av Vaksalastaden. 1800-talsbebyg
gelsen rivs och lämnar plats för byggnader i 
5-6 våningar, mest bostäder. 

Saneringen sker kontinuerligt under hela 
perioden, i huvudsak lokaliserad till Storga
tan och Vaksalagatan/Vaksala torg. Enstaka 
kvarterssaneringar görs med stort inslag av 
butiker, som Siviahuset i början av 60-talet 
och 80-talets motsvarighet i kv. Njord, vid 
Vaksala torg. Under 50-, 60- och 70-talet sa
neras Vaksala tegelbruksområde och gamla 
Petterslund längs Vaksalagatan. 

1980-talets »Fribygge» på Kapellgärdet 
längs Vattholmavägen är ett exempel på de 
sista årens omfattande förtätning i de centra
la delarna av Uppsala. 

Kommunikationer 

Järnvägarnas och spårvägens betydelse för 
stadsområdet har berörts tidigare. Spårvägs
nätet lades ner 1953. 

Vaksalagatan, sedan 1643 infartsled och 
axelgata i staden, har befäst sin roll som 
huvudkommunikation till centrum. Nya in
slag är E4-Tycho Hedens väg, tagen i bruk 
1965, och Luthagsleden-Råbyvägen med 
Luthagsbron och järnvägsunderfarten, från 
början av 70-talet. 

Parker och grönområden 

Eftersom nordöstra stadsdelarna byggts ut 
på tidigare åkermark har nästan all parkmark 
måst nyanläggas med alla de problem som 
följer: lång etableringstid, hårt slitage etc. 
Dessutom har bristen på större strövområ
den och lättillgänglig naturmark alltid varit 
påtaglig, jämfört med andra delar av Uppsa
la. Först nu på 80-talet har åtgärder vidtagits 
för att göra Råbyområdet tillgängligt från 
Nyby och Gränby. 

De tidigare parkområdena var järnvägens 
gnistskyddsbälten, först Österplan och sedan 
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Frodeparken-Fålhagsparken, anlagda på 20-
och 30-talet samtidigt med angränsande be
byggelse. Senare har Fålhagens idrottsområ
de byggts ut. 

Från 30-talet är också S:t Göransplan och 
Höganäsparken, den senare en klassicerande 
formanläggning kring Höganäshöjden. Plask
dammarna, ett av de populäraste inslagen i 
både parker och bostadsområden, är sedan 
länge torrlagda eller ersatta av gräsmattor. 

Två kolonistugeområden finns i denna del 
av staden. Det äldsta, »Viola», är illa åt
gånget av Luthagsleden. Det andra, »Lin
nea» och »Flora», i kv. Örtagården i Fål
hagen anlades på 1930-talet och har nu på 80-
talet utvidgats norrut. 

Österängens idrottsplats vid Hjalmar Bran
tingsgatan, anlades på lertäkterna efter te
gelbruken, nedsänkt i nivå med botten av de 
lergravar som fanns på platsen. 

50- och 60-talens bostadsstadsdelar har 
rikligt avsatt parkmark, men en sparsam 
plantering i kombination med långsam eta
blering och slitage, ger den idag fortfarande 
mest intryck av vidsträckta gräsytor. Dock 
har senare års landskapsplaneringar och 
stadsförnyelse medfört omfattande förbätt
ringar i Årstaparken, Gränbyparken och på 
Kapellgärdet. 

På 80-talet har anläggandet av Lerdamms
parken norr om Nyby påbörjats. 

OMRÅDE 1: »VAKSALA TORG» 

Avgränsning: Kv. Folkvang, Od Trudhem, 
Tor, Siv, Vidar, Gerd, Fröj, Alfhem, Brage 
(sydvästra delen), Noatun, Njord, Vaksala, 
Sverre, Ejnar och Domald. 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
järnvägen-Skolgatans förlängning-Storga
tan-S:t Olofsgatan-Botvidsgatan-S:t Gö
ransgatan-Hjalmar Brantingsgatan-Vä
derkvarnsgatan-N orrtäljegatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 
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Området, som utgör en direkt utvidgning 
av innerstaden, har en sammansatt karaktär 
med form och innehåll som återspeglar arbe
te och boende i bebyggelse, väl bevarad och i 
pregnant form, från 1850-talet och till idag. 
Karaktäristiskt för området är de representa
tiva stenhusen uppförda under 1870-80-talen, 
det idag största samlade beståndet i staden. 
Vaksala torg har med sin rymd och sitt mo
numentala anslag få motsvarigheter i landet. 

OMRÅDE 2: SÖDRA KVARNGÄRDET 

Avgränsning 

Kv. Fenja, Öger, Ymer, Frode, Skuld, Ing
jald, Ring och Sköld. Bebyggelsen inom om
rådet begränsat av järnvägen-Marielundsga
tan-S:t Göransgatan-Norrtäljegatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Ett bostadsområde som till form och inne
håll, med iögonfallande exempel samman
fattar det tidiga 1900-talets bostadsutveck
ling; en representativ 10- och 20-talsbebyg
gelse med ett betonat och väl hanterat 
formspråk; en individualistisk arkitektur in
om en sammanhållen ram där gatugrönska 
och trädgårdsplanteringar bidrar till en deko
rativ klassicerande ordning. Området var det 
första i Uppsala som blev enhetligt utbyggt 
med föreningshus och bildade mönster för 
kommande decenniers bostadsbyggande. 

OMRÅDE 3: STRANDBODKILEN 

Avgränsning 

Kv. Delling, Gylfe, Loke, Trym och Grotte. 
Bebyggelsen inom området avgränsat av Ma
rielundsgatan-S :t Görartsgatan-Solrosgatan
-Fålhagsparken-Lennajärnvägen. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 



ww
.b

ym
er.

se

• 
• 

• 
• 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Området, enhetligt utbyggt med bostads
rättsföreningshus, har en bebyggelse och 
stadsplan som är det mest representativa ex
emplet i Uppsala på 30-talets stadsbyggande. 
Det omfattar både en lokal, traditionell bygg
mästarearkitektur och en mer modern funkis
bebyggelse, uppförd av HSB-föreningens 
första samlade utbyggnad i staden. Lamell
bebyggelsens samordning med Frodeparken 
ger ännu idag en övertygande bild av den 
ursprungliga funktionalismens ideal. 

OMRÅDE 4: KV. LILJAN 

Avgränsning 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Y mergatan-Torkelsgatan-Liljegatan-S :t Gö
ransgatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av mycket stort intresse, stadsplanesmässigt 
av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Området, ett »storgårdskvarter» utbyggt i 
regi av HSB och färdigställt 1944, har en för 
staden särpräglad bebyggelse och plan, med 
kopplade lameller och punkthus lagda kring 
en landskapsgård, i allt påtagligt väl genom
arbetat, enkelt men ändå uttrycksfullt. Det är 
också det första större bostadsområdet i 
Uppsala med en enhetligt planerad och ge
staltad bebyggelse och god exponent för 40-
talets humanistiska arkitektursyn. 

OMRÅDE5:HÖGANÄSOMRÅDET 

Avgränsning 

Kv. Saga, Brage (NÖ delen), Ydal, Ull, Gis
le, Aslög, Botvid (SV delen) och Domar (SV 
delen). 

Bebyggelsen inom området begränsat av 
Skolgatans förlängning till Höganäshöjden 
linjen inom kv. Botvid och Domar mellan 
Alriksgatan/Domargatan och Botvidsga
tan-S:t Olofsgatan-Salagatan-Höganäsga
tan-Storgatan. 
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Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Området är utbyggt med bostadsrättsför
eningshus under 30-talet och representerar 
en lokal stadsbyggnadskultur, med plan och 
bebyggelse som är dekorativ funktionalism: 
ett resultat av ett intimt samarbete byggherre 
och arkitekt, Anders Diös och Gunnar Le
che. Det är det första området med bostads
rättsföreningshus där smålägenheter domine
rade. Samspelet mellan bebyggelse och 
stadsdelspark, Höganäshöjden, har stora 
kvaliteter. 

OMRÅDE 6: 
ALMTUNA LÅGHUSOMRÅDE 

Avgränsning 

Kv. Kerstin (SÖ delen), Torsten, Ivar, Ak
lejan och Tulpanen (NV delen). 

Bebyggelsen inom området begränsat 
av Hjalmar Brantingsgatan-Österängsgatan
N orrtäljegatan-Oxelgatan-Y mergatan-Tor
kelsgatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Området rymmer en enhetlig bebyggelse 
representativ för det tidiga 40-talet med en 
inriktning på lågkostnadsbyggande, av typ 
mindre flerfamiljshus i ett rationellt utföran
de med fasader i puts och trä. Genomgående 
finns här stora estetiska omsorger om plan 
och bebyggelse, vilket avspeglar ambitionen 
att skapa en kollektiv, socialt tilltalande bo
stadsmiljö. 

OMRÅDE 7: 
ALMTUNAEGNAHEMSOMRÅDE 

Avgränsning 

Kv. Tallen (SÖ delen), Kaktusen, Bladet, 
Ringrosen, Stockrosen, Resedan, Rosen, 
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Solrosen, Gullvivan, Blåklockan, Vildrosen 
och Enen. 

Bebyggelsen inom området begränsat av 
Liljegatan (och dess förlängning genom kv. 
Tallen)-Björkgatan-Fålhagsgatan-Solrosga
tan-S:t Göransgatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Området ger en god, samlad bild av egna
hemsbyggandet i staden med varierade ex
empel från tiden fram till 1945. Av särskilt 
intresse är de välbevarade arbetaregnahem
men i det äldsta Almtuna. 

OMRÅDE8:FÅLHAGEN 

Avgränsning 

Kv. Backsippan, Vitsippan, Blåsippan, 
Prästkragen, Smörblomman, Gulmåran, 
Solvändan och Daggkåpan. 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Björkgatan-Fålhagsgatan-Majgatan-Gunsta 
Backar-Vallbygatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Området är utbyggt 1938-1952 och rymmer 
både till innehåll och utförande en för tiden 
karaktäristisk och karaktärsfull bebyggelse: 
småstugor, parhus och mindre flerfamiljshus. 
Ett område med plan och bebyggelse som 
svarar mot högt ställda bostadssociala och 
gestaltningsmässiga, arkitektoniska ambitio
ner. 

OMRÅDE 9: NORRA KVARNGÄRDET 

Avgränsning 

Kv. Kvarnhästen, Kvarnskon, Kvarnögat, 
Liggaren, Handkvarnen, Kvarntratten, 
Kvarnskruven, Kvarnluren, Kvarnkaret, Lö
paren, Hjulkvarnen, Kvarnseglet, Kvarnhju-
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let, Kvarnbacken, Kvarnhammaren, Kvarn
stallet, Väderkvarnen, Långjärnet (södra bo
stadsområdet); Kv. Fröding, Thorild, Bure
us, Karlfeldt och Wennerberg (norra bo
stadsområdet). 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Råbyvägen-Torkelsgatan-Vaksalagatan-Ty
cho Hedens väg. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värde.full miljö: 
Av intresse. 

Den första bostadsenheten i Uppsala ut
förd efter modern grannskapsplan med eget 
servicecentrum och delvis med trafiksepare
ring. Den s. k. tätt-lågt bebyggelsen bildade 
mönster för det senaste kvartsseklets svens
ka bostadsbyggande, dock med få motsvarig
heter i detaljutformningen. 

OMRÅDE 10: NORRA GRÄNBY 

Avgränsning 

Kv. Strindberg, Levertin, Atterbom och 
Almquist. Bebyggelsen inom området be
gränsat av Råbyvägen-Gränbyparken-Tycho 
Hedens väg. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av mycket stort intresse, stadsplanemässigt 
av stort intresse. 

Området är en vidareutveckling av temat 
på Norra Kvarngärdet, i större skala och 
med en mer schematisk plan, men med fler 
variationer i detaljer. Gestaltningsmässigt det 
bästa bostadsområdet byggt efter 1960. 

OMRÅDE 11: LÖTEN - KV. BELLMAN 

Avgränsning 

Sydvästra delen av kv. Bellman. Bebyggel
sen inom området avgränsat av Bellmanspar
ken-Stagneliusgatan-Bellmansgatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
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av stort intresse, stadsplanemässigt av in
tresse. 

Området uppfördes 1966 med hus byggda 
av stora betongelement, både stomme och 
fasader - det enda i Uppsala. Bebyggelsen 
har en tidstypisk men också gestaltningsmäs
sigt pregnant och väl avvägd form . 

OMRÅDE 12: SALA BACKAR 

Avgränsning 

Kv. Sala Backar, Skomarkarberget och 
Källan. Bebyggelsen inom området av
gränsat av Salabacksgatan-Lästmakargatan
-Sala Hage-Brantingstorget-Gröna Ga
tan-Johannes bäcksgatan-Källparks gatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Uppsalas första »drabantstad». Området 
är både vad gäller plan och bebyggelse en 
sällsynt god exponent för stadsbyggnadsideal 
kring 1950. Planeringen av Sala Backar har 
skett med utpräglat humanistiska utgångs
punkter och utbyggt med en genomstuderad 
samordning mellan plan, byggnader och de
taljer, som bildar en organisk helhet. En bos
tadsmiljö med få motsvarigheter i landet. 

OMRÅDE 13: 
JOHANNESBÄCKS LÅGHUSOMRÅDE 

Avgränsning 

Kv. Blåklinten, Misteln, Gullriset, Vårbrod
den, Gullpudran, Renfanan, Malvan, Stålör
ten, Väpplingen, Klövern och Vallmon. 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Snickargatan-Johannes bäcksparken-Verk
mästargatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av in
tresse. 

Området rymmer tidstypisk - i Uppsala 
dock sällsynt - och samtidigt väl utformad, 
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rationell 50-talsbebyggelse utförd med ny 
teknik och med nya material, lagd i täta träd
gårdsstadskvarter. Särskilt intressant fram
står låghusbebyggelsen i kv. Blåklinten, lik
som radhusbebyggelsen, den första mer om
fattande i staden. 

STADSDELSÖVERSIKT Il 

KUNGSÄNGEN 

Avgränsningar 

Stadsavsnittet avgränsat av Strandbodgatan, 
Fyrisån, Kungsängsleden och stambanan. 

Allmänna karaktäristika 

Stadsdelen är i huvudsak ett arbetsplatsom
råde, utvuxet över gammal åkermark och 
som rymmer varierade verksamheter: till
verkningsindustri, serviceanläggningar, repa
rationsverkstäder, grosshandel och lager
verksamhet, garage, kontor och på senare tid 
butiksrörelser, företrädesvis av »Stormark
nadstyp». Transportvägar ger området dess 
karaktär: järnvägen, Kungsgatan (gamla E4) 
och ån. I söder närmast Kungsängsleden 
upptas ett stort område av reningsverkets 
anläggningar. Här finns även små båtsvarv 
och en stor areal disponerad som båtupplägg
ningsplats. Närmast innerstaden ligger en 
bostadsenklav, rester av en tidigare mer om
fattande arbetarbostadsbebyggelse. 

Utbyggnadshistoria, stadsplaner 

Före 1900 

Hamnen, omlastningsplatsen mellan land
och sjötransporter nedan Islandsfallet - Fy
risåns första »katarakt» - har varit dynamon 
i stadstillväxten inom yttre Kungsängen. 
1860 anlades genom ett stadens initiativ, 
inom Kungsängstull (kv. Hugin) ett gasverk, 
beläget på behörigt avstånd från dåtida tät 
bebyggelse och samtidigt i bekväm närhet av 
lastageplats. Borgerskapets åkrar och träd
gårdsland uppläts åt gasklockor och koks
upplag. 

Hamnen och landsvägen mot Norrtälje och 
slättbygden sydost om staden, lockade 1864 
till etablering av en kvarnrörelse inom områ
det, moderniserad 1878 och känd under nam-

483 



ww
.b

ym
er.

se

r 

Q..<J.. c 
~(j o~ 

,., ... 
I 

~"' Vp 
J 



ww
.b

ym
er.

se

r, 

/; 
!f' ). 

net Upsala Ångqvarn (sedermera Kungs
örnen, f. n. benämnd Nord Milis) och försett 
med stickspår till järnväg och växande gods
bangård. Anläggningen kompletterades un
dan för undan och omfattade vid sekelskiftet 
också en jäst- och en spritfabrik. 

Före sekelskiftet tillkom också en större 
mekanisk verkstad, Tullgarns gjuteri, ned
ströms kvarnen. I dess närhet, i ett reservat 
vid ån, inbäddat i en parkliknande trädgård, 
låg det Gillbergska barnhemmet, med bo
stadshus och ekonomibyggnader: en koloni 
som var stadens yttersta utpost i sydost. 

1900-1940 

Byggnadsverksamheten inom området höll 
sig länge på en beskedlig nivå. 1880 års stads
plan omfattade ett område som sträckte sig 
ner till nuv. Kungsängsesplanaden, vars 
grönbälte idag markerar den gamla planens 
sydostgräns. Markägostrukturen med oklara 
förhållanden beträffande statens och stadens 
besittningsrätter inom området (frågan gällde 
närmast Hovstallängen), utgjorde dock ett 
hinder för byggenskap. Ett annat osäkerhets
moment var frågan om bangårdens belägen
het, om och i så fall hur mycket mark den 
skulle ta i anspråk inom området. Frågan 
löstes först under 20-talets senare hälft. 

Fram till 1930 skedde en långsam förtät
ning inom området närmast söder Kungs
ängstull, intill Strandbodgatan och Norrtälje
landsvägen. 

1905 uppfördes i anslutning till gasverket i 
kv. Hugin det nya elverket. Anläggningen 
krävde nyanställning av personal. Bostäder 
för arbetare inom de kommunala industriver
ken uppfördes i kv. Menja, invid den s. k. 
Kobacken (sydväst nuv. korsningen Kungs
gatan/Strandbodgatan) 1905 och 1907; två 
hus med tillsammans 60-talet lägenheter (1 
r. 0. k.). 

I samma skede, 1903 och 1907, lät Upsala 
Ångqvarn uppföra sex mindre flerfamiljshus, 
som bildade en arbetsbostadskoloni i direkt 
anslutning till kvarnen. Till bostäderna hörde 
i båda fallen ekonomibyggnader, odlingslot
ter och planteringar. »Kvarnstaden» kom
pletterades under första världskriget med 
förmansbostäder (nuv. Mältargatan 5 o. 7). 
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I kv. Kornet och Råget (nuv. kv. Verksta
den och Hovstallängen), invid Norrtälje
landsvägen, uppfördes under efterkrigstiden 
(1920--1925) ett antal hyres- och bostadsför
eningshus, med andra boende än bara de som 
arbetade inom området. 

Området vid Kungsängstull var tidigt säte 
för handel med och hantering av djur: här 
skedde kommers med hästar, nötkreatur och 
svin, om vilket platsbenämningarna, »Svin
torget» (Kungsängstorg) och »Kobacken», 
gav tydliga belägg. 1928 uppfördes på Kobac
ken, söder Strandbodgatan i korsningen 
Kungsängsvägen, en särskild köttbesikt
ningsbyrå. 

Området hade tidigare försetts med en an
nan kommunalteknisk anläggning, kloaksys
temets pumpstation, som 1927 togs i bruk, 
belägen i anslutning till ån, nära Ångqvarn. 

Efter 1940 

Från 1940 skedde en mer omfattande regle
ring av yttre Kungsängen. Stadsplaner upp
rättades som innebar utbyggnad av en ny 
infartsled. Stockholmsvägen förlängdes vid 
Flottsund i sin sträckning öster om Fyrisån, 
via Nåntuna, att anslutas direkt till innersta
den genom Kungsgatan. Norrtäljevägen blev 
lokaltrafikgata. Nya industrier etablerade sig 
inom området: Sidenväveriet, Nordviror/me
tallduksväveri, Tabor/elektrougnar m. fl. 
Med den nya genomfartens öppnande 1959 
uppfördes ett stort antal bilserviceanlägg
ningar och reparationsverkstäder. Också 
motell (»Ugglan») blev byggt. Trafikfunk
tioner hade redan 1947 blivit av stor betydel
se för området, då centralgarage för Uppsala
buss uppfördes, strax söder om köttvågen. 
Kungsängen, i stället för Eriksdal, kom se
dan spårvägsnätet lagts ner 1953, att bli cent
rum för den kommunala kollektivtrafiken. 

Reningsverket i områdets södra del bygg
des ut 1945 och 1965. Industrikvarteren är 
idag (1985) fullbyggda. I vissa fall har skett 
rivningar och »förtätningar». Så har t. ex. 
Sidenväveriet fått ge plats åt »Cadbury
Slotts». Rivning av bostäder inom området 
skedde 1966 (Ångqvarns hus) och 1976 (gas
och elverkets byggnader). Bussbolagets ex
pansion öster om Kungsängsgatan hotar den 
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kvarvarande bostadsbebyggelsen. Genom ut
läggningen av Kungsängsleden, 1983, har 
området också fått ett mer »centralt» läge i 
stadsbygden och blivit mer attraktivt för 
företagsetableringar. 

OMRÅDE 14: YTTRE KUNGSÄNGEN 

Avgränsning 

Kv. Verkstaden och Hovstallängen. Bebyg
gelsen invid Kungsängsgatan-Mjölnargatan
Mäl targatan-Siktargatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Områdets bebyggelse sammanfattar ambi
tionerna i arbetarbostadsbyggandet under 
1910- och 20-talen med rationella bostadsty
per, vilket dock inte uteslutit stora estetiska 
omsorger i utförandet. Ett samhälle med by
karaktär, sällsynt i Uppsala idag. 

STADSDELSÖVERSIKT Il 

SYDVÄSTRA STADEN 

Avgränsningar 

Stadsavsnittet omfattar området med nordlig 
gräns i västra infarten, Enköpingsvägen, och 
dess förlängning i innerstaden, S:t Johannes
gatan, och som med Hågaån som västlig 
gräns och med Fyrisån som gräns i öster, 
sträcker sig ner till Mälaren. Avgränsningen i 
nordost mot innerstaden utgöres av Kyrko
gårdsgatan-Slottsbacken-Munkgatan. 

Allmänna karaktäristika 

Stadsdelen karaktäriseras främst av det icke 
byggda, av naturlandskapet och av odlings
landskap, med kuperad skogig terräng, med 
fält och ängsmarker, och med rik grönska, 
parklandskap och trädgårdsrum, inramande 
all bebyggelse. 

Stadsdelen rymmer både bostadsbebyggel
se och arbetsplatsområden, belägna kring två 
stråk, som följer de ursprungliga landsvägar
na. 

Bostadsbebyggelsen ligger samlad främst 
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kring förbindelseleden i sydväst: Norbyvä
gen-Vårdsätravägen-Hugo Alfvens väg. 
Längs den östra leden, Dag Hammarskjölds 
väg (gamla Stockholmsvägen), sträcker sig 
ett band av offentliga byggnader och anlägg
ningar, vård- och utbildningsinstitutioner: 
Botaniska trädgården, länsfängelset, Akade
miska sjukhuset, regementena, Ulleråkers 
sjukhus och Lantbruksuniversitetet. Vid 
västra utfarten, invid kyrkogårdarna ligger 
Kungsgärdets sjukhus, f. d. epidemisjukhu
set. 

Bostadsbebyggelsen närmast innerstaden 
har blandad karaktär: i Kåbo och på Kungs
gärdet uteslutande friliggande bebyggelse, 
småhus och villor, i övrigt med ett stort in
slag av flerfamiljshus, vilket gäller Artilleri
gärdet, Sommarro-Eriksberg och Ekeby
Flogsta. 

I det södra stadsavsnittet dominerar små
husbebyggelsen. Norby, Malma, Valsätra, 
Västra Gottsunda, Vårdsätra, Sunnersta och 
Graneberg är gamla egnahems- och som
marstugeområden, som undan för undan för
tätats med ny bebyggelse, småhus och villor. 
Bebyggelsen avgränsas mot Mälaren av fri
luftsområden med bad, campingplats och 
småbåts hamnar. 

Ett stadsdelscentrum med butiker och so
cial och kulturell service är förlagt till Östra 
Gottsunda, omgivet av en bred krans med 
flerfamiljsbebyggelse. 

Utbyggnadshistoria. Stadsplaner. 

Största delen av området hörde länge till 
Bondkyrka socken. Fram till inkorporering
en 1946/47 löpte stadsgränsen i väster längs 
nuvarande Krongatan-Karlsrogatan-Linds
bergsgatan, följde Stadsskogens kant till nu
varande Rosendalsvägen i Malma, som se
dan följdes fram till Rosendalsskolan. Grän
sen löpte därefter diagonalt i nordostlig rikt
ning, upp genom Kronparken och norr om 
Infanteriregementets (SI) område. Polacks
backen låg i Uppsala stad, däremot inte ka
sernområdet. 

Före 1900 

Den första bebyggelsen närmast utanför sta
den, sydväst gamla Fjärdingen, var Botanis-
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ka institutionen (1809) uppförd i den f. d. 
Slottsträdgården. Ett nytt akademiområde 
började ta form, kompletterat 1850 med ännu 
en institution inom naturvetenskapen, (gam
la) Kemikum. Staten och Universitetet, som 
var markägare inom området lät inte avyttra 
mark annat än för egna byggnadsändamål. 
1863 stod det nya cellfängelset färdigt i »Lug
net», strax sydväst om slottet (kv. Blåsen
hus). 1867 invigdes Akademiska sjukhuset, 
som både var länslasarett och undervisnings
sjukhus, uppfört i den s. k. Slottstegelhagen 
nedanför åssluttningen i Bleke Backe, strax 
utanför gamla Stockholmstullen. 

Stockholmsvägen var, fastän inte särskilt 
bred, ett markant inslag i landskapsbilden 
söder om staden, dragen spikrakt från 
brosvängen vid Flottsund över jordbruksslät
ten och genom Kronparken, riktad mot södra 
slottsflygeln - en konungslig ordning. Det 
statliga markinnehavet påverkade lanskaps
bilden. Ingen privat exploatering förekom 
längs vägen, som annars var vanligt kring 
andra utfartsvägar. Polacksbacken låg öppen 
med bara låga barackläger. Inom Ulleråkers
området uppfördes kring 1810 byggnader att 
härbärgera sinnessvaga personer, på 1850-
talet kompletterad med en centralanläggning 
med ett imponerande utförande, utlagd i ett 
parklandskap med utsikt över ån. Den gamla 
Kungsgården i Ultuna omvandlades 1849 till 
lantbruksskola, som utformades till en möns
teranläggning med en omfattande bebyggelse 
och utläggning av experimentalfält på ömse 
sidor om landsvägen. Jorden väster om 
vägen var uppdelade huvudsakligen på priva
ta hemman, Vårdsätra, Gottsunda, Valsätra 
och Norby. 

Slättens sedimentlera kunde också nyttjas 
till annat än odling. 1885 anlades ett tegel
bruk vid Ekeby vid vägen mot Håga, strax 
väster om staden. Ekeby bruk blev snart den 
största arbetsplatsen utanför den egentliga 
staden, med hög produktion av såväl kakel 
som mur- och taktegel. 

Ett totalt nytt inslag som också uppträdde 
på 1880-talet, var den samlade villabebyggel
se, som kom till stånd på Kåbogärdet, strax 
söder om Kyrkogården, på initiativ av fysio
logiprofessorn Fritiof Holmgren. 
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1900-1940 
Vid sekelskiftet skedde en kraftig utbyggnad 
av institutioner inom området. Akademiska 
sjukhuset expanderade. Ulleråkers sjukhus 
byggdes ut. Vid utfarten mot Enköping, på 
mark avstyckad från kyrkogårdsområdet, 
uppfördes ett särskilt epidemisjukhus. Insti
tutioner för naturvetenskapliga, laborativa 
ämnen uppfördes i anslutning till Carolina
parken och i Kåbo: Kemikum (1904), Fysi
kum (1909), institutioner för zoologi (1912) 
och växtbiologi (1914). Polacksbackens exer
cished inramades av fasta regementsanlägg
ningar, A 5 (utbyggt 1900) och I 8 (1912). 
Denna nya ytterstad blev förenad med cent
rum genom spårväg (1906), med ändhållplats 
på Polacksbacken. Med detta aktiverades 
också frilufts- och nöjesetablissement inom 
området, med Grindstugan som populärt ut
flyktsmål. 

Utbyggnaden av institutionsområdena led
de också till ett bostadsbyggande inom det 
yttre Fjärdingenområdet. 1910 fastställdes en 
plan för en villastad i Kåbo, för kategorier 
med mer exklusiva bostadsanspråk, högre 
befattningshavare vid intilliggande sjukhus, 
regementen och universitetsinstitutioner. 

Utbyggnaden av Kåbo efter plan av Per 
Hallman, pågick i etapper under hela skedet, 
med en utvidgning av villaområdet mot norr, 
mot Kyrkogården, planlagt 1935. 

En mer anspråkslös bostadsbebyggelse 
med tvåfamiljsegnahem och småstugor, kom 
till stånd på Kungsgärdet under 20- och 30-
talen, som var ett byggande där staden bi
drog med både tekniska och ekonomiska re
surser. 

Inom de delar som tillhörde Bondkyrka, 
skedde kring 1910 en blygsam exploatering 
med egnahem och sommarhus inom Sunner
sta och Graneberg. I Eriksberg pågick samti
digt ett byggande av egnahem för anställda 
vid Ekebybruk. 

1928 färdigställdes en särskild spårvägs
linje till Mälaren, där det vid Graneberg och 
Skarholmen ordnades sommarbegivenheter, 
restaurang och en »Folkets Park». Spår
vägen skapade förutsättningar för ett mer 
omfattande bostadsbestånd inom området. 
1927-1935 pågick avstyckningar av jord-
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bruksfastigheter, som planlades som träd
gårdsstadsförstäder, med ett omväxlande ga
tusystem omslutande kvarter med både 
många och stora tomter, bebyggda huvud
sakligen med tvåfamiljsegnahem. 

För den bebyggelse som kom till stånd 
längs landsvägen i sydväst, i Eriksberg, Nor
by och Malma, inrättades en busslinje 1932. 

1940-1960 

En fortsatt utbyggnad av sjukhusområdet, 
liksom inrättandet av ett försvarsläroverk 
(1944), ökade behovet av bostäder inom om
rådet. 1944 lades resterande delar av marken 
inom stadsgränsen under plan, där flerfa
miljshus i 3 våningar blev dominerande in
slag, som präglade utbyggnaden av Artilleri
gärdet och inom Sommarro. Centralt inom 
planområdet uppfördes en stadsdelsskola, 
Bergaskolan. 

Eriksberg i f. d. Bondkyrka, lades under 
plan första gången 1953, med utbyggnaden 
genomförd i stort 1960. Huvuddelen av be
byggelsen består av flerfamiljshus, lamellhus 
i 3 våningar jämte skivhus och enstaka 
punkthus, 7-10 våningar höga, grupperade 
kring en centrumanläggning, samordnad med 
ett skolområde - en mer enhetlig planprincip, 
som bygger på »grannskaps tanken»; en 
stadsdel särskild från övriga delar i staden 
med gatunätet som förbindelselänk. 

Inom de gamla egnahemsområdena pågick 
en sporadisk komplettering av bebyggelse. 
Under större delen av skedet rådde nybygg
nadsförbud inom stadsdelarna som tidigare 
legat inom landskommunen. 

Efter 1960 

Under perioden har skett en hastig utbygg
nad av både bostäder och arbetsplatser. 

Bostadsbyggandet har ägt run inom stads
delar i f. d. Bondkyrka. Byggandet inom den 
tidigare landskommunens egnahemsområden 
reorganiserades. Obebyggda delar har lagts 
under plan och erhållit en »intensivare» be
byggelse, kedjehus och radhus byggda i 
grupp. »Sanering» och förtätning av äldre 
fastigheter pågår kontinuerligt med ombygg
nad eller rivning av hus, ofta i samband med 
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avstyckning av den ursprungliga, »otidsen
ligt» stora tomten. I Norby har enstaka fler
familjshus uppförts i anslutning till ett mindre 
butikscentrum, »Svamptorget». 

Valsätra och Gottsunda har blivit utbyggda 
(1968-1982) som »förvuxna grannskap» med 
randbebyggelse av radhus och kedjehus, i 
övrigt med tät flerfamiljsbebyggelse i 2-8 vå
ningar. Stadsdelens centrum i Gottsunda, 
färdigt 1976, är ytterstadens största och mest 
kompletta. 

I väster har utbyggnad av Flogstaområdet 
pågått 1967-1976 med radhus och kedjehus i 
sluttningslägen mot söder och sydväst, i öv
rigt med flerfamiljshus där kategoribebyggel
se för studenter dominerat: 8-våningars kor
ridorhus lagda runt två slingor uppe på höj
den och lägre, 2-3 våningars lägenhetshus 
ytterst i väster, en tät och sluten stad avskär
mad från omgivningen med parkeringshusra
der. 

Den senast utbyggda bostadsstadsdelen 
Ekeby-Flogsta (plan 1980) invid Kungsgär
det och Rickomberga, har en mer varierad 
flora av byggnads typer, grupperade tätt och 
påtagligt varierat. Industrin har flyttat ut. 
Verksamheten lades ner 1973. Lokalerna är 
nu »företagarehotell». Bruksområdet med 
bostäder har förblivit intakt och väntar på 
upprustning och återanvändning . 

Sjukhusens och universitetets anläggning
ar har expanderat och kompletterats. Akade
miska sjukhusets område har blivit fullbyggt 
och omfattar nu även delar av det gamla 
regementsområdet (f. d. AUS/A 5). Motsva
rande expansion har skett inom Ulleråker
sområdet med bl. a. nybyggnad av en rättsp
sykiatrisk klinik. Ultuna utgör idag ett cam
pusområde med lärosalar, laboratorier och 
administrationslokaler, som svarar mot den 
vidgade verksamheten inom den nya (från 
1977) lantbruksuniversitetet, som även rym
mer veterinärutbildning. 

Det gamla universitetets verksamheter har 
också moderniserats. Kåboområdet rymmer 
nybyggnader för kemi-, fysik- och teknikin
stitutionerna. Det biomedicinska centrat stod 
helt klart 1982, efter en första »cellbyggnad» 
1965. Datautbildningen har övertagit den ut
lokaliserade militärens lokaler, försvarslä-
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roverk (från 1984) och signalregemente (från 
1985). 

Statens Geologiska Undersökningar, 
SGU, utlokaliserat från Stockholm 1975, har 
blivit ett nytt och markant inslag i det tidiga
re glesbebyggda området bakom fängelset 
(kv. Blåsenhus), där den fullbordat raden av 
institutioner längs Villavägen. 

Kommunikationer 

Landsvägarnas betydelse har berörts tidigare 
i historiken. Dag Hammarskjölds väg var 
norrlandsriksväg fram till 1959, då genomfar
ten från och mot Stockholm leddes öster om 
ån, genom Lunsenområdet och in mot 
Kungsängen. 

Huvudstråket i sydväst var länge Vårdsät
ravägen. Norbyvägens rätlinjiga sträckning 
är av relativt sent datum. Sträckningen från 
Malma väster om Valsätra kom till stånd 
1947. Tidigare följde landsvägen Rosen
dalsvägen till Vårdsätravägen. 

Mälarspårvägen (Svandammen-Skarhol
men) var under sin livstid (1928-1953) rygg
raden i samhällena i sydväst, som växte ut 
utan inbördes samordning; ett slags »förvil
dade» trädgårdsförstäder, med ett minst sagt 
varierat gatusystem. 

Valsätra-Gottsunda, utbyggt 1968-1982, 
har trafiklösningar efter tidens mönster; i 
Södra Valsätra-Norra Gottsunda med trafik
separering genom säckgator från en yttre ma
tarring (Slädvägen-Hugo Alfvens väg); i Öst
ra och Södra Gottsunda med trafikförsörj
ningen ordnad genom en inre matarled (Mu
sikvägen). 

Med Hugo Alfvens vägs förlängning mot 
söder, mot Sunnersta, skapades ett nytt sam
band i den sydvästra staden. 

Med invigningen 1983 av Kungsängsleden, 
Vårdsätravägens förlängning österut dragen 
genom Kronparken mellan regements- och 
sjukhusområdena med bro över Fyrisån till 
Kungsängsmotet, skapades ett nytt samband 
också med den övriga staden. De växande 
arbetsplatsområden i sydost, i Kungsängen, 
Boländerna och Fyrislund, fick genom detta 
den nödvändiga förbindelsen med de arbe
tandes »hemorter» i den expanderande bo
stadsstadsdelen i sydväst. I utbyggnaden av 
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den moderna staden har aldrig skett en inte
grering av arbetsplatser och bostadsort. 

Parker och grönområden 

Den sydvästra staden är vad grönska beträf
far ett privilegierat stadsavsnitt, med ymnig 
tillgång till friluftsområden och med natur
landskapet ständigt närvarande. 

Fyrisstranden och Hågaåns dalgång är 
strövområden, som är ett mellanting av natur 
och park. Stadsskogen är en »förädlad» vild
mark, nästan med norrländsk karaktär, me
dan friluftsområdena i Vårdsätra och Grane
berg - en mjukt kuperad terräng - är ett 
typiskt mälarlandskap med lummig lövskog 
och örtrika ängsmarker. Kronoparken med 
markvegetationen ansad genom generatio
ners vapenövningar, har träd bestånd, jätte
furor, med få motsvarigheter inom landet. 

De stora sammanhängande bevarade »gle
sa» områdena har sin förklaring i mark
ägostrukturen, med stat och kyrka som stora 
markägare. Detta har inneburit att det ännu 
idag löper ett närmast obrutet parkbälte - en 
halv mil långt - från Flottsund in till Odins
lund i stadens kärna. 

Slott och kyrka - slottsträdgård och kyrko
gård - har kommit att påverka utbyggnaden 
och karaktären på staden utanför Fjärdingen. 
Och årummet lades tidigt ut som ett rekrea
tionsområde. Embryot till Stadsträdgården 
skapades vid mitten på 1800-talet med de 
Kramerska planteringarna i den s. k. Slotts
tegelhagen. De nya vårdanläggningarna, 
Akademiska sjukhuset och Ulleråker omgavs 
med stora och dekorativt arrangerade park
landskap, som i början på 1900-talet komplet
terades med ett nytt slags rekreationsanlägg
ning, Studenternas idrottsplats. Regements
områden, Polacksbacken och Kronåsen, blev 
tidigt en plats också för borgares och studen
ternas fritid, med Eklundshof och senare 
Grindstugan som replipunkter. Enklare spis 
efter längre tur, bjöds i Eriksberg, i Sommar
ro, på IOGT:s sommarservering. 

Regementenas övningsområden i Rosen
dal, Valsätra och längs Hågadalen, gav dessa 
platser karaktär av naturreservat. Som 
skyddsvärda miljöer i en officiell mening, 
klassades tidigt två områden, Norby skog 
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(Stadsskogen) och Vårdsätra strandängar, 
bl. a. efter aktion av den inflytelserike Rutger 
Sernander, växtbiolog, bosatt i Kåbo vid 
Norbyskogens bryn. I Graneberg innebar 
satsningen på en »Folkets park», 1928, fre
dande av strandmarken från en privat ex
ploatering. 

I såväl de gamla egnahemsområdena, som 
i de moderna bostadsområdena med flerfa
miljshus, har kompletterande grönska varit 
en självklarhet. Med undantag av vissa kvar
ter i stordriftens Valsätra och Gottsunda 
kring 1970, har topografi och ursprunglig ve
getation bidragit till att skapa goda kvaliteter 
inom bostadsområdena. 

Inom stadsavsnittet finns exempel på park
och parkstadsideal, representativa för skilda 
epoker: sekelskiftets villastad i Kåbo med 
gatu- och trädgårdsrum i dekorativ och vari
erad, organisk samordning; Batteriparken, 
ett prydligt landskapsrum, typisk för 40-talet, 
samtidigt en skyddszon intill regementet som 
genom tidens händelser blivit ett riskområde. 
Som skyddsbälte fungerade även Ekebypar
ken längs stadsgränsen, Krongatan, som 
grön skärm mot buller, smuts och visuella 
intryck i industrilandskapet i Ekebybruk. 
Högbergsparken i Eriksberg från tidigt 60-
tal, är naturmark, fyndigt och fantasirikt och 
med enkla medel ordnad som kvarterslek
plats. 

OMRÅDE 15: ARTILLERIGÄRDET 

Avgränsning 

Kv. Stridsvagnen, Pansarbilen, Bomben, 
Granaten, Kanonen, Mörsaren och Muskö
ten. Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Artillerigatan-Dag Hammarskjölds väg-Dö
belnsgatan-Artilleriparken-Kåbovägen. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av in
tresse. 

Området, som kan karaktäriseras som 
park- och trädgårdsstad efter plan 1944, rym
mer en varierad och enkelt dekorativ bebyg
gelse, flerfamiljshus, tvåfamiljshus, radhus 
och villor, med i huvudsak välbevarad karak-
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tär. De omsorger om stadsbilden som präglar 
40-talets planering gör sig särskilt påminda i 
avsnittet kring Batteriparken. 

OMRÅDE 16: KÅBO VILLASTAD 

Avgränsning 

Kv. Lavetten, Projektilen, Hanen, Spetsku
lan, Svea, Standaret, Borgen och Lagerträ
det. Bostadsbebyggelsen inom området av
gränsat av N orbyvägen-Villavägen-Artilleri
gatan-Kåbovägen. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Området följer en konstnärligt genomarbe
tad plan och rymmer en påkostad bebyggel
se, enfamiljshus uppförda 1910-1960. Områ
det saknar motstycke i staden och är repre
sentativ för tiden även sett i ett nationellt 
perspektiv: en de burgna borgarnas och aka
demikernas trädgårdsförstad. 

OMRÅDE 17: KUNGSGÄRDETS EGNA
HEMSOMRÅDE 

Avgränsning 

Kv. Nyckeln, Spiran, Kronan, Äpplet och 
Manteln. Bebyggelsen inom området av
gränsat av Karlsrogatan-Krongatan-Berga
gatan-Hagundagatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Området rymmer parkopplade hus och fri
liggande tvåfamiljshus, de flesta uppförda på 
kommunalt initiativ kring 1925 och var ett 
lågkostnadsbyggande i syfte att lindra svår 
bostadsnöd. Plan och bebyggelse, en tät träd
gårdsstad, är utarbetad i ett sammanhang och 
i tidstypiskt arrangemang, med förebilder i 
1800-talets trästad och i gammal bruksbebyg-
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gelse. Med sina genomarbetade detaljer är 
bostadsmiljön av nationellt intresse. 

OMRÅDE 18: KUNGSGÄRDETS SMÅ
STUGEOMRÅDE 

Avgränsning 

Kv. Härden, Täppan, Stugan, Balkongen, 
Verandan, Burspråket, Vindfånget, Lövsa
len. 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Karlsrogatan-Hagundagatan-Norbyvä
gen-Birkagatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av intresse och stadsplanemässigt av stort 
intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Det första småstugeområdet i staden, 
byggt 1937 efter rationell förebild och med 
hustyper från Stockholms stads trädgårds
förstäder (gäller bebyggelsen norr om Aros
gatan). Området uppfördes på kommunalt 
initiativ och var stadens första stora bostads
sociala satsning. 

OMRÅDE 19: KV. BIRKA - LASSEBY
GÄRDE 

Avgränsning 

Flerfamiljsbebyggelsen inom kv. Birka av
gränsat av Birkagatan-Karlsrogatan-Eriks
bergsvägen. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Det första bostadsområdet som uppfördes 
i det kommunala bostadsbolagets, Stiftelsen 
Uppsalahem, regi, 1947: ett »kollektivkvar
ter» med gemensam teknisk utrustning, vär
me- och tvättcentral, med gemensamma fri
tidslokaler och med rikt planterad storgård. 
En rustik och ombonad miljö och i ursprung
ligt skick. 
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OMRÅDE 20: SOMMARRO 

Avgränsning 

Kv. Gustavsberg, Sommarro och Lindsberg. 
Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Eriksbergsvägen-N orbyvägen linjen 
dragen mellan Norbyvägen och Eriks
bergsvägen, parallellt Lindsbergsgatan/Kar· 
lsrogatan (östra halvan av kv. Linds berg). 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektonisk! 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö 
Av intresse. 

Bostadsbebyggelse, flerfamiljshus och rad· 
hus, i kuperad terräng, väl anpassad till vege 
tation och topografi; överlag med tilltaland( 
exempel på 40-talets arkitekturstandard dä: 
husens fasader har goda proportioner ocl 
varm materialkaraktär. Intressanta är ocksi 
punkthusen med aluminiumfasader, som va 
en innovation byggåret 1954. 

OMRÅDE 21: ERIKSBERG 

Avgränsning 

Kv. Stenberget, Fältspaten, Kvartsen, Låg 
berget, Högberget, Graniten, Gnejsen, Por 
fyren, Sandstenen, Moränen, Marmorn 
Kalkstenen och Täljstenen. 

Bebyggelsen inom området avgränsat a' 

Eriksbergsvägen-Rödabergsparken-Granit
vägen-Stadsskogsvägen-Stadsskogen-Eriks 
bergsparken. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektonisk 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Området utgör en helt ny stadsdel, uppför, 
under sent 50-tal. Området rymmer flerf< 
miljshus i »naturpark» lagda i anslutning ti 
butikscentrum, skol- och friluftsområder 
Bebyggelsen har getts en varierad grupp~ 
ring, mestadels med god anpassning till te1 
räng. Varma material och genomarbetade fr 
sader ger området dess karaktär. Särskilt ka 
nämnas kv. Kalkstenen och Täljstenen. 
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STADSDELSÖVERSIKT IV 

NORDVÄSTRA STADEN - LUTHAGEN 

Avgränsningar 

Stadsdelsområdet avgränsas i sydost och sö
der av Skolgatan och S:t Johannesgatan, i 
väster av Stabbyskogen, i nordväst av Libro
bäcks industriområde och i nordost av Fy
risån. 

Allmänna karaktäristika 

Luthagen är idag en renodlad bostadsstads
del, med ett ovanligt stort inslag av skolor 
och andra institutioner. I de äldre delarna av 
Luthagen har dock tidigare inslaget av buti
ker och hantverk varit större. Kvarteren 
Hervor och Sigrun, mot Skolgatan och Syss
lomansgatan, har numera citykaraktär, med 
stor andel butiker och kontor. 

Utbyggnadshistoria, stadsplaner 

Före 1880 

Genom det kraftigt ökade invånarantalet 
Uppsala under 1850- och 60-talen, måste om
rådena utanför stadskärnan tas i bruk för 
bebyggelse. Luthagsområdet, nordväst om 
Skolgatan, var en av de första etapperna för 
utbyggnaden, som skedde efter en icke fast
ställd plan 1867. Planområdet sträckte sig 
från Fyrisåns strand till Börjegatan och av
gränsades i nordväst av Fredsgatan. Utbygg
naden påbörjades redan på 1860-talet. 

En av de första byggnaderna på Luthagen 
var Katedralskolan, som stod färdig 1869. 
Denna verksamhet med sin anknytning till 
det akademiska Uppsala, samt närheten till 
universitetet, gav redan från början den spe
ciella status som stadsdelen ännu åtnjuter. 

1880-1920 

1880 års plan utsträckte stadens rutnät till 
Ringgatan och Sibyllegatan (Oscarsallen), 
och omfattade alltså såväl främre som bortre 
Luthagen. Vid början av 1900-talet fanns 
en tät sammanhängande bebyggelse, som 
sträckte sig ut strax bortom Geijersgatan. Till 
största delen trähus i 1-21/2 våningar, men 
också enstaka femvåniga stenhus, t. ex. 
Rappska huset och Vasahuset, byggda strax 
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efter 1900, närmast stadskärnan. Längre ut, 
vid Geijersgatan och Sturegatan fanns också 
stora villor i sten, med trädgårdar som omfat
tade en fjärdedel av kvarteret. 

Under loppet av ett par decennier, med 
början strax före 1900 växte en tät oreglerad 
bebyggelse upp utanför plangränsen i Eriks
dal, Stabby alle och Erikslund, där S:t Eriks 
Lervarufabrik byggs ut 1907-1910. Nyblivne 
stadsarkitekten Leche myntade på 1920-talet 
uttrycket »slamvallar» för dessa områden. 

Eriksdal omfattade kvarteren mellan Ring
gatan och Dalgatan samt halva kvarteren 
nordväst om Dalgatan, från järnvägen till 
Börjevägen. Erikslund omfattade kvarteren 
mellan Luthagsesplanaden och Geijersgatan, 
från Sibyllegatan till Tiundagatan. De s. k. 
slamvallarna var en tät småskalig träbebyg
gelse från 1 till 2 1/2 våningar, med inslag av 
små villor. 

Ett tiotal år senare byggdes Enhagen ut, 
norr om Eriksdal, mellan Enköpingsbanan, 
utbyggd 1910-12, och Folkskollärarseminari
et, färdigställt 1916. Bebyggelsen i Enhagen 
är besläktad med den i Eriksdal, men har ett 
större inslag av villor och trädgårdar. 

Rickomberga egnahemsområde byggdes ut 
under åren 1905-14, som det första resultatet 
av egnahemsrörelsens verksamhet i Uppsala. 
Det omfattar kvarteren mellan järnvägen och 
Tiundagatan från Enköpings vägen i söder, 
till strax norr om Geijersgatan. Viss komplet
tering av bebyggelsen har skett senare, fram
för allt väster om järnvägen. Många av de 
ursprungliga villorna har förändrats genom 
om- och tillbyggnad. 

Under 1910- och 20-talet växer Luthagen 
ut norr om Eriksdal, i triangel mellan 
järnvägen och Börjevägen. Bebyggelsen 
följer en bearbetning, 1912, av Hallmans ge
neralstadsplan från 1910. Norra Eriksdal är 
ett av tre mindre områden i Uppsala som för
verkligat den tidens trädgårdsstadsideal. Den 
äldsta bebyggelsen består av tvåfamiljsvillor 
på stora trädgårdstomter, i några fall enfa
miljsvillor. Mot järnvägen och Börjegatan 
byggdes flerfamiljshus efter andra världskri
get. 
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1920-1955 

Vid 20-talets början ligger fortfarande en ett 
och ett halvt kvarter bred remsa åkermark 
obebyggd innanför Ringgatan och Börjega
tan, det s. k. Mellangärdet. Utbyggnaden tog 
sin början med Sverkerskolans tillbyggnad 
1923. Sedan följde under en 15-årsperiod en 
utbyggnad med 3-3 1/2-vånings föreningshus 
samt ytterligare kompletteringar under 40-
och 60-talen, framför allt i den östra delen. 

1936 görs nya planer för hela Luthagen, 
delvis representativa för 30-talets syn på bo
stadsbyggande, med kvarterslånga lamellhus 
i 3 1/2-5 våningar. Under den närmaste tio
årsperioden skedde utbyggnaden huvudsakli
gen längs Luthagsesplanaden och Geijersga
tan. Sydväst om Kyrkogårdsgatan och när
mast Fyrisstranden på jungfrulig mark, för 
övrigt efter rivning av äldre bebyggelse. 

1945-56 följer en omfattande utbyggnad av 
Luthagen sydväst om Börjegatan. I en första 
etapp byggs det s. k. S:t Eriksområdet, mel
lan Geijersgatan och den äldre bebyggelsen 
vid Stabby alle, och med Lervarufabriken 
som gräns i sydväst. HSB svarade för stads
plan och merparten av bebyggelsen, 3-vå
ningshus kring rymliga, gröna gårdar gruppe
rade kring Tegnerparken. Nästa etapp blev 
kv. Vreten och Stabby gärde, det senare om
rådet med en högre bebyggelse, 4 våningar, 
och i kv. Kurvan och Vilan utmed Enkö
pings banan, punkthus (»stjärnhus») och 
skivhus i 4 resp. 5-6 våningar. 

Efter 1955 

1957 upprättades stadsplan för det s. k. Tiun
da-området och under 50-talets slut byggs 
ytterligare punkthus i 6 och 7 våningar mel
lan Tiundagatan och Stabbyskogen. Under 
60-talet bebyggs kvarteren nordost om Tiun
dagatan mellan Stabby gärde och Erikslund, 
med Tiundaskolan på den rivna Lervarufab
rikens plats. 

Främre och bortre Luthagen har, som ing
en annan stadsdel utanför stadskärnan, för
ändrats totalt under de sista trettio åren. 1936 
börjar en punktvis sanering av 1880-talsbe
byggelsen. Saneringen accelererar sedan un
der 50- och 60-talen och omfattar i slutfasen 
ofta hela kvarter. 1975 har 1800-talets Lutha-
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gen, från Skolgatan och ut till »Mellangär
det», helt ersatts med en mäktig nybebyggel
se, ofta i 5-6 våningar. 

Under 1970- och 80-talet sker motsvarande 
förnyelse av »slamvallarna», längre ut från 
centrum. Men här byggs i tidens anda huvud
sakligen radhus i 2 våningar. Enstaka äldre 
hus finns kvar, framför allt i Eriksdal. I En
hagen är förändringarna betydligt mindre 
omfattande. 

Längst i söder inom stadsdelen Luthagen, i 
kv. Rackarberget, finns en del av Uppsalas 
första stora studentbostadsområde, som 
dessutom omfattar kv. Triangeln, Kandida
ten och Licentiaten. »Studentstaden» i väst
ra delen av kv. Rackarberget, byggdes först, 
efter plan 1950 och stod färdig 1957. 3- och 
21/2-våningshus grupperar sig kring tre slut
na gårdar. Resten av kvarteret förelåg i 
stadsplan 1959 och var fullt utbyggt 1965. 3-
och 4-våningshus, och 4 1/2-vånings punkt
hus är grupperade kring en stor kvarterspark. 

Kommunikationer 

1906 invigdes Uppsalas första spårvägsnät. 
En linje gick från Stora torget till Eriksdal, 
där också spårvägs stallarna uppförts i kv. 
Ramund. Spårvägslinjen lades i Sysslomans
gatan, som nu kompletterade Börjegatan/
Börjevägen, en av landsvägarna in till sta
den, som huvudstråk inom stadsdelen. 1912 
fick också Erikslund en spårvägslinje, lagd i 
Geijersgatan. 

1910-12 anlades Enköpingsbanan och Nor
ra Station, anhalten i Eriksdal. 

Spårvägsnätet lades ner 1953 och på Enkö
pingsbanan upphörde trafiken 1978. 

Öppnandet av Luthagsleden 1971 i Lut
hagsesplanaden, innebar en drastisk klyvning 
av Luthagen och slutet för Börjegatan som 
huvudgatan in mot centrum. Börjegatan la
des i tunnel under Luthagsleden och är nu 
gång- och cykelväg mellan Ringgatan och 
Skolgatan. 

Parker och stadsgrönska 

»Det gröna Luthagen» var en träffande be
nämning fram till efterkrigstiden. 

Luthagsesplanadens parkstråk och alle
planteringen på Sysslomansgatan tillkom re-
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dan efter 1880 års plan, och följdes av anläg
gandet av Skolparken efter uppförandet av 
Biologiska museet 1909. 

Norrlandsgatan och området norr därom 
får sin trädgårdsstadskaraktär i enlighet med 
Hallmans intentioner efter 1912. Seminarie
tomten iorningställs som park och trädgårds
odling efter 1916. Luthagsplan anläggs och 
Geijersgatan, Sturegatan, Vindhemsgatan 
och Ringgatan får sina alleträd då »Mel
langärdet» byggs ut på 20-talet, allt enligt 
Lilienbergs intentioner i 1921 års general
plan. 

Tegnerparken utgör det stora tillskottet till 
grönytorna i efterkrigstidens byggande. 

Detta i förening med många stora lövträd 
och fruktträdgårdar på tomtmark, var det 
gröna Luthagen. I och med saneringen under 
de senaste trettio åren har mycket av denna 
karaktär gått förlorad, särskilt på främre Lut
hagen där alleträden helt eller delvis försvun
nit, liksom kvartersgrönskan. Fyrisstrandens 
promenadstråk har dock anlagts under denna 
tid, från Skolgatan och ut till Ringgatan, och 
utgör nu tillsammans med Stabbyskogens na
turmarker de större rekreationsområdena i 
stadsdelen. 

Längs Fyris, i kv. Luthagsstranden anla
des kolonilotter 1907. Dessa flyttades 1942 ut 
till Tunabergskolonin, för att lämna plats åt 
Högre Folkskolan, sedermera Praktiska Re
alskolan. Idag finns kolonilotter i kv. Fy
risvallen, mellan Institutionen för lärarutbild
ning (f. d. seminariet) och ån. 

OMRÅDE 22: FRÄMRE LUTHAGEN -
BÖRJEPLAN - SKOLPARKEN 

Avgränsning 

Kv. Hervor, Vindhem, Glunten och Magis
tern. Bebyggelsen längs Sysslomansgatan, 
Börjegatan, Vasagatan och Gluntens gränd. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Området innehåller institutioner och repre
sentativt utformade butiks- och bostadshus 
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intill park, och utgör en del av innerstaden 
och akademiområdet. Bebyggelsen, uppförd 
1906--1935, blev förebild för den kommande 
utbyggnaden av Luthagen. Enskilda byggna
der är goda exponenter för sin tids stil: ju
gend, nyklassicism och expressiv funktiona
lism. 

OMRÅDE 23: LUTHAGSESPLANADEN 

Avgränsning 

Kv. Åsvid, Ottar, Jorund, Tyrfing, Grim, 
Tryggve, Rane, Kettil och Hemming. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av intresse. 

I sin ursprungliga funktion av bostadsgata 
var esplanaden, accenten i 1880 års stads
plan, Uppsalas motsvarighet till Stockholms 
Karlavägen, mot vilken också den utförda 
bebyggelsens volym och gestaltning svarade. 
Särskilt framträdande är 30- och 40-talens 
funktionalistiska arkitektur. 

OMRÅDE 24: BORTRE LUTHAGEN 

Avgränsning 

Kv. Ingeborg, Sämund, Grane, Alfhild, 
Garm, Tyr, Sverker, Fritiof och Fröja. 

Bebyggelsen kring Luthagsplan, Vind
hemsgatan, Tegnergatan och längs Ringga
tan, sträckningen Sturegatan-Kyrkogårdsga
tan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av mycket stort intresse, stadsplanemässigt 
av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Området rymmer en representativ och väl 
sammanhållen stenstadsbebyggelse uppförd 
1900--1950, med yttre ram i 1880 års förgårds
planterade rutnät, kompletterad med rik 
gårdsgrönska. Inom området finns framstå
ende exempel på en lokal byggnadskultur i 
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jugend, nyklassicism och en dekorativ funk
tionalism: institutioner, hyres- och förenings
hus. 

OMRÅDE 25: ERIKSDAL 

Avgränsning 

Kv. Birgit, Alsi, Kim, Adar, Drott, Bjarne, 
Assar, Haldor, Hemfrid och Leda. 

Bebyggelsen inom området avgränsat 
av Ringgatan-Sysslomansgatan-Eriksgatan
Dalgatan-Börjegatan-Hällbygatan-järnvägen. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Eriksdal är ett äldre förstadsområde regle
rat efter 1912 och kompletterat med »tät» 
trädgårdsstadsbebyggelse. Den östra äldsta 
delen (söder Norrlandsgatan), ger fortfaran
de, genom gatunät och viss bevarad bebyg
gelse, en god bild av mönstret i det gamla 
utomplansområdet. Den norra delen visar 
hur ytterstaden skulle ha gestaltat sig enligt 
Hallmans (1910 års) plan, i de områden som 
inte rymde egnahem: villaliknande flerfa
miljshus längs parkliknande gaturum. Sär
skilt intressant och utan motsvarighet på 
andra håll i staden, är 10- och 20-talens be
byggelse invid Norrlandsgatan med mindre 
flerfamiljshus. 

OMRÅDE 26: ENHAGEN 

Avgränsning 

Kv. Stefan, Greven, Väpnaren och Bonden. 
Bebyggelsen inom området avgränsat av Se
minariegatan-järnvägen-Klockarängen (norr 
Humlegatan). 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av intresse, stadsplanemässigt av stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 
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Området innehåller förstadsbebyggelse 
med mindre flerfamiljshus och egnahem, hu
vuddelen uppförd före 1915: det mest intakta 
och bäst sammanhållna av de gamla utom
plansområdena. 

OMRÅDE 27: STABBY GÄRDE 

Avgränsning 

Kv. Stabby gärde, Kurvan och Vreten. Be
byggelsen inom området avgränsat av Häll
bygatan-f. d. Enköpingsbanan-Prästgårdsga
tan-Tegen-Stabby alle-Börjegatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Bebyggelse med föreningshus fördelade på 
skilda byggherrar och samordnade kring 
landskapsgårdar med varierande rumsbild
ningar. De enskilda byggnaderna har genom 
färg-, material- och detaljverkan en nyanse
rad och vårdad karaktär och är goda expo
nenter för det tidigare 50-talets arkitektur i 
puts och tegel. 

OMRÅDE 28: S:T ERIKSOMRÅDET 

Avgränsning 

Kv. Fåfne, Hjalte, Ejvind, Astolf och del av 
Angantyr. Bebyggelsen inom området be
gränsat av Geijersgatan-Sibyllegatan-Ring
gatan-Kyrkogårdsgatan, jämte sydvästra de
len av kv. Angantyr, hörnet Sibyllegatan/ 
Ringgatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Området består av flerfamiljshus, hyres
och föreningshus, i omväxlande sluten och 
öppen gruppering inom 1880 års rutnätsplan, 
med variationsrikt planterade kvartersgår
dar, skickligt samordnade med intilliggande 
stadsdelspark. Bebyggelsen har en vårdad 
och samtidigt uttrycksfull utformning och är 
en god exponent för 20-, 30- och 40-talens 
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bostadsarkitektur. HSB:s bebyggelse inom 
området är den tidigaste i staden, som har 
både tekniska och sociala gemensamma bo
stadskomplement. 

OMRÅDE 29: RICKOMBERGA 

Avgränsning 

Kv. Tiunda (SÖ delen kv. Phalen och Gull
strand), del av kv. Ångström och Hägerst
röm, kv. Polhem, Bexelius, Boström, Sche
ele, Celsius, Bergman och Wikner. 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Tiundagatan-Luthagsleden-f. d. Enköpings
banan-kv. Tiunda Uäms Celsiusgatan och 
Ribbinggatan), jämte bebyggelsen kring kors
ningen Geijersgatan/Hildur Ottelinsgatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av intresse, stadsplanemässigt av stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Rickomberga är det första egnahemsområ
det i Uppsala, utbyggt 1905-1914, och med 
mycket av ursprunglig karaktär bevarad, 
både vad bebyggelsens detaljer och organisa
tion inom kvarteren beträffar. 

OMRÅDE30:KV.RACKARBERGET 

Avgränsning 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Luthagsleden-Rackarbergsgatan-S :t Johan
nesgatan-Tiundagatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Studentbostadsområde utbyggt 1951-54 
och 1961-65. Den västra delen, »Studentsta
den», var den första större och samlade stu
dentbostadsbebyggelsen i Sverige. Alla bygg
nader gestaltade med goda proportioner och 
med utpräglad materialkänsla och organise
rade efter en plan, som ger mycket tilltalande 
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rumsverkan, bl. a. genom skicklig anpassning 
till terrängförhållandena. Ett av stadens bäs
ta och vackraste bostadsområden. 

STADSDELSÖVERSIKT V 

SVARTBÄCKEN 

Avgränsningar 

Stadsavsnittet omfattar det kilformade områ
de, som från Skolgatan närmast innerstaden, 
sträcker sig norrut upp till flygets mark i 
Ärna, i väster begränsat av Fyrisån, i öster 
och nordost med gräns i Ostkustbanan och 
E4. 

Allmänna karaktäristika 

Svartbäcken-Tunaberg är huvudsakligen en 
bostadsstadsdel, men där trafikleder, lands
vägar, järnvägar och senast flygfältet givit 
stadsdelen dess karaktär; element som både 
givit växtkraft och samtidigt blivit störande 
inslag i miljön. 

Svartbäcksgatan, den gamla utfartsvägen, 
präglas av trafikfunktioner, med servicean
läggningar, verkstäder och annan småindu
stri, nu dock i mindre omfattning än tidigare. 
Industrikaraktären är i dag mest påtaglig 
inom kvarteren kring Eddagatan, närmast 
stadskäman, där brandstationen intar en do
minerande plats. 

Trots det centrala läget har stadsdelen en 
luftig karaktär. Åstranden med sina besvärli
ga grundförhållanden har blivit glest be
byggd: vårdinrättningar och sportanläggning
ar garanterar en bibehållen rymd inom områ
det. På motsvarande sätt skapar frilufts- och 
institutionsområdet vid Galgbacken-Tunås
en en öppen zon inom den östra stadsdels
halvan. 

Utbyggnadshistoria. Stadsplaner 

Före 1880 

Området närmast innerstaden, Nya Svart
bäcken, började bebyggas vid 1860-talets 
slut, samtidigt med Luthagen. 1880 fanns en 
sammanhängande bebyggelse längs Svart
bäcksgatan och Timmermansgatan, i höjd 
upp till Repslagargatan. Gatunamnen Ufr 
även Fabriksgatan, som följde sträckningen 
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av nuv. Råbyvägen från trafikplatsen vid 
Luthagsbron) anger karaktären hos området, 
som var en direkt utvidgning av innerstads
delen Svartbäcken, med ett stl·rt inslag av 
hantverksrörelser och småindustri. 

Områdets karaktär, utbyggnadsmönster, 
verksamheter och bostadsbebyggelse, har i 
mycket - både rumsligt och socialt - kommit 
att präglas av järnvägslinjerna som drogs 
fram genom området: Sala-banan (Norra 
stambanan), anlagd 1873, och Upsala-Gefle 
Jernveg (Ostkustbanan), som var ett privat 
företag, färdigställd 1874. 

Salabanan bildar en barriär mot den inre 
staden. Nya Svartbäcken låg länge som ett 
tundrasamhälle med bebyggelsen glest ut
spridd på den lerbemängda åkermarken, 
vindpinat höstar och vintrar, på vårarna 
drabbat av Svarta Bäcken (med utflöde norr 
om Skolgatsbron), som svämmade över sina 
bräddar. 

Verkstäder och bostäder låg blandade. Bo
stadshusen, mest reveterade trähus i 2-2 1/2 
våningar, innehöll huvudsakligen smålägen
heter, spisrum, rum och kök. Läget utom 
plan, utan krav vare sig på ordnade sanitära 
förhållanden eller med bestämmelse angåen
de byggnadstekniska kvaliteter, gav gro
grund för sjukdomar och en social misär. 

Norr om Svartbäckstull, väster om utfarts
vägen, låg det s. k. invalidhuset, uppfört 1815 
invid Fyrisån, i nuv. kv. Idun, vilket var en 
inrättning för arbetsoförmögna åldringar, 
som saknade ekonomiska medel, men här 
inhystes också yngre »arbetsovilliga» perso
ner. Verksamheten (med karaktär av korrek
tionsanstalt) inom kvarteret, som länge hette 
»Invaliden», bidrog till att ge stadsdelen ett 
lägre anseende än andra ytterområden. 

Norr om landsvägen mot Gamla Uppsala 
(nuv. Gamla Uppsalagatan) och väster om 
utfartsvägen, etablerade sig tidigt tegelbruk, 
Fyrisvalls tegelbruk (från omkring 1840) och 
Norra Tegelbruket (etablerat på 1890-talet), 
som utnyttjade lersedimenten i strandängar
na längs Fyrisån. I övrigt fanns här bara 
enstaka bondgårdar och lador, utspridda 
längs skiftesvägarna. 

Galgbacksområdet ute vid stadsgränsen, 
som är en del av Uppsalaåsen, utnyttjades 
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tidigt av SJ som grustäkt, i samband med den 
omfattande anläggningsverksamheten som 
pågick före sekelskiftet. 

Strax norr om stadsgränsen, mellan ån och 
utfartsvägen, låg Tunabergs ägor, en bond
gård med en herrgårdsliknande mangårds
byggnad, omgiven av en liten park. 

1880-1910 

Med 1880 års plan inlemmades den oreglera
de bebyggelsen inom stadsdelen. Planområ
dets gräns löpte längs nuv. Sköldungagatan, 
utformad som en planterad boulevard och 
som utgjorde en sektion i den ringled, som 
skulle avgränsa det nya, rutnätsindelade 
stadsområdet från omgivande landsbygd. 

De nya byggnadsbestämmelserna innebar 
dock, i likhet med vad som skedde på Lutha
gen, att nybyggnadsverksamheten inom om
rådet nästan helt upphörde. Bostäderna inom 
det planlagda området skulle bli alldeles för 
dyra för de kategorier, »arbetarehushåll», 
som kunde tänkas bosätta sig härute. Ett 
iögonfallande nytillskott var Mikaelskapellet 
(på nuv. Mikaelsplan), byggt med privata 
medel, invigt 1891, där den öppna platsen 
samtidigt planterades som park. 

1909 stod en stor industrianläggning klar 
vid ån - just bredvid kallbadhuset - i kv. 
Hamder där Salabanan korsade Svartbäcks
gatan, nämligen Larssons Skofabrik (»Häs
tens»), som 1906 också fått bli ändhållplats 
för en av linjerna i det spårvägsnät, som då 
lades ut över staden. 

1910-1925 

Först 1911 återupptogs byggnadsverksamhe
ten i en större omfattning och omfattade då 
området mellan Stjernhjelmsgatan i söder 
och i norr, Gamla Uppsalagatan, som regle
rades av en plan ritad av Per Hallman, fast
ställd 1910. Planen avsåg egnahemsbebyggel
se, friliggande hus och radhus, med en ut
formning reglerad av en särskild byggnads
ordning, som tillät träbebyggelse. 

Ett annorlunda inslag i egnahemsområdet 
var kv. Pukehornet, med fyra barnrikehus 
belägna längs Gamla Uppsalagatan, uppförda 
1911-1923, med staden som byggherre. 
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1925-1939 

1910 års planområde var fullbyggt 1924. 
Följande år fastställdes stadsplan för »yttre» 
Svartbäcken, området mellan Gamla Uppsa
lagatan och Norra Skogsbältet (planterat 
1911), som huvudsakligen innehöll friliggan
de tvåfamiljshus och längs vissa gator, 
sammanbyggda tvåvånings flerfamiljshus. 
Utbyggnaden följde nu inte längre Hallmans 
plan utan istället en omarbetad stads
delsplan, utbruten ur ett förslag till »general
stadsplan» från år 1921, Lilienbergs plan. 

Utbyggnaden med tvåfamiljs egnahem på
gick i jämn takt fram till krigsutbrottet 1939, 
då merparten tomter inom kvarteren nordost 
om Swedenborgsgatan, sydost Stenkilsgatan, 
blev bebyggda. På 20-talet uppfördes också 
flera tvåfamiljshus i Tunaberg, då tillhörigt 
Gamla Uppsala, inom området norr om Galg
backen kring nuv. Sandgropsgatan - en liten 
isolerad egnahemskoloni. 

Ett iögonfallande inslag i stadsdelen under 
detta skede, blev »Hemmet för obotligt sju
ka», Tunåsens sjukhus (Gunnar Leche 1927) 
i kv. Inge, lagd som en representativ fond för 
Vikingagatan. 

I kv. !dun väster om Svartbäcksgatan, »in
validområdet», som getts ett nytt namn, 
skedde en omfattande utbyggnad av Ålder
domshemmet med bl. a. en stor modern 
serviceanläggning, matsal och värmecentral, 
jämte låga bostadspaviljonger (Gunnar Leche 
1932). I kv. Hagbard, i anslutning till ålder
domshemmet, uppfördes 1936 och 1938, i 
stadens regi, två hyreshus med smålägenhe
ter avsedda för äldre, mindre bemedlade, 
som här fick drägliga bostäder där de själva 
kunde sköta sitt hushåll. Husen var inga 
vårdinrättningar utan föregångare till 1940-
talets pensionärshem. 

Ytterligare kategoribostadshus kom att 
uppföras inom stadsdelen: 1931 ett barnrike
hus i kv. Holmfrid, »P. A. Lundins minne», 
och 1934, tre mindre flerfamiljshus i kv. Vis
bur, med ersättningsbostäder för familjer 
som bodde i utdömda fastigheter inom den 
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Stenkilsgatan, som i 1925 års plan varit av
satt för kolonilotter, vilket nu istället utnytt
jades för småstugebebyggelse, som kom till 
utförande i etapper under kriget (1939-1944), 
med HSB som byggherre. 

Under kriget fullbyggdes också kvarteren 
inom det äldre egnahemsområdet, med min
dre flerfamiljshus (4-12 lägenheter), bl. a. ett 
barnrikehus i kv. Visbur. 

Det obebyggda stadspartiet väster om 
Swedenborgsgatan reglerades i en plan fasts
tälld 1942, som hade en tätare exploatering 
med 3-våningslameller, vinkelställda och för
skjutna längor omgivna av en varierande 
växtlighet. 

Nya inslag i stadsbilden, typiska för 40-
talets mer samlade stadsdelsutbyggnad, var 
butikspaviljongerna lagda kring större gatu
kors (Svartbäcksgatan/Gamla Uppsalagatan) 
liksom byggnader för social service: barnstu
gan »Fyrisgården» i kv. Egil (Swedenborgs
gatan) och stadsdelsskolan, Domarringen, 
som uppfördes 1948 på Galgbackens östslutt
ning. 

Merparten av bebyggelsen, den s. k. flot
tiljstaden, som uppfördes 1942--45, rymde 
bostäder avsedda i första hand för persona
len vid flottiljen ute i Ärna, som stod klar 
1944 . 

1947-50 pågick utbyggnaden av Tuna Bac
kar, en bostadsenhet förvaltad av den nybil
dade kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen 
Uppsalahem, som var det andra projektet i 
kommunal regi och som rymde både bostä
der och bostadskomplement; butiker, sam
lingslokaler, parkanläggningar o. a. 

Efter 1950 

I Bärby Hage (f. d. Gamla Uppsala kommun) 
närmast Ärna-flygfältet, byggdes redan åren 
efter krigsslutet ett antal småhus, som kom
plement till flerfamiljsbebyggelsen i »flottilj
staden». Utbyggnaden av småhusområdet 
återupptogs och fullföljdes under 60-talet 
med varierande hustyper; friliggande villor, 
kedjehus och radhus. 

centrala staden. Samtidigt genomfördes utbyggnaden av 
Tunabergsområdet, kv. Tunaberg och Tuna 

1939-1950 Hage, med flerfamiijshus i 3--4 våningar, lag-
1937 reviderades planen för området norr om da i meanderband på ömse sidor om den 
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gamla parkliknande trädgården, som tillhört 
Tunabergs gård, och som nu gav plats åt en 
högstadieskola. 

Efter 1950 har skett en förnyelse oci kom
plettering av bebyggelsen inom de äldre 
stadsdelsområdena. Norra Tegelbruket, som 
var i drift till in på 50-talet, revs och på 
området uppfördes 1965-66 bostadshus, 
sammanbyggda 3-4 våningslameller och 5-
vånings punkthus (kv. Rolf och Helge), kom
pletterade 1983, närmst Svartbäcksgatan, 
med en rad sammanbyggda T-hus i 4 vå
ningar. 

I Tuna Backar skedde 1983-84 en förtät
ning av Stiftelsen Uppsalahems område, med 
41/2-vånings punkthus lagda på mark, som 
tidigare ingått i friluftsområdet. Söder om 
Gamla Uppsalagatan, inom området utbyggt 
före 1880, skedde rivningar från 50-talets 
slut, där 3-våningslameller och radhus ersatt 
den gamla låghusbebyggelsen. Mest genom
gripande har förnyelsen varit i kv. Blenda där 
deLi början på 80-talet, i Uppsalahem AB:s 
regi, uppfördes en tät och varierad, stads
mässig bebyggelse, som även inrymmer kol
lektivhus, en i Uppsala helt ny boendeform. 

Inom kv. ldun har skett rivning av äldre 
bebyggelse och förtätningar på trädgårds
och parkmarken kring ålderdomshemmet. De 
kommunala åldringsbostäderna som uppför
des på 1930-talet ersattes 1984 med traditio
nell bostadsbebyggelse, radhus och flerfa
miljshus. 

Nya trafiklösningar har inneburit genom
gripande förändringar inom stadsdelen. Om
rådet kring utfartsvägen, Svartbäcksgatan, 
har alltid präglats av genomfartstrafiken, 
som efter andra världskriget krävt ständigt 
ökat utrymme med rivningar och gatubredd
ningar som följd. Med fullföljande av Lut
hagsleden 1976, med en ny bro över Fyrisån 
och en trafikplats på den östra sidan, och 
med Svartbäcksgatan och Råbyvägen lagda 
under järnvägarna, skapades en påtaglig 
gräns mellan innerstad och den yttre stadsde
len. Kvarteret närmast centrum, Edda, har 
genom nybebyggelsen som pågått (1983-84) 
fått en mer betonad innerstadskaraktär, där 
verkstadsbyggnader blivit ersatta med bo
stadsbebyggelse; höga huskroppar i tät grup-
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pering. Trafikplatsen vid Luthagsbron har er
hållit en karaktär liknande Norrtull i Stock
holm. 

Parker och stadsgrönska 

Svartbäcken är en stadsdel rik på grönska, 
präglad av de olika trädgårdsstadsideal som 
avlöst varandra under 1900-talets första 
hälft, omfattande 1910- och 20-talens egna
hemskvarter, 30-talets småstugeområde och 
de luftiga kvarteren med flerfamiljshus i 40-
talets parkstad. 

Trädgårdsgrönskan kompletteras av park
planteringar och naturmark i skiftande for
mer: närmast innerstaden, Mikaelsplan, och 
inom egnahemsområdet, Stjernhjelmsplan, 
två prydnadsparker samt invid barnstugan 
»Fyrisgården», lekparken i kv. Egil. Vidare 
trädgårdsparken i kv. Idun, på strandängar 
som ansats, och som norr om Fyrisvallsbron 
vidgas till ett vidsträckt friluftsområde med 
strandbad (från 1923) förvandlat till landbad 
(1959), kompletterat med idrottshall, mo
tionsanläggningar och bollplaner (1965 och 
senare) och i norr med den bördiga åsslänten 
utnyttjad för trädgårdsodlingar, Tunabergs
kolonin (1942). 

Galgbacken, ett av de få höjdpartierna 
inom de centrala delarna av staden, ger till
sammans med Norra Skogsbältet karaktär åt 
det yttersta partiet inom stadsdelen. 

Tunabergsparken, trädgården som tillhör
de Tunabergs gård, har till stora delar fyllts 
av högstadieskolans byggnader. Den s. k. 
Ledningsparken, norr om Fjärdhundragatan, 
är inte anlagd som ett permanent grönområ
de, utan utgör ett reservat för Bärbyledens 
tänkta förlängning öster om Fyrisån, mot E4. 

OMRÅDE 31: NYA SVARTBÄCKENS 
EGNAHEMSOMRÅDE 

Avgränsning 

Kv. Finn (del av), Gefna, Gundborg, Spjutet, 
Karbinen, Ingvar, Pukehornet (del av), 
Spikklubban, Yxan, Särimner och Kol. 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Repslagargatan-Adilsgatan (och dess för
längning genom kv. Pukehornet)-Gamla 
Uppsalagatan-Gävlebanan-Västra Järnvägs
gatan. 
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Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Området, som rymmer bostäder i stor ut
sträckning uppförda under stadens överinse
ende, var ett tidigt socialt omsorgsbyggande 
ined ett genomtänkt bostadsprogram inom 
ramen för en tekniskt och estetiskt genomar
betad trädgårdsstadsplan. Här finns variera
de typer av bebyggelse, friliggande egnahem, 
parhus, radhus och mindre flerfamiljshus, 
med många goda exempel på 10- och 20-
talens trä- och putsarkitektur. Hallmans 
plan, 1910, med gatunät och planteringar, är 
en klenod i staden - ett visningsobjekt. 

OMRÅDE 32: YTTRE SVARTBÄCKENS 
EGNAHEMSOMRÅDE 

Avgränsning 

Kv. Hjalmar, Dyggve, Alv, Rurik, Emund, 
Holmfrid, Hallsten, Estrid, Östen, Bronsur
nan, Armringen, Halskedjan, Mjödhornet, 
Pilspetsen, Spännbucklan, Silversöljan, 
Ringbrynjan och Guldhjälmen. 

Bebyggelsen inom området avgränsat 
av Gamla Uppsalagatan-Auroragatan-
Sköldungagatan-Swedenborgsgatan-N orra 
Skogsbältet-Gävlebanan (undantagande kv. 
Inge med Tunåsens sjukhus). 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Området som byggdes ut 1925-1945, rym
mer för tiden typisk och väl utformad bebyg
gelse, där småstugeområdet i norra delen, i 
regi av HSB, och de parkopplade småhusen i 
kv. Holmfrid är av särskilt intresse. 

OMRÅDE 33: KV. VISBUR 

Avgränsning 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
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Gamla Uppsalagatan-Swedenborgsgatan-
Sköldungagatan-Auroragatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

Kvarteret Visbur med lågkostnadsbostä
der uppförda under 30- och 40-talen, flera av 
kategorityp, är typiskt för tiden och för 
stadsdelen Svartbäcken. Det är en omsorgs
miljö, som också omfattar attityden till ut
formningen av byggnader och gårdsrum och 
som representerar en träbyggnads- och träd
gårdskultur av mycket »svensk» karaktär. 
Av särskilt intresse är HSB:s »Solgård» 
barnrikehus, det enda kvarvarande i sitt slag 
i staden, och fortfarande fullt funktionsdug
lig, vilket gäller all bebyggelse inom kvarte
ret. En miljö vars bevarande har hög angelä
genhetsgrad. 

OMRÅDE 34: »FLOTTILJSTADEN » 

Avgränsning 

Kv. Ane, Egil, Sigsten, Olov, Krake, Sigge, 
Ingegärd och Huglek. 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Gamla Uppsalagatan-Idrottsgatan-Fyrisba
det-Sköldungagatan-Svartbäcksgatan-Galg
backen-Styrbjörnsgatan-Swedenborgsgatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av stort intresse. 

Området är mycket typiskt för 40-talets 
arkitektursyn och stadsplanetänkande, som 
var ett trädgårdsstadsbyggande med flerfa
miljshus. Planteringarna i parker, på gårdar 
och på gator, är skiftande och dekorativa och 
har här samma betydelse som bebyggelsen. 
Byggnaderna, 3-vånings lamellhus i varierad 
gruppering, representerar en lugn och an
språkslös arkitektur med putsfasader i varma 
färger. Ett viktigt inslag är barnstugan och 
»medborgarhuset» Fyrisgården (kv. Egil), en 
institution med tidstypiskt intim prägel. 
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OMRÅDE 35: TUNA BACKAR 

Avgränsning 

Kv. Torbjörn och Torgny. Bebyggelsen inom 
området avgränsat av Torbjörnsgatan-Fyris
badets friluftsområde-Väpnargatan-Tunaga
tan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: Arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Av mycket stort intresse. 

»Gemensamhetsområdet» Tuna Backar, 
byggt 1947-50, var Stiftelsen Uppsalahems 
andra bostadsprojekt. Här samordnades 
inom en rikt varierad rumsorganisation, en 
bostadsbebyggelse med ett helt nytt innehåll 
och omfång, bostäder med tekniska, sociala 
och kommersiella komplement. Gestaltning
en av plan och byggnader har utvecklats ur 
en traditionell stadsbyggnadskultur, också 
inbegripande stora omsorger om gårdsgrön
skan. Bebyggelsen är skickligt anpassad till 
terrängförutsättningarna, där nyanser i plan 
och bebyggelse kunde utvecklas inom en 
»flexibel stadsplan», den första i landet. 
Tuna Backar blev byggt för en »praktisk 
trevnad». Det är ett område med mycket 
personlig prägel, återspeglande upphovs
mannen, stadsarkitekten Gunnar Leches am
bitioner om den goda bostaden, »folkhem
met». Tuna Backar, liksom Sala Backar, in
tar en särställning inom svensk bostadsarki
tektur. 

Bilaga 3 

Remissammanställning 

Byggnadsnämnden beslutade 1985-12-05 att 
remittera en inventering av skyddsvärda 
miljöer tillsammans med ett förslag till urval 
av särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer - 38 
§ områden. Förslaget har varit föremål för 
remiss under tiden 1986-02-06-1986-04-14. 
Av de 23 instanser som beretts tillfälle att 
Yttra sig har 18 st. avgivit yttrande. Dess
utom har yttrande lämnats av Johannesbäcks 
villaägareförening. 
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Redogörelsen inleds med en förteckning 
över remissinstanserna där huvudinriktning
en på angivna yttranden anges. Därefter 
följer en sammanställning av remissvaren 
och i anslutning till vart och ett av remissva
ren lämnas kommentarer från stadsbygg
nadskontoret. 

Remissinstanserna ser ur flera synpunkter 
mycket positivt på den genomförda invente
ringen av skyddsvärda miljöer. Utredningen 
anses värdefull dels som allmän information 
och dels som underlag för tillämpning av 38 § 
byggnadsstadgan. Några remissinstanser tar 
ej ställning till byggnadsnämndens urval av 
de områden som skall skyddas enligt 38 § 
BS, en del instanser tillstyrker urvalet och en 
större grupp önskar en utökning av antalet 
områden. 

De utvalda miljöerna indelades i urvalet i 
två grupper; en grupp kallad »Värdefull 
miljö» där 38 § byggnadsstadgan föreslås bli 
utgångspunkten vid prövning av bebyggelse
förändringar och en grupp kallad »miljöom
råden» där särskild uppmärksamhet skulle 
iakttagas vid förändringar av miljön. Kultur
nämnden m. fl. anser det inte meningsfullt att 
göra den föreslagna graderingen mellan om
rådena. Stadsbyggnadskontoret finner in
vändningen berättigad och föreslår att indel
ningen ej längre skall redovisas. 

Följande förändringar i de i remissuppla
gan föreslagna 38 §-områdena föreslås. 

Område I - Vaksala torg - del av 

Bland remissinstanserna föreslår kultur
nämnden, länsstyrelsen, vänsterpartiet kom
munisterna och miljöpartiet att områdena 
kring Vaksala torg; där bebyggelsen speglar 
olika skeden av stadens utveckling, skall ingå 
bland de skyddsvärda miljöerna. Stadsbygg
nadskontoret föreslår att kvarteren Vaksala 
(Vaksalaskolan), Vidar, Gerd, de södra de
larna av kvarteren Fröj, Njord och Einar 
samt västra delen av kvarteret Sverre skall 
ingå. Detta innebär att hela miljön kring Vak
sala torg innefattas i 38 §-området. 

Område 3 - Strandbodkilen 

Hela området föreslås såsom skyddsvärt vil-
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ket föreslagits av kulturnämnden, länsstyrel
sen och landsantikvarien. 

Område 4 - K v. Liljan 

Hela området föreslås såsom skyddsvärt vil
ket föreslagits av kulturnämnden, länsstyrel
sen och landsantikvarien. 

Område 17 - Kungsgärdets egnahemsområde 

Området avgränsades till att enbart gälla be
byggelsen kring Slöjdgatan. Denna begräns
ning föreslås hävd enligt önskemål från kul
turnämnden, landsantikvarien och kommun
delsnämnden i Eriksberg. 

Till detta område föreslås även kvarteret 
Svärdet införlivat innehållande bl. a. Berga
skolan. 

Område 22 - Främre Luthagen 

Området föreslås utvidgat att även omfatta 
Katedralskolan enligt flera remissinstansers 
önskemål. 

Stadsbyggnadskontoret har såsom framgår 
av remisshandlingen försökt att välja ut om
råden som är koncentrerade och av sådan typ 
att restriktioner klart kan motiveras. Ett stort 
antal områden med vida avgränsningar ris
kerar att motverka avsett syfte genom att 
restriktionerna ej kan tillämpas konsekvent 
över hela området. 

Remissvaren har ej kunnat övertyga om att 
områdena 6 - Almtuna låghusområde; 7 -
Almtuna egnahemsområde; och 8- Fålhagen 
skall ingå i gruppen av särskilt värdefulla 
bebyggelsemiljöer. När det gäller områdena 
9 - Norra Kvarngärdet; 11 - kv. Bellman och 
13 - Johannesbäcks låghusområde delar re
missinstanserna stadsbyggandskontorets be
dömning att dessa områden ej skall ingå. För 
område 10- Norra Gränby har kommundels
nämnden i Gamla Uppsala framfört önske
mål om att detta område borde ingå. Det är 
uppmuntrande att se att även relativt moder
na områden röner stor uppskattning. Stads
byggnadskontoret delar de framförda syn
punkterna men avstår trots detta att ompröva 
tidigare ställningstagande. 

Miljöfrågorna i området »Yttre Kungsäng-
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en» nr 14 föreslås bli tillgodosedda i det på
gående stadsplanearbetet. Detsamma gäller 
önskemålen om särskilda miljöhänsyn i Eke
by bruk. Även där pågår för närvarande 
stadsplanearbete. 

För områdena 15 - Artillerigärdet; 18 -
Kungsgärdets småstugeområde; 20 - Som
marro; 21- Eriksberg; 23 - Luthagsleden; 25 
- Eriksdal; 26- Enhagen; 27 - Stabby Gärde; 
29 - Rickomberga; 33 - Visbur och 34 -
Flottiljstaden föreslås ingen ändring. Det vill 
säga inget av områdena föreslås ingå bland 
de utvalda områdena. Det kvarter som sär
skilt uppmärksammats bl. a. i media är kvar
teret Visbur. Stadsbyggnadskontoret är väl 
medvetet om kvarterets kvaliteter och har 
tidigare i samband med framställning om 
stadsplaneändring utvecklat sin syn på kvar
teret. Höga krav kommer att ställas på en 
eventuell nybyggenskap i kvarteret. 

Flera instanser anser att riktlinjer/hand
lingsprogram för plan-, bebyggelse- och ut
formningsfrågor inom de utvalda områdena 
ska utarbetas. Önskemål har även framförts 
om inrättande av ett »skönhetsråd», som i 
första hand skulle studera stadskärnan och 
de i utredningen redovisade områdena. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att rikt
linjer för de aktuella områdena successivt 
utarbetas. Arbetet med dessa riktlinjer före
slås ske i den nyligen av byggnadsnämn
den/stadsbyggnadskontoret initierade bered
ningsgruppen för utformningsfrågor i inner
staden. 

Kommunen kan genom ett fullmäktigebe
slut lägga fast gränserna för sådana särskilt 
värdefulla bebyggelsemiljöer som avses i 38 § 

byggnadsstadgan. En förutsättning är att 
medborgarna har beretts tillfälle att yttra sig 
över förslaget. Ett sådant ärende bör hand
läggas enligt reglerna för generalplan. Genom 
den inventering och remiss som genomförts 
har särskilt värdefulla områden avgränsats. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför bygg
nadsnämnden besluta 

att byggnadsnämnden låter ställa ut försla
get till urval av särskilt värdefulla bebyggel
semiljöer där miljöhänsyn skall gälla enligt 38 
§ byggnadsstadgan 

att stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag 
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Remissammanställning 

Ej av- Ingen 
givit yttr. erinran 

Fastighetsnämnden 
Gatu- o. trafiknämnden X 

Miljö- o. hälsosk.n. 
Kulturnämnden 
Fritidsnämnden 
Planeringskontoret 
Industriverken 
Landsantikvarien 
Hyresgästföreningen X 

Handikapprådet X 

Länsstyrelsen 
Centerns kommunorg. X 

Folkpartiet X 

Moderata sam!. partiet X 

Socialdemokraterna X 

Vänsterpartiet komm. 
Miljöpartiet 
Luthagens KDN 
Eriksbergs KDN 
Svartbäckens KDN 
Gamla Uppsala KDN 
Vaksala KDN 
Centrala stadens KDN 
Johannesbäcks villa-
ägareförening X 

att successivt utarbeta riktlinjer för plan- och 
byggnadsärenden i de utvalda områdena. 

Sammanställning au remissvar 
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Uttalar 
sig ej om Föreslår 
vilka om- Till- utökning 
råden som styrker med ytter-
ska skyddas med ligare § 38-
med§ 38 kommentar områden 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

handla de inventerade områdena. Vid framti
da stadsplaneändringar ges ju nämnden möj
lighet att avge yttrande. 

Yttranden utan erinran har lämnats av ga- Fritidsnämnden 
tunämnden/trafiknämnden, hyresgästföre- Fritidsnämnden hälsar med glädje byggnads-
ningen, centerns kommunorganisation och 
Johannesbäcks villaägareförening. 
Yttranden där ställning ej tas till vilka områ
den som ska skyddas med 38 § BS har läm
nats av fastighetsnämnden, fritidsnämnden, 
planeringskontoret och industriverken. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden anser den utförda inven
teringen vara värdefull både som allmän in
formation och som underlag för tillämpning 
av 38 § BS. 

Som framgår av remisshandlingen får ett 
beslut om § 38-områden inte några direkta 
rättsverkningar. Fastighetsnämnden anser 
sig därför inte ha anledning att nu detaljbe-

nämndens ambition att medvetandegöra för
troendevalda, tjänstemän och allmänheten 
om vilken tillgång som finns i många Uppsa
lakvarter. Inventeringen i sig höjer kunska
pen och riktar uppmärksamhet eller kanske 
nyfikenhet på de namngivna stadsavsnitten. 
Det måhända viktigaste är att stadsbyggan
det nu blir mer präglat av helhetssyn och inte 
bara för/emot rivning, bevarande och byg
gande av enskilda hus. 

Helheten före deloptimering av sektorsin
tressen borde kunna bli nästa årtiondes led
stjärna. Många ex. finns där resp. nämnd/ 
förvaltning utifrån sitt ansvar handlat riktigt 
men där totalmiljön skadats. Transformator
stationer, armaturbyten, markbeläggningar, 
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stolpar, möbler, vegetation, fasadisoleringar 
och materialbyten på hus har under åtminsto
ne ett par decennier skett utan att en god 
helhetsverkan uppmärksammats. 

Fritidsnämnden föreslår byggnadsnämn
den verka för att här utvalda stadsdelar skyd
das på lämpligaste sätt så att förändringar 
både av enskilda, stat och kommun riktas 
mot gemensamt mål. En i många stycken god 
förebild är byggande, renoverande och beva
rande av inre Svartbäcken (S:t Olofsgatan, 
Fyrisån, Skolgatan, Kungsgatan). 

Medlen för ett sådant arbete är dels de som 
uppräknats i utredningen och dels att utform
ningsansvaret samlas. Ett rådgivande organ 
för skönhetsfrågor borde knytas till bygg
nadsnämnd eller kanske hellre kommunsty
relse. 

Ett sådant gestaltningsråd, utformnings
grupp eller vad det nu bör kallas skulle som 
första uppgift studera stadskärnan och de i 
inventeringen föreslagna § 38-områdena. 

Fritidsnämnden har inga synpunkter på ur
valen. De syns omdömesfullt gjorda. Speci
ellt intressant är departementschefens dis
kussion om begreppet »Värdefull miljö». Han 
framhåller att även vägar, broar, parkanlägg
ningar och omgivande naturlandskap har be
tydelse för ett bebyggelseområdes miljövär
de. 

Beträffande antalet § 38-områden är det 
viktigt att listan inte utökas i nämnvärd om
fattning. Materialet blir då med stor sannolik
het mera allmänt. Tyngden försvinner där
med också för de allra mest angelägna områ
dena. 

Till förteckningen bör som miljöområde 
läggas koloniträdgårdsområdet i Fålhagen. 
Föreningarna Flora och Linnea byggdes där 
ut under en kort epok kring 1930. Gestalt
ningen är än idag sammanhållen och oförvan
skad. Företeelsen som sådan, »odling med 
liten stuga», är ett viktigt inslag ur kulturell, 
social, arkitektonisk och stadsplanehistorisk 
synvinkel. 

Fritidsnämnden beslutar 
att ej uttala sig om vilka stadsmiljöer som 

bör skyddas med § 38, 
att hemställa hos byggnadsnämnden om 
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att koloniträdgårdsområdet Flora/Linnea tas 
med som miljöområde, samt 

att hemställa hos byggnadsnämnden om 
ett verkande för inrättande av utformnings
grupp knuten till kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Beträffande koloniträdgårdsarbetet Flora/ 
Linnea kan inte fritidsnämndens önskemål 
tillgodoses. Stadsbyggnadskontoret förutsät
ter att koloniträdgårdsföreningen själv be
vakar att områdets värden bibehålles. Många 
åtgärder i området är ej föremål för prövning 
genom byggnadslov. Stadsbyggnadskontoret 
delar fritidsnämndens synpunkter vad gäller 
skönhetsfrågor - utformningsfrågor. Ett ut
redningsorgan knutet till byggnadsnämn
den/stadsbyggnadskontoret torde vara den 
lämpligaste lösningen för att uppnå en hel
hetssyn på de estetiska frågorna. En arbets
grupp har på initiativ från stadsbyggnadskon
toret redan bildats för att arbeta med dessa 
frågor. 

Planeringskontoret 

Planeringskontoret bedömer att den verk
ställda inventeringen utgör ett gott underlag 
för urvalet av områden. Kontoret avstår från 
att kommentera prioriteringen av »Värdefulla 
miljöer/§ 38-områden» men vill betona vikten 
av att särskild uppmärksamhet iakttas vid 
förändring av miljön även i övriga skyddsvär
da miljöer, s. k. »miljöområden». 

Stadskärnan, som inte ingått i inventering
en, bör som helhet betraktas som skyddsvärd 
miljö. Rörande bevarandeområdena i stads
kärnan enligt kommunfullmäktiges beslut på
går särskild utredning. Frågan om avgräns
ning av ytterligare bevarandeområden bör 
prövas inom stadsförnyelsegruppens s. k. 
stadskärneprojekt. 

Enligt kontorets uppfattning bör urvalet av 
områden åtföljas av riktlinjer för hantering av 
plan- och bebyggelsefrågor inom de 
skyddsvärda miljöerna. »Särskild uppmärk
samhet» är ett alltför vagt uttryck. Riktlinjer
na bör kännetecknas av aktiv omsorg om 
miljön och, vad avser miljöområdena, inte 
förhindra förändringar men sträva till att för
ändringar ytterligare berikar miljön. Riktlin-
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jerna bör avse såväl bebyggelsen som grön
skan i stadsbilden och trafik och parkering. 
Sådana riktlinjer bör formuleras oavsett om 
planändring vidtas eller ej. 

Då riktlinjerna är av stort och varaktigt 
intresse för hela befolkningen bör de antas av 
kommunfullmäktige. Inom ramen för riktlin
jerna kan därefter byggnadsnämnden verka 
självständigt för omsorgen om en god stads
miljö. 

Med dessa kommentarer tillstyrker plane
ringskontoret förslaget. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Som stöd för utformningen av de aktuella 
områdena bör riktlinjer utarbetas. I detta ar
bete måste det under kommentaren till fri
tidsnämnden nämnda beredningsorganet ges 
en aktiv roll. Beträffande planeringskonto
rets uttalande »att byggnadsnämnden inom 
ramen för riktlinjerna sedan skulle kunna 
verka självständigt för omsorgen om en god 
stadsmiljö» har stadsbyggnadskontoret en 
något avvikande uppfattning då ju inte hela 
utformningen av stadsmiljön ligger inom 
byggnadsnämndens ansvarsområde. Riktlin
jerna bör bli vägledande för arbetet inom 
samtliga berörda nämnder men bedöms ej 
kunna ersätta det »centrala beredningsorga
net». 

Stadsbyggnadskontoret avstår från kom
mentar till planeringskontorets yttrande be
träffande stads kärnan då denna ju inte ingår i 
remissmaterialet. 

Industriverken 

Arbete med elektricitet är en farlig verksam
het, där säkerhetsfrågorna sätts i första rum
met. 

Utvecklingen på nätstationssidan har skett 
för att öka personsäkerheten som är lika med 
arbetsmiljön. Nätstationerna ska nu alltid 
vara placerade ovan mark. Vidare ska nätsta
tionernas högspänningsfack - varierar mellan 
4-8 i antal beroende på stationens storlek -
ha utblåsningsöppningar 2,5 m ovan mark. 
Dessutom ska nätstationen vara försedd med 
ändamålsenliga utrymnings vägar. 

En anpassning av elverkets standardsta
tion till yttre miljön med särskilda väggar och 
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tak kostar ca 50000 kr i investering samt 
dessutom ökade drift- och underhållskostna
der. 

Här kan det uppstå ett visst motsatsförhål
lande mellan å ena sidan de krav som ur 
säkerhetssynpunkt måste uppfyllas och å 
andra sidan yttre miljön. Industriverken hop
pas på ett gott samarbete med stadsbygg
nadskontoret för att lösa detta. 

Med hänsyn till den korta remisstiden (be
slut i byggnadsnämnden 1985-12-05, remiss
handlingen daterad 1986-02-06, ankom in
dustriverken 1986-03-05, remisstiden utgår 
1986-04-14) är det för närvarande inte möjligt 
att kommentera förslaget i detalj. Elverket 
arbetar med en ombyggnadsplan för sina 
transformatorstationer enligt de krav som 
ställs av elektriska inspektionen och kommer 
därvid fortlöpande att samråda med stads
byggnadskontoret. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

De konflikter som industriverken påtalar un
derstryker vikten av att riktlinjer utarbetas 
som stöd för de olika nämndernas verksam
het. 

Yttranden med tillstyrkan och kommentar 
har lämnats av miljö- och hälsoskydds
förvaltningen och Vaksala kommundels
nämnd. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Syftet med förslaget är att söka medel att 
utan stadsplaneändringar bevara en värdefull 
miljö. Ordet »miljö» avser här ett vidare be
grepp än miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ansvarsområde. Nämnden ser dock inga skäl 
att inte ställa sig bakom de motiv som ligger 
till grund för bestämmelserna i § 38 bygg
nadsstadgan och tillstyrker därför föreliggan
de förslag till urval av områden där denna 
paragraf skall tillämpas. Nämnden förutsät
ter samtidigt att det föreslagna skyddet inte 
påverkar den pågående trafikplaneringens in
tentioner. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Det föreslagna skyddet bedöms ej vara av 
sådan art att pågående trafikplanearbete på
verkas. 
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Vaksala kommundelsnämnd 

Nämnden finner det positivt att en så omfat
tande inventering gjorts. Det är viktigt att 
framtida beslut kan få större tyngd, grundat 
på ett politiskt ställningstagande, så att inte 
värdefull miljö går förlorad. 

Inom Vaksala KDN-område har invente
ringen föreslagit, att områdena 12 och 13 
skall betraktas som skyddsvärda miljöer. I 
stadsbyggnadskontorets rekommendationer 
till byggnadsnämnden föreslås därutöver, att 
38 § byggnadsstadgan enbart skall tillämpas 
på del av område 12 - Sala Backar (Leches 
plan). 

Mot den föreslagna uppdelningen av områ
de 12 har nämnden inget att erinra. Angående 
område 13 anser nämnden det tveksamt om 
de miljömässiga krav som bör kunna ställas 
på ett miljöområde här uppfylles. Dessutom 
betonas enbart en mindre del av området i 
inventeringen, vilket gör att området svår
ligen som helhet kan betraktas som ett miljö
område. 

Till sist vill nämnden, liksom utredarna till 
»Skyddsvärda miljöer», betona vikten av att 
gamla stadsdelsnamn återupplivas och beva
ras. Nämnden vill fästa byggnadsnämndens 
uppmärksamhet på att område 12 bör benäm
nas Sala backe och inte Sala Backar. Sala 
Backar är ett kvartersnamn och får ses som 
en analog företeelse till Tuna Backar, Leches 
föregångare till Sala Backar. Sala backe är 
den gamla benämningen på området, vilket 
till stor del överensstämmer med område 12. 

I dagsläget är bägge benämningarna inar
betade i folks medvetande. Olyckligtvis an
vänds, från och till, kvartersnamnet Sala 
Backar för området och Sala backe för kvar
teret. För att få slut på hopblandningen och 
för att knyta an till den ursprungliga benäm
ningen av området önskar nämnden att bygg
nadsnämnden framgent konsekvent be
nämner området Sala backe - som sig rätte
ligen bör. 

Nämnden vill, utöver »namndiskus
sionen», föreslå byggnadsnämnden att, för 
område 12 särskilja Leches plan som värde
full miljö och att övrig del av området betrak
tas som miljöområde, enligt förslaget. För 
område 13 önskar nämnden att byggnads-
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nämnden vid bearbetningen av remissvaren 
tar området under omprövning då nämnden i 
dagsläget inte kan finna det motiverat att 
klassificera detta som ett miljöområde. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Vaksala KDN anför att endast en mindre del 
av område 13 särskilt betonas, varför områ
det svårligen som helhet kan betraktas som 
miljöområde. Stadsbyggnadskontoret anser 
att »område 13» fått en naturlig avgränsning i 
och med att hela låghusområdet ingår. Det 
faktum att låghusbebyggelsen i kv. Blåklin
ten, liksom radhusbebyggelsen betecknats 
som särskilt intressant bör vara positivt för 
miljön som helhet. 

Beträffande kommundelsnämndens önske
mål om namnändring på område 12 från 
»Sala Backar» till »Sala backe» föreslår 
stadsbyggnadskontoret att ändringen genom
förs i inventeringsmaterialet. 

Yttranden där utökning med ytterligare § 

38-områden föreslås har lämnats av kultur
nämnden, landsantikvarien, vänsterpartiet 
kommunisterna, miljöpartiet samt Lutha
gens, Eriksbergs, Gamla Uppsala och Cen
trala stadens kommundelsnämnder. 

Kulturnämnden 

Inledning 

Kulturnämnden har med stort intresse tagit 
del av inventeringen av skyddsvärda miljöer i 
Uppsala stadsområde och med tillfredsstäl
lelse konstaterat att den nu ligger till grund 
för ett förslag om områden inom vilka § 38 i 
byggnadsstadgan skall tillämpas. 

Det är angläget att Uppsala, som är en 
kommun i stark förändring snarast får till 
stånd beslut om värdefulla områden inom 
hela kommunen och därigenom kan utnyttja 
den möjlighet till förstärkt skydd för värde
full miljö som ges i § 38 i och med tillägget 
från 1980. 

Ett första steg togs i juni 1985 när kom
munfullmäktige beslutade att vissa områden 
skall vara sådan »värdefull miljö» som om
fattas av § 38 första stycket andra meningen 
byggnadsstadgan. 

Det är viktigt att inventeringen sprids så 
att innevånarna inom skyddsvärda områden 
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får information och kunskap om vari områ
dets kvaliteter består. Det är också önskvärt 
att inventeringarna kompletteras med hand
lingsprogram som dels informerar om ett om
rådes värden dels innehåller råd och förslag 
om hur nödvändiga moderniseringar och till
byggnader kan göras på ett sätt som över
ensstämmer med områdets karaktär. 

Stadsbyggnadskontorets gradering av 
områden 

I det nu framlagda förslaget om skyddsvärda 
miljöer förekommer till skillnad från tidigare 
två olika grupper av områden - värdefull 
miljö och miljöområden. 

Kulturnämnden finner det inte menings
fullt att göra den föreslagna graderingen mel
lan områdena, vilken bl. a. innebär att olika 
principer skulle gälla för olika delar av kom
munen. Kategorien »miljöområden» är heller 
inte kopplad till något lagrum, varför den 
knappast skulle få någon praktisk betydelse. 
Att stadsbyggnadskontoret kan överväga att 
senare föra över sådana områden till kategori 
ett, talar också för att samtliga aktuella områ
den redan nu skulle kunna få samma status. 
För det är väl inte så att dessa områden på 
något sätt kan växa till sig? 

Det redovisas inte i texten några klara kri
terier för vilka områden som valts ut att ingå 
i den första kategorien. Det framgår att stads
byggnadskontoret begränsat antalet med mo
tiveringen »att områdena skall vara koncen
trerade och av sådan typ att restriktioner 
klart kan tillämpas över hela området». Detta 
tyder på att endast områden med homogen 
bebyggelse, där det skett mycket små föränd
ringar, har kunnat komma ifråga som värde
full miljö. Det är alltså i huvudsak områden 
med uttalat kulturhistoriskt eller arkitekto
niskt värde. 

För sådana områden innebar § 38 ett rela
tivt gott skydd redan innan den förändring 
som genomfördes 1980. I en undersökning av 
51 rättsfall som avgjorts i kammarrätterna 
och regeringsrätten mellan 1960 och 1980 vi
sade det sig att byggnadsnämnderna fått sina 
beslut upphävda i 60 % av de undersökta fal
len där nämnden stött sig på § 38. När det 
rörde sig om kulturhistoriskt värdefull be-
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byggelse hade byggnadsnämnden vunnit i de 
flesta fall (Olof Hirn: Att styra bebyggelsens 
utseende). 

Avsikten med det tillägg som gjordes i § 38 
var att öka kommunernas möjlighet att skyd
da miljöer som i kommunen upplevs som 
värdefulla utan att de behöver ha ett så utta
lat kulturhistoriskt värde. Det skall däremot 
finnas »ett uttryck i bebyggelsemiljön som 
kan bedömas vara allmänt uppskattat av 
kommunens innevånare». 

Detta talar, enligt kulturnämndens uppfatt
ning, för att man inte skall vara så restriktiv i 
urvalet av § 38-områden. De flesta områden 
som valts ut i inventeringen skulle kunna 
vara § 38-områden. Det har i det samman
hanget mindre betydelse om det skett olycks
fall i vissa områden med dåligt anpassade ny
eller ombyggda hus eller med fasadisolering
ar som ändrat husens karaktär. Så har skett i 
t. ex. Rickomberga eller Kungsgärdets och 
Nya Svartbäckens egnahemsområden, vilket 
kan förklara att dessa områden inte finns 
med i den första kategorien. Flera av husen 
här har behandlats ovarsamt, men trots det 
finns det kvar kvaliteter inom området som 
inte enbart ligger i de enstaka husens utseen
de utan också finns i planen, skalan eller 
vegetationen. 

Är det inte angeläget för byggnadsnämn
den att i dessa områden ha möjlighet att på
verka framtida förändringar, hindra ytterliga
re misstag och kanske påverka ägarna att 
göra ev. nya förändringar i riktning mot ett 
återställande? 

Enligt kulturnämndens uppfattning borde 
så gott som alla de områden som i invente
ringen märkts ut som värdefulla kunna utgö
ra värdefull miljö, kategori I. 

Redovisning av skyddsvärda områden 

Den gjorda inventeringen och förslaget som 
bygger på denna, är huvudsakligen inriktad 
på bostadsbebyggelse. Detta kan förklaras av 
att det är där de största förändringarna sker. 

Kulturnämnden finner ändå att en sådan 
redovisning blir något missvisande i och med 
att viktiga områden är undantagna. Det gäller 
alla de byggnader som förvaltas av byggnads
styrelsen. Även om kommunen inte har möj-
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lighet att påverka dessa borde de finnas med 
på en översiktskarta över värdefulla miljöer. 
Sådana miljöer skulle ej kunna få en särskild 
markering. 

Det blir ännu mer missvisande när man 
undantar vissa kommunala byggnader. Ka
tedralskolan t. ex. är helt utan markering om
given av svart markering för värdefull miljö. 
Detsamma gäller också andra skolor som 
Bergaskolan och Domarringens skola, vilka 
är värdefulla skolmiljöer ritade av Gunnar 
Leche på 40-talet. Det kan finnas andra lik
nande exempel, men det har inte varit möjligt 
att inom ramen för denna remiss göra en så 
grundlig genomgång av materialet. 

Med hänvisning till ovanstående tillstyrker 
kulturnämnden beslut om värdefulla miljöer, 
§ 38-områden, inom Uppsala stadsområde. 
Kulturnämnden föreslår vidare 

att till de 15 områden som föreslås utgöra 
»Värdefull miljö» läggs ytterligare 11 områ
den nämligen 1, 3, 4, 7, 8, 14, 17, 20, 29, 31 
och 33; samt 

att de nu utvalda områdena kompletteras 
med vissa offentliga miljöer som t. ex. Kate
dralskolan, Bergaskolan och Domarringens 
skola. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Stadsbyggnadskontoret delar kulturnämn
dens uppfattning beträffande kartläggning av 
skyddsvärda miljöer vad gäller av byggnads
styrelsen förvaltade byggnader. Den frågan 
liksom frågan om komplettering med vissa 
offentliga miljöer såsom de här redovisade 
skolmiljöerna kräver ju också en inventering. 
Beslut om ett sådant inventeringsarbete bör 
tas i sedvanlig ordning. Stadsbyggnadskonto
ret föreslår dock att utan ytterligare utred
ning låta Vaksalaskolan, Katedralskolan och 
Bergaskolan ingå i de särskilt värdefulla be
byggelsemiljöerna. 

Beträffande den av kulturnämnden före
slagna kompletteringen med ytterligare 11 
stycken § 38-områden hänvisas till den inle
dande sammanfattningen. 

Landsantikuarien 

Länsmuseet har ombetts lämna yttrande an
gående urvalet av skyddsvärda miljöer i 
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Uppsala stadsområde utanför den gamla 
stadskärnan. Urvalet har gjorts av en arbets
grupp, som presenterat en översiktskarta 
med avgränsade miljöer, inom vilka bygg
nadsstadgans 38 § bör tillämpas. 

Med utgångspunkt från arbetsgruppens re
dovisning har byggnadsnämnden därefter 
gjort ett snävare urval och föreslagit att res
ten av områdena i stället skall få beteckning
en »miljöområden, där särskild uppmärksam
het skall iakttagas vid förändringar av miljön 
och där en tillämpning av 38 § byggnadsstad
gan kan övervägas». Upplandsmuseet anser 
att denna senare klassificering i praktiken 
inte får någon positiv effekt i bevarandehän
seende. Museet menar att vissa inskränk
ningar kan accepteras men att likväl större 
hänsyn borde tas till expertgruppens förslag. 

Utöver de områden som enligt byggnads
nämnden bör få beteckningen § 38-områden 
föreslår museet att följande av byggnads
nämnden »gråmarkerade» miljöorrH·åden 
också omfattas av § 38 byggnadsstadgan en
ligt arbetsgruppens förslag: 

Område 3, 4 och 6. Strandbodkilen, kv. 
Liljan och Almtuna låghusområde. Repre
sentativa områden med 30- och 40-talsbebyg
gelse. 

Område 7 och 8. Almtuna egnahemsområ
de och Fålhagen med tidig respektive senare 
egnahems bebyggelse. 

Område 14. Yttre Kungsängen. Ett områ
de av stort kulturhistoriskt intresse med 
samlad arbetarbostadsbebyggelse i tidig 20-
talsklassicism, som i tidigare planarbete för 
delar av Kungsängen föreslagits få beteck
ningen Q. 

Område 17. Kungsgärdets egnahemsområ
de, som i sin helhet bör omfattas av § 38. 

Område 20 med bostadsbebyggelse av oli
ka kategorier företrädesvis från 40-talet väl 
anpassad till vegetation och topografi. 

Område 29. Rickomberga, Uppsalas första 
egnahemsområde, utbyggt 1905-14, med 
mycket av den ursprungliga karaktären be
varad. 

Område 31. Nya Svartbäckens egnahems
område bör i sin helhet omfattas av § 38. 

Område 33. Kv. Visbur. En miljö av myc
ket stort social- och kulturhistoriskt intresse, 
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som bland annat innehåller lågkostnadsbo
städer, typiska för 30- och 40-talen och för 
Svartbäcken. Inom området finns Uppsalas 
enda kvarvarande s. k. barnrikehus. En 
miljö, som är mycket angelägen att bevara. 

För att öka förståelsen för och kunskapen 
om de utvalda områdenas speciella karaktär 
och historiska bakgrund anser museet slutli
gen, att varje område bör presenteras i hand
lingsprogram för de olika stadsdelarna lik
nande de program- och informationsskrifter 
som utgivits av Stockholms Stadsbyggnads
kontor. En informationssatsning av det sla
get, som fördjupar kunskaperna hos såväl 
beslutsfattare som hos de boende inom re
spektive område, har visat sig vara mycket 
värdefull. 

I beredningen av detta ärende har, förutom 
antikvarie Karin Wretin och undertecknad, 
l:e antikvarien Kjell-Håkan Arnell deltagit. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Beträffande landsantikvariens synpunkter 
om handlingsprogram hänvisas till stads
byggnadskontorets kommentar till plane
ringskontoret. 

Angående den föreslagna kompletteringen 
med ytterligare § 38-områden hänvisas till 
den inledande sammanfattningen. 

Länsstyrelsen 

Den inventering och utredning av områden 
värda att skydda med förordnande enligt 38 § 

byggnadsstadgan som kommunen låtit utföra 
är mycket förtjänstfullt genomförd. Den ut
gör ett väsentligt underlag för bedömningar 
både av hela miljöers och enskilda byggna
ders skyddsvärde. Utredningen som omfattar 
ett 30-tal områden har bearbetats av stads
byggnadskontoret och vägts mot förutsätt
ningarna att i den löpande handläggningen av 
plan- och byggnadsärenden kunna hävda 
skyddsintresset. 

Generellt gäller att bebyggelsens bl. a. kul
turhistoriska värden skall beaktas och att 
hänsyn tas till stads- och landskapsbilden. 
Detta betyder hänsyn i helheter såväl som i 
detaljer. Både stadsplane- och byggnadsut
formning, stadsgestaltning och material- och 
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färgval har stor betydelse för helheten. Sam
tidigt skall detta vägas mot den enskildes rätt 
till individuell utformning och påverkan av 
den egna miljön. 

Urvalet av områden som skall kunna skyd
das enligt 38 § kan därför uppvisa såväl typis
ka planmönster och stadsplanetekniska för
hållanden såsom bebyggelsedimensioner, tät
het, rymlighet och kvaliteter hos bebyggel
sen som grupp eller hos enskilda byggnader, 
vilket utredningen tagit fasta på. Även för
hållanden i angränsande markområden och 
gaturum kan emellertid också vara väsentliga 
för hur ett område uppfattas och värderas. 
Angränsande park- och grönområden eller 
institutionsanläggningar somt. ex. skolor kan 
då vara motiverade att inordna i ett § 38-
område. Upplevelsen av området begränsas 
inte alltid till området i sig utan med hänsyn 
till omgivningen. Förbud mot hög bebyggelse 
kring ett landskapsrum eller lågt tätt bebyggt 
område kan vara motiverat. Detta kan upp
nås genom en vidare avgränsning inkluderan
de åtminstone gaturum och del av angränsan
de kvarter. 

Förutom dessa näraliggande faktorer avgör 
naturligen förändrings- eller hotbilden, dvs. 
eventuella förestående stadsplanemässiga 
förtätningar, omvandling till annat nyttjande 
såsom bostäder till verksamheter, till kontor 
eller det vanligast förekommande, fasadänd
ringar i samband med ombyggnader och fa
sadisoleringar. 

De föreslagna § 38-områdena kan betrak
tas som kulturhistoriskt och gestaltningsmäs
sigt enhetliga bebyggelsegrupper. De präglas 
i stor utsträckning av att bebyggelsen upp
förts i ett sammanhang och fortfarande är 
mycket väl bevarad. Goda exempel på såda
na områden är bl. a. Slöjdgatsbebyggelsen, 
Salabackar och området söder om Vaksala 
torg. De utvalda områdena har från såväl 
kulturhistorisk som antikvarisk synpunkt så
dana kvaliteter att kraven på utformningen 
av eventuellt nytillkommande bebyggelse 
med stöd av 38 § byggnadsstadgan kan häv
das med stor skärpa. De generellt giltiga be
stämmelserna i 38 § första stycket bygg
nadsstadgan angående bebyggelsens kultur
historiska värden förutsätter givetvis stor 
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varsamhet vid ombyggnad och upprustning 
av befintlig bebyggelse. 

Flera områden av stort kulturhistoriskt 
och arkitektoniskt värde har hänförts till 
gruppen miljöområden. Av främst kulturhis
toriska skäl bör en del av dessa föras över till 
gruppen värdefull miljö, vilket skulle medfö
ra att vissa förordnandeområden utökas vä
sentligt. Främst bör här framhållas områdena 
kring Vaksala torg, där bebyggelsen visserli
gen är kronologiskt och gestaltningsmässigt 
oenhetlig men ändå på ett mycket tydligt sätt 
speglar olika skeden av stadens utveckling. 
På samma sätt som den centrala stadens väl
bevarade renässansplan speglar stormaktsti
dens anspråk på en representativ stadsmiljö 
eller bebyggelsen kring domkyrkan ger en 
bild av stadens återuppbyggelse efter 1702 
års stadsbrand visar miljöerna kring Vaksala 
torg dynamiken i stadens utveckling från 
1800-talets mitt och framåt i såväl planfor
merna som i den bevarade bostads- och in
dustribebyggelsen. Områden som på detta 
sätt tydliggör stadens historia bör enligt 
länsstyrelsens uppfattning skyddas genom 
förordnande enligt 38 § byggnadsstadgan. 

Inom några områden har en tidigare enhet
lig bebyggelsemiljö splittrats genom nytill
kommande bebyggelse, som mindre väl an
passats till ett hävdat bebyggelsemönster, el
ler genom illa utformade fasadisoleringar. 
Möjligheten att i kommande stadsplaner och 
byggnadslovsgivning återge sådana områden 
de ursprungliga kvaliteterna bör också beak
tas. Bl. a. i Svartbäcken och Almtuna-områ
dena bör därför en utvidgning av § 38-områ
dena göras. 

I utredningen saknas också flera byggna
der som har starkt miljöskapande karaktär, 
t. ex. Katedralskolan, Bergaskolan och Do
marringens skola. Dessa bör också föras till 
gruppen värdefull miljö. För Katedralskolan 
uppförd 1869, som är en av arkitekten F. W. 
Scholanders bäst bevarade byggnader bör en 
byggnadsminnesförklaring övervägas. 

Mot denna bakgrund föreslår länsstyrelsen 
att vissa delområden i förslaget sammanfö
res, i något fall med annan yttre avgränsning, 
i andra fall genom utvidgning. Nedan för
tecknas vissa områden som förutom de före-
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slagna § 38-områdena bör ingå i det slutliga 
förslaget. 

Följande områden föreslås ingå: 
1, 3, 4, 7, 8, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 

31, 33 och 34. 
I den slutliga handläggningen av detta 

ärende har även deltagit länsantikvarie 
Rydh. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Beträffande länsstyrelsens önskemål om 
komplettering av materialet med vissa skol
miljöer hänvisas till stadsbyggnadskontorets 
kommentar till kulturnämnden. 

Angående den av länsstyrelsen föreslagna 
kompletteringen med ytterligare 16 stycken§ 
38-områden hänvisas till den inledande sam
manfattningen. 

Länsstyrelsens resonemang om att genom 
en vidare avgränsning inkludera även gatu
rum och del av avgränsande kvarter har ej 
beaktats men i det praktiska arbetet kommer 
givetvis sådana överväganden att ske. 

Vänsterpartiet kommunisterna 

VPK Uppsala ser med tillfredsställelse att 
Uppsala kommun genomfört en inventering 
av skyddsvärda stadsmiljöer i kommunen för 
tillämpning av 38 § B.S. Principen att typiska 
områden från olika stadsbyggnadsepoker in
till mitten av 1960-talet medtagits är viktig, 
liksom att så pass stora delar av staden som 
nu föreslås läggs under § 38. 

VPK Uppsala har inget att erinra mot att 
de föreslagna § 38-områdena stadfästs. Där
emot vill vi yrka på att ytterligare ett antal 
områden av skilda skäl också läggs under § 
38. Dessa är: 

1. Yttre Kungsängen (område 14), en 
särpräglad bostadsmiljö med för Uppsala ti
diga exempel på arbetarbostäder. I synnerhet 
Mjölnargatan 3, ritat av Leche för AB Upp
sala Bostäder 1923, med sina många enskilda 
entreer mot en u-formad gård är intressant 
som tidigt exempel på »socialt bostadsbyg
gande» i staden. 

2. Vaksala torg (område 1), ett torg av 
monumentala proportioner, porten till de öst
ra stadsdelarna, som förtjänar särskild om
sorg. Vaksalaskolan får inte bli en ensam 
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solitär här, utan torgmiljön i sin helhet måste 
samspela med den monumentala f. d. folk
skolan. 

3. Kvarteret Visbur (område 33), med f. d. 
bamrikehus, »solgårdar» eller »myrdalskå
kar», har inte minst genom motståndet mot 
planerade rivningar blivit av stort kulturhis
toriskt värde, inte minst för många svart
bäcksbor. Området hör till samma historia 
som område 14, men är en senare exponent 
(föregångare till Stiftelsen Uppsalahems be
byggelse vilken efter förtjänst till betydande 
del föreslås under § 38). 

4. Enhagen (område 26), vilken historiskt 
representerar en helt annan tradition, näm
ligen ett folkligt byggande utanför myndig
heternas och stadsplanebestämmelsernas 
domvärjo. Detta område är än idag väl 
sammanhållet och bevarat Gämfört med t. ex. 
Eriksdal eller Erikslund), därtill represente
rande ett slag av bebyggelse som rivningarna 
gått hårdare fram genom än någon annan, i 
Uppsala och annorstädes. 

VPK Uppsala yrkar vidare på att B.N. 
genast låter inarbeta de utvalda § 38-område
na i gällande stadsplaner så att fastighets
ägarna fås att ta avsett ansvar beträffande 
dessa delar av stadsmiljön. 

VPK Uppsala vill vidare fästa uppmärk
samheten vid en möjlig och icke önskvärd 
konsekvens av inarbetandet av § 38 i gällan
de stadsplaner. I och med att denna bebyg
gelse får ett vidgat skydd mot genomgripande 
förändringar tenderar dess ekonomiska värde 
som bostadsbebyggelse att öka: gällande in
satser för bostadsrätter pressas upp än mer 
samtidigt som trycket mot en omvandling av 
hyresrätter till bostadsrätter intensifieras. 
VPK Uppsala kan inte acceptera en sådan 
utveckling. En stor del av § 38-områdena är 
ursprungligen brukade av stadens arbetar
klass och lägre tjänstemän. Att dessa inte 
tränges ut av penningstarkare grupper av be
folkningen är av lika stort värde som beva
randet av bebyggelsen som sådan. Detta pro
blem löses emellertid inte med hjälp av § 38 
utan kräver kommunala åtgärder av en helt 
annan storleksordning; VPK Uppsala arbetar 
vidare för genomförandet av dem. 

VPK Uppsala stödjer således i allt väsent-
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ligt Förslaget till urval av områden inom vil
ka 38 § B.S. skall tillämpas. Men vi yrkar på 
inarbetandet av ytterligare fyra områden un
der 38 §: Yttre Kungsängen, Vaksala torg, 
kvarteret Visbur samt Enhagen. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Beträffande den föreslagna kompletteringen 
med ytterligare § 38-områden hänvisas till 
den inledande sammanfattningen. 

Angående VPK:s yrkande om inarbetning 
av § 38-områdena i gällande stadsplaner an
ser stadsbyggnadskontoret att detta ej är 
praktiskt möjligt med de resurser som står till 
buds. Inom de områden där stadsplaneänd
ring av andra orsaker blir aktuell kommer 
självfallet § 38-områdena att arbetas in. Där
emot bör riktlinjer för områdena snarast ar
betas fram, vilket närmare behandlats i kom
mentaren till planeringskontorets yttrande. 
Dessa riktlinjer bör också ge en god informa
tion och vägledning för de berörda fastighets
ägarna. 

Beträffande de av VPK påtalade icke 
önskvärda konsekvenserna av § 38-område
nas införande avstår stadsbyggnadskontoret 
från kommentar, då frågan inte ligger inom 

- byggnadsnämndens ansvarsområde. 

Miljöpartiet 

Inventeringen av skyddsvärda miljöer hör till 
de trevligaste som gjorts på sista tiden. Den 
är fylld av kunskap och allmänbildning om 
vår stads kulturhistoria. Den borde kunna 
utnyttjas till mer än att ligga till grund för 
diverse politiska beslut. Skolorna borde till 
exempel kunna ha stor nytta av att använda 
materialet (eventuellt i omarbetad form) i un
dervisningen för att på det viset ge den upp
växande generationen kunskap som kan mot
verka den historie- och rotlöshet som breder 
ut sig. 

Om man ska se till utredningens politiska 
syfte, att finna vilka områden och stadsmiljö
er som bör skyddas enligt § 38 Byggnadsstad
gan bör man först komma överens om gene
rella riktlinjer för detta. Naturligtvis bör ett 
skyddsvärt område vara arkitektoniskt in
tressant, vidare bör det vara vackert och gär-
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na ovanligt. Eftersom inventeringen visar på 
en lång lista på tänkvärda miljöer så har vi 
sett som vår huvuduppgift att rangordna de 
områden som finns med. För övrigt kan sä
gas att vårt intryck är att är inte en 
skyddsvärd miljö med i denna inventering så 
är den förmodligen redan riven. 

Den utveckling som lett fram till dagens 
Uppsala har i mycket präglats av sextiotalets 
normer och mål som grundade sig på ett 
snabbt expanderande näringsliv, med mass
bilism i sitt kölvatten. Den tidens bostadspo
litiska målsättning dominerades av det så kal
lade »miljonprogrammet» som ju också det 
ställde krav på att mark skulle ställas till 
förfogande. Resultatet blev att centrala delar 
av Uppsala ödelades rent arkitektoniskt, 
många arbetarbostäder revs och nybyggarnas 
målsättningar verkar ha präglats av ord som: 
fyrkantigt, stort, massproducerat, likformigt 
och historielöst etc. 

Yttre Kungsängen (område 14) och kvarte
ret Visbur (område 33) kan tas som exempel 
på två i högsta grad skyddsvärda miljöer ef
tersom de inte bara har arkitektoniska före
träden utan de är också två exempel på äldre 
tiders arbetarbostäder som blivit ovanliga. 
Arbetarbostäderna och bruksområdet vid 
Ekeby är även de miljöer som torde vara 
intressanta i sammanhanget och dessa borde 
också skyddas enligt § 38, detta trots att 
inventeringen missat det området. Vaksala 
Torg (område 1), Sala Backar (område 12), 
Eriksdal (område 25) och kvarteret Rackar
berget (område 30) är även de områden som 
bör skyddas. Skyddar man de nyss nämnda 
områdena bör man naturligtvis också tänka 
på: Artillerigärdet (område 15), Främre Lut
hagen-Börjeplan-Skolparken (område 22) 
och Bortre Luthagen (område 24). Om man 
ska diskutera om något område bör utgå, 
dvs. om det inte ska skyddas av § 38, går 
våra tankar i första hand till områden som 
t. ex. Norra Kvarngärdet (område 9) och 
Norra Gränby (område 10). Inget av dessa 
båda områden är helt utan positiva kvalite
ter, men de härrör från en period då det 
byggdes många bostäder och det är svårt att 
finna några unika kvaliteter hos något av just 
dessa. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Beträffande den föreslagna kompletteringen 
med ytterligare § 38-områden hänvisas till 
den inledande kommentaren. 

Angående områdena 9 och 10 som enligt 
miljöpartiets bedömning eventuellt borde 
utgå anser stadsbyggnadskontoret att de mo
tiv som redovisas i inventeringen är tillräckli
ga för att områdena ska bibehållas enligt för
slaget. 

Luthagens kommundelsnämnd 

1. Allmänt 

Inventeringen av de skyddsvärda miljöerna i 
Uppsala stadsområde utanför den gamla 
stadskärnan är ett värdefullt underlagsmate
rial för förståelsen av utbyggnaden av de oli
ka stadsdelarna i Uppsala. Den ger insikt om 
utbyggnadshistoriken för de olika områdena 
och ger ökad kunskap om särskiljande karak
tärsdrag för byggnadsmiljöerna. Nämnden 
välkomnar därför den gjorda utredningen. 

I inventeringen utpekas 35 skyddsvärda 
miljöer. Av dessa föreslår stadsbyggnads
kontoret, att 15 områden skall omfattas av 
tillämpning av 38 § byggnadsstadgan. Nämn
den biträder uppfattningen att det kan vara 
klokt med en restriktiv tillämpning av denna 
paragraf. Inför byggnadsnämndens ställ
ningstagande i ärendet bör dock enligt nämn
dens uppfattning - en utförligare motivering 
ges till den föreslagna uppdelningen i värde
fulla miljöer och miljöområden. 

Nämnden anser ändå att det är värdefullt 
med beslut om tillämpning av 38 § bygg
nadsstadgan, då sådana beslut kan utgöra ett 
förstärkt stöd för bevarande av vissa områ
den och byggnader ur bl. a. kulturhistorisk 
synvinkel. 

2. Synpunkter på de inventerade områdena 
22-30 

För Luthagens vidkommande avser invente
ringen områdena 22-30. Av dessa föreslår 
stadsbyggnadskontoret, att del av område 
22, del av område 23, område 24, del av 
område 28 och område 30 blir föremål för 
beslut enligt 38 § byggnadsstadgan. 

Även om nämnden biträder uppfattningen 
om en restriktiv tillämpning av ifrågavarande 



www.br
fy

r.s
e

paragraf, ser nämnden inga avgörande skäl 
för att dela av områdena 22 och 23. Nämnden 
föreslår därför byggnadsnämnden att tilläm
pa 38 § byggnadsstadgan på områdena 22 och 
23 i sin helhet i enlighet med inventeringens 
förslag. 

I övrigt kan nämnden biträda stadsbygg
nadskontorets förslag till urval av områden, 
där 38 § byggnadsstadgan föreslås bli tilläm
pad. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Beträffande den föreslagna kompletteringen 
av § 38-områden med resterande del av om
råde 22 samt hela område 23 hänvisas till den 
inledande sammanfattningen. 

Eriksbergs kommundelsnämnd 

1. Allmänt 

Inventeringen av de skyddsvärda miljöerna i 
Uppsala stadsområde utanför den gamla 
stadskärnan är ett värdefullt underlagsmate
rial för förståelsen av utbyggnaden av de oli
ka stadsdelarna i Uppsala. Den ger insikt om 
utbyggnadshistorien för de olika områdena 
och ger ökad kunskap om särskiljande karak
tärsdrag för byggnadsmiljöerna. Nämnden 
välkomnar därför den gjorda utredningen. 

I inventeringen utpekas 35 skyddsvärda 
miljöer. Av dessa föreslår stadsbyggnad
skontoret, att 15 områden skall omfattas av 
tilllämpning av 38 § byggnadsstadgan. Nämn
den biträder uppfattningen att det kan vara 
klokt med en restriktiv tillämpning av denna 
paragraf. Inför byggnadsnämndens ställ
ningstagande i ärendet bör dock enligt nämn
dens uppfattning - en utförligare motivering 
ges till den föreslagna uppdelningen i värde
fulla miljöer och miljöområden. 

Nämnden anser ändå att det är värdefullt 
med beslut om tillämpning av 38 § bygg
nadsstadgan, då sådana beslut kan utgöra ett 
förstärkt stöd för bevarande av vissa områ
den och byggnader ur bl. a. kulturhistorisk 
synvinkel. 

2. Synpunkter på de inventerade områdena 
15-21 

Eriksbergs kommundelsnämnd kan i stort 
sett ställa sig bakom det av stadsbyggnads-
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kontoret föreslagna urvalet av värdefulla 
miljöer enligt 38 § byggnadsstadgan. 

Nämnden vill emellertid föreslå byggnads
nämnden göra den förändringen i urvalet, att 
ytan mellan Dag Hammarskjölds väg och Vil
lavägen i område 15 inte ska ingå i tillämp
ningen. Däremot bör viss del av bruksmiljön 
i Ekeby kunna ingå liksom hela område 17, 
vilket innebär att Kungsgärdets egnahems
område ska ingå i tillämpningen av denna 
paragraf. Nämnden ser inga avgörande skäl 
för att dela av detta område på det sätt stads
byggnadskontoret föreslår. Området upplevs 
av de boende som en sammanhängande en
het och bör enligt nämndens uppfattning ock
så behandlas på så sätt. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Beträffande den föreslagna kompletteringen 
med ytterligare § 38-områden hänvisas till 
den inledande sammanfattningen. 

Stadsbyggnadskontoret anser det ej moti
verat att enligt kommundelsnämndens önske
mål utesluta del av område 15 mellan Dag 
Hammarskjölds väg och Villavägen. Denna 
del har av utredarna angetts som särskilt vär
defull. 

Svartbäckens kommundelsnämnd 

Allmänt 

Inventeringen av de skyddsvärda miljöerna i 
Uppsala stadsområde utanför den gamla 
stadskäman är ett värdefullt underlagsmate
rial för förståelsen av utbyggnaden av de oli
ka stadsdelarna i Uppsala. Insikt ges om ut
byggnadshistorien för de olika områdena och 
den ger dessutom ökad kunskap om sär
skiljande karaktärsdrag för byggnadsmiljöer
na. Nämnden välkomnar därför den gjorda 
utredningen. 

Kommundelsnämnden biträder uppfatt
ningen att det kan vara klokt med en restrik
tiv tillämpning av 38 § byggnadsstadgan. In
för byggnadsnämndens ställningstagande i 
ärendet bör dock enligt nämndens uppfatt
ning en utförligare motivering ges till den 
föreslagna uppdelningen i värdefulla miljöer 
och miljöområden. Ett beslut om tillämpning 
av 38 § byggnadsstadgan anser nämnden vär
defullt, då sådana beslut kan utgöra ett för-
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stärkt stöd för bevarande av vissa områden 
och byggnader bl. a. ur kulturhistorisk syn
vinkel. 

Synpunkter på de inventerade områdena 
31-35 

För Svartbäckens kommundel anser nämn
den att inventeringens förslag om skyddsvär
da miljöer i vår kommundel är en riktig av
vägning. Nämnden har särskilt uppmärksam
mat att även nybyggnationen inom området 
35 gränsande mot Fyrisbadets friluftsområde 
tagits med då det ingår som en naturlig del i 
det gamla Tunabackarområdet enligt Gunnar 
Leches ambitioner. 

Kommundelsnämnden önskar dessutom 
fästa uppmärksamheten på Tunabergskolo
nin som ett särpräglat och sammanhängande 
bebyggelseområde. Denna del av Svartbäc
ken föreslås inte bli betraktad som en 
skyddsvärd miljö. Den är dock enligt nämn
dens uppfattning ett värdefullt inslag i stads
bilden. 

Nämnden har vidare uppmärksammat de 
diskussioner som för närvarande förs angå
ende kvarteret Visburs framtid. Från de syn
punkter nämnden har att företräda anser 
nämnden att kvarteret Visbur utgör en myc
ket värdefull bostadsmiljö vilken om möjligt 
bör bevaras i sitt nuvarande skick. Nämnden 
förordar därför en varsam och pietetsfull om
byggnad i detta kvarter för att bevara dess 
särprägel. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att bygg
nadsstadgan tillämpas på del av området 31, 
del av området 32 samt hela området 35 inom 
Svartbäckens kommundel. Skulle den före
slagna uppdelningen i två grupper av värde
full miljö och miljöområden komma att till
lämpas, kan nämnden biträda den föreslagna 
prioriteringen under förutsättning att vad 
kommundelsnämnden anfört avseende kvar
teret Visbur kommer att beaktas. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Angående kvarteret Visbur se inledande 
sammanfattning. 

Beträffande koloniområden se kommentar 
till fritidsnämnden. 
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Gamla Uppsala kommundelsnämnd 

Kommundelsnämnden finner att den arbets
grupp som på byggnadsnämndens uppdrag 
genomfört inventeringar av vår bebyggelse
miljö på ett förtjänstfullt och skickligt sätt 
ökat vår kunskap om stadsbildens betydelse. 
En stads utvecklingshistoria kan i mycket 
högre grad »läsas» via bostadsmiljöns ut
formning än via enstaka solitärer. I tider av 
starkt tryck på »ekonomisk» stadsfömyelse 
finns stor risk att vi alltför lättvindigt gör 
sådana ingrepp i befintliga miljöer att arkitek
toniska och kulturhistoriska värden spoli
eras. Genomtänkta helhetssyner - speglande 
sin tids ideströmmar - i form av balans mel
lan rum, läge, form och färg kan genom 
ovarsam hantering spolieras. En större kun
skap om stadsplanemas ideinnehåll ökar 
möjligheterna att undvika åtgärder som stri
der mot helheten. 

För de områden Gamla Uppsala kommun
delsnämnd har att bevaka finner nämnden att 
urvalet av skyddsvärda områden är väl av
vägt. Dock vill nämnden ifrågasätta om inte 
område 10 »Norra Gränby» bör ges status av 
§ 38 område. 

Enligt nämndens mening är området såväl 
arkitektoniskt som stadsplanemässigt av 
mycket stort värde. Genom sin storskalighet, 
schematisk plan med klart utformad och kon
sekvent utfört ideinnehåll är området gestalt
ningsmässigt gott exempel på bra bostads
byggande även under det så ofta kritiserade 
miljonprogrammets dagar. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Beträffande den föreslagna kompletteringen 
av § 38-områdena med område 10 hänvisas 
till den inledande sammanfattningen. 

Centrala stadens kommundelsnämnd 

Remissen redovisar en inventering av värde
fulla områden inom Uppsala tätort bortsett 
från gamla stadskäman. Vidare föreslår re
missen en uppdelning i tre typer av bedöm
ningsgru pper. 

I. Värdefull miljö § 38, dvs. områden där § 

38 byggnadsstadgan skall tillämpas. 
2. Miljöområden, dvs. områden där sär

skild uppmärksamhet skall iakttagas. 
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3. Övriga områden. 
För Centrala stadens vidkommande har 

stora delar av stadsdelarna öster om 
järnvägen bedömts tillhöra grupp ett eller 
två. Nämnden delar denna uppfattning. I ett 
par frågor har nämnden avvikande uppfatt
ning. 

Således anser nämnden att ytterligare ett 
område skall betecknas som värdefull miljö § 

38. Detta område är Vaksala torg inklusive 
kv. Gerd och de äldre delarna av kv. Fröj. 
Nämnden menar att dessa delar kring Vaksa
la torg har en unik prägel som aldrig får 
äventyras. Nämnden menar också att den 
byggnation som skall uppföras på bilparke
ringen i kv. Gerd bör anpassas till kvarterets 
nuvarande stil. 

Då det gäller s. k. miljöområden har nämn
den ett tillägg. Koloniträdgårdsområdet Flo
ra måste ägnas det skydd som en klassning 
som miljöområde medför. 

Inom resten av kommundelen öster om 
järnvägen finns en del enstaka hus som har 
ett högt miljö- och kulturvärde. Nämnden 
önskar att varje hus i en central stadsmiljö 
ses som en miljö i sig och att således en 
seriös diskussion bör föras från detta per
spektiv vid varje ifrågasatt förändring. 

Samtidigt måste understrykas att det även 
finns en del områden där förbättringar kan 
nås via förändringar. Nämnden vill här beto
na vikten av att kommundelsnämnden skall 
vara med så tidigt som möjligt i planerings
stadiet av alla sådana processer. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar 

Beträffande den föreslagna kompletteringen 
med ytterligare § 38-område hänvisas till den 
inledande sammanfattningen. 

Beträffande koloniträdgårdsområden se 
kommentar till fritidsnämnden. 

Bilaga 4 

Redogörelse för utställningen 

Förslag till urval av särskilt värdefulla be
byggelsemiljöer i Uppsala innerstad utom 
stads kärnan 

Rubricerat förslag som under hösten 1986 
justerats med anledning av remissbehandling 
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har varit utställt för granskning under tiden 
1987-04-24--1987-06-24. 

Yttrande har inkommit från länsstyrelsen, 
kulturnämnden, Svartbäckens kommundels
nämnd, föreningen Vårda Uppsala, Bengt 
Olof Kälde samt hyresgäster i kv. Gerd. 
Samtliga yttranden redovisas i sin helhet som 
bilaga till denna skrivelse. 

De avgivna yttrandena innehåller liksom 
remissyttrandena främst önskemål om att fle
ra områden skall klassas som värdefull miljö. 
Vidare anser både länsstyrelsen och kultur
nämnden att hela stadskärnan skall utgöra 
värdefull miljö. Hyresgästerna i kv. Gerd 
önskar att det utfärdas rivningsförbud för 
byggnaderna i kvarteret. 

Nedan följer stadsbyggnadskontorets sam
manfattning och kommentarer samt förslag 
till beslut. 

Vaksala torg. Föreningen Vårda Uppsala 
föreslår att hela kv. Sverre och sydöstra hör
net av kv. Ejnar samt kvarteren Trudhem, 
Tor och Alfhem skall ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: 
Föreningen Vårda Uppsala har ytterligare 
motiverat sitt och andras tidigare krav på att 
utvidga området kring Vaksala torg. En revi
dering föreslås så att hela kvarteret Sverre 
samt kvarteren Tor och Trudhem ingår i om
rådet med värdefull bebyggelsemiljö. 

Södra Kvarngärdet. Föreningen Vårda 
Uppsala föreslår att del av kv. Verdandi, 
fastigheten Frodegatan 2, skall ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: För
slaget till utvidgning föreslås beaktat. 

Höganäsområdet. Föreningen Vårda Upp
sala föreslår att del av kv. Brage, fastigheten 
Storgatan 8, samt sydvästra delen av kv. Do
mar skall ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: En
ligt förslag från Vårda Uppsala tillföres 
sydvästra hörnet av kv. Domar till Höganäs
området. Den föreslagna byggnaden Storga
tan 8 ligger inklämd mellan två nybyggnader 
varför mycket av dess tidigare sammanhang 
förlorats. Någon utvidgning föreslås inte på 
denna punkt. 

Almtuna egnahemsområde och Få/hagen. 
Kulturnämnden anser att dessa båda områ
den (tidigare nr 7 och 8) skall ingå i urvalet. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentar: Det 
noteras att områdena finns med i urvalet med 
titt F och G. 

Norra Gränby. Föreningen Vårda Uppsala 
anser att hela området (tidigare nr 10) skall 
ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Be
dömningen av de relativt moderna områdena 
har varit synnerligen restriktiv. Något tillägg 
föreslås inte. 

Sala Backe. Föreningen Vårda Uppsala 
anser att kv. Skomakarberget samt kv. Tå
hättan, kv. Källan (nordvästra hörnet) och 
kv. Tråget (Brantingsskolan) skall ingå i ur
valet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: 
Föreningens yrkande föreslås beaktat. 

Yttre Kungsängen. Länsstyrelsen, kultur
nämnden och föreningen Vårda Uppsala 
framhåller att detta område (tidigare nr 14) 
bör klassas som värdefull miljö. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Det 
förutsätts att miljöfrågorna blir tillgodosedda 
i det pågående detaljplanearbetet. 

Kungsgärdets småstugeområde. För
eningen Vårda Uppsala anser att detta områ
de (tidigare nr 18) skall ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Mot 
bakgrund av föreningens yttrande och det 
faktum att likvärdiga områden medtagits i 
urvalet föreslås förslaget bli beaktat. 

Sommarro. Länsstyrelsen, kulturnämnden 
och föreningen Vårda Uppsala anser att om
rådet (tidigare nr 20) skall ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: 
Sommarro är det område som under utställ
ningen fått de flesta förespråkarna. De 
skyddsvärda miljöerna föreslås bli utvidgade 
så att även Sommarro innefattas. 
Eriksberg. Föreningen Vårda Uppsala anser 
att kvarteren Täljstenen och Kalkstenen 
(delar av tidigare nr 21) skall ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ing
et av de föreslagna områdena föreslås bli 
betraktat som skyddsvärt. 

Enhagen. Länsstyrelsen anser att området 
(tidigare nr 26) skall ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Mil
jöfrågorna för Enhagenområdet har nyligen 
diskuterats inom ramen för detaljplanearbe-
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tet för kvarteret Seminariet. Därvid har inte 
framkommit ytterligare fakta som skulle leda 
till en omprövning av tidigare ställningsta
ganden. 

Rickomberga. Kulturnämnden och för
eningen Vårda Uppsala anser att området 
(tidigare nr 29) skall ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Nå
gon omprövning av tidigare ställningstagande 
föreslås ej. 

Nya Svartbäckens egnahemsområde. Kul
turnämnden anser att hela området (tidigare 
nr 31) skall ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Nå
gon omprövning av tidigare ställningstagande 
föreslås ej. 

Ku. Visbur. Länsstyrelsen, kulturnämnden 
och föreningen Vårda Uppsala anser att 
kvarteret (tidigare nr 33) skall ingå i urvalet. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret framhöll vid remiss
behandlingen att kontoret är väl medvetet 
om kvarterets kvaliteter och att höga krav 
kommer att ställas på en eventuell nybebyg
gelse. Det finns ej nu någon anledning att 
ompröva tidigare ställningstagande. 

Domarringens skola. Föreningen Vårda 
Uppsala samt kulturnämnden anser att Do
marringens skola i likhet med Bergaskolan 
skall klassas som värdefull miljö. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Öns
kemålet föreslås tillgodoses. 

Stadskärnan. Länsstyrelsen och kultur
nämnden framhåller att hela Uppsala stads
kärna bör omfattas av ett kommunalt beslut 
om värdefull bebyggelsemiljö. Dessa syn
punkter framfördes också i remissyttrandet 
från dåvarande planeringskontoret. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: 
Kontoret delar denna uppfattning och före
slår att byggnadsnämnden i enlighet med kul
turnämndens förslag avgränsar stadskärnan 
som värdefull bebyggelsemiljö samt låter 
ställa ut förslaget med den reviderade och 
kompletterade »Stadsbildens framtid» som 
grund. (Materialet beräknas färdigställt un
der första halvåret 1988.) 

Kv. Gerd. Bengt Olof Kälde m. fl. hyres
gäster i kvarteret har framfört önskemål om 
rivningsförbud. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentar: Då 
kvarteret Gerd föreslås ingå bland de 
skyddsvärda miljöerna (område A) ser kon
toret i detta sammanhang ingen anledning till 
ändring av förslaget. Byggnadsnämnden har 
1987-06-11 besvarat skrivelserna ang. riv
ningsförbud och där framhållit att miljön 
kring Vaksala Torg är utomordentligt viktig 
och att i ett fullbordande av torgfasaderna de 
befintliga hörnhusen har en framträdande 
roll. 

Synpunkter och kommentarer angående 
riktlinjer. Länsstyrelsen framhåller att inom 
de utvalda områdena det i vissa fall kan fin
nas skäl att medge undantag från hisskravet. 
Stadsbyggnadskontoret anser att den till
gänglighetsutredning som måste föregå ett 
sådant beslut lämpligen kan ske inom ramen 
för arbetet med riktlinjer för de aktuella om
rådena. Byggnadsnämnden har tidigare upp
dragit åt stadsbyggnadskontoret att succes
sivt utarbeta riktlinjer för plan- och bygg
nadsärenden i de utvalda områdena. Läns
styrelsen påpekar att det varit önskvärt att 
ställa ut förslag till riktlinjer i samband med 
områdesavgränsningarna. Stadsbyggnads
kontoret har inte haft de resurser som krävts 
för att genomföra en samtidig behandling av 
områdesavgränsningar och riktlinjer. 

Förslag till beslut 

Med hänvisning till de yttranden som inkom
mit under utställningstiden samt ovan redovi
sade kommentarer föreslås byggnadsnämn
den besluta 

att godkänna det i utställningshandlingarna 
redovisade urvalet av särskilt värdefulla be
byggelsemiljöer med tillägg av kv. Sverre, 
kv. Tor, kv. Trudhem, del av kv. Verdandi 
(fast. Frodegatan 2), sydvästra delen av kv. 
Domar, kv. Skomarkarberget, kv. Tåhättan, 
nordvästra hörnet av kv. Källan, kv. Tråget, 
Kungsgärdets småstugeområde, Sommarro 
och Domarringens skola samt 

att överlämna ärendet till kommunfullmäk
tige för beslut. 

Byggnadsnämnden föreslås dessutom be
sluta 

att med »Stadsbildens framtid» som grund 
hemställa hos kommunfullmäktige att uttala 
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att stadskärnan skall förklaras för särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö. 

Bilaga 5 

Bakgrund 

På byggnadsnämndens initiativ har en inven
tering av skyddsvärda miljöer i Uppsala 
stadsområde genomförts. Inventeringen, 
som är daterad i maj 1985 har utarbetats i 
samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, 
kulturförvaltningen och landsantikvarien. 
Utredningsmän har varit  
och . 

I inventeringen ingår ej de områden som 
innefattas i den gamla stadskärnan och ej 
heller Nåntuna, Sävja, Bergsbrunna och 
Berthåga. Vidare har de gamla egnahemsom
rådena N orby, Malma, Valsätra och Sun
nersta utelämnats i likhet med industriområ
den utbyggda efter 1945 och samtliga av 
byggnadsstyrelsen förvaltade byggnader. 

För stadskärnan finns en separat bebyggel
seinventering, »Stadsbildens framtid», som 
är en redovisning av byggnadsbeståndet år 
1964 med en särskild klassning av konstnär
ligt och historiskt värdefull bebyggelse. 
Dessutom har landsantikvarien år 1978 gjort 
en inventering av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i Uppsalas centrala delar; inven
teringen som finns dokumenterad på karta 
kan betraktas som en ersättning för kartbila
gan i »Stadsbildens framtid». En revidering 
av »Stadsbildens framtid» pågår. 

Beträffande stadskärnan har vidare kom
munfullmäktige 1980-04-28 beslutat »att utta
la att Svartbäcksområdet (kvarteren Tigern, 
Leoparden, Lindormen, Hjorten och Örteda
len), Övre Slottsgatuområdet (kvarteren 
Hörnet, Rosenberg, S:t Niklas, Ladu och 
Pistolen) samt å-rummet (kvarteren längs Fy
risån från Strandbodgatan till Skolgatan) ut
gör områden som skall bevaras i Uppsala 
stadskärna». (Omfattningen av ovanstående 
områden inom stadskärnan framgår av kart
bilagan sist i denna handling). 

En viktig bakgrund till arbetet har varit en 
ändring i byggnadsstadgans 38 § som trädde i 
kraft den 1 juli 1980. Kommunen gavs då 
möjlighet att särskilt skydda sådana områden 
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som uppfattas som särskilt värdefulla. (Kom
munen har tidigare behandlat den värdefulla 
bebyggelsen inom större delen av lands
bygdsområdet.) En annan viktig anledning 
till inventeringen kans sägas vara det ökade 
intresset för förtätning, upprustning och för 
energisparåtgärder i den äldre bebyggelsen. 
Detta har ökat riskerna att arkitektoniska 
och kulturhistoriska värden går till spillo ge
nom olämpliga åtgärder. Enligt plan- och 
bygglagen som trädde i kraft den l:ajuli 1987 
bör kommunen lägga fast gränser för vad 
som skall betraktas som särskilt värdefull be
byggelsemiljö. Ett sådant ställningstagande 
skall handläggas enligt reglerna för över
siktsplan med bl. a. utställningsförfarande. 

Lagstiftning om bevarande och bibehållande 
av värdefulla miljöer 

Det kan vara av betydelse att som inledning 
redovisa rent allmänt om regler för bevaran
de av värdefulla byggnader och miljöer i tidi
gare och nu gällande lagstiftning. 

Byggnadsminnesmärken: Med föreskrifter 
enligt Kungl. Maj:ts kungörelse av den 26 
november 1920 rörande det offentliga bygg
nadsväsendet kan kulturhistoriskt märkliga 
byggnader i statlig ägo av riksantikvarieäm
betet förklaras som byggnadsminnesmärke . 
Enligt samma kungörelse garanteras skyddet 
för samtliga kyrkor i landet. Förslag till om-, 
på- eller tillbyggnad av byggnadsminnesmär
ke och kyrka skall godkännas av riksantikva
rieämbetet. I Uppsala ytterstadsområde finns 
för närvarande tre byggnader som är skydda
de enligt 1920 års kungörelse. Det är Obser
vatoriet, lägenheten Lugnet i kv. Blåsenhus 
samt Uppsala Hälsobrunn i Geijersdalen. 

Byggnadsminnen: Byggnader kan, enligt 
lag den 9 december 1960, förklaras som bygg
nadsminne av länsstyrelsen om den bevarar 
egenarten hos gången tids byggnadsskick el
ler minnet av historiskt betydelsefull händel
se och som därtill är att anse som synnerligen 
märklig. En byggnadsminnesförklaring är 
komplicerad och kräver i praktiken ägarens 
medgivande och förbindelse att för framtiden 
acceptera de restriktioner som uppställts av 
beslutande myndighet. I Uppsala ytterstad 
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finns för närvarande ett byggnadsminne; 
Rektorsgården vid Katedralskolan. 

Rivningsförbud: Enligt byggnadslag gällan
de till och med 1987-06-30 gavs byggnads
nämnden möjlighet att förbjuda rivning av 
kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull 
bebyggelse inom område med stadsplan. Riv
ningsförbudet var temporärt och kunde med
delas för högst tre år med möjlighet till för
längning med två år i taget. Rivningsförbud 
kunde dock gälla högst 5 år efter det att 
rivningsansökan inlämnats. Avsikten var 
främst att ge en tidsfrist under vilken olika 
former för bevarande och säkerställande 
kunde utredas. Enligt nya plan- och bygg
lagen kan rivningsförbud även meddelas i de
taljplan eller områdesbestämmelser. Någon 
tidsbegränsning föreligger då inte men förbu
det kan utlösa rätt till ersättning. Även utan 
rivningsförbud i planen så kan rivningslov 
vägras med hänsyn till bostadsförsörjningen 
eller till byggnadens eller bebyggelsens vär
de. 

Bevarande i detaljplan: I detaljplan kan 
under vissa förutsättningar kvartersmark el
ler annat område som upptas av befintlig be
byggelse av kulturhistoriskt värde anges som 
kulturreservat och betecknas med Q. Kultur
reservat = Q innebär inte automatiskt ett 
rivningsförbud men kan leda till att rivning 
vägras med stöd av PBL 8 kap. 16 §. Skall 
rivningsförbud gälla skall detta framgå av 
planen. Tidigare har ibland angivits en ny
byggnadsrätt som får utnyttjas om den be
fintliga byggnaden förstörts av våda. Ägaren 
är nu enligt PBL tillförsäkrad rätt att åter
uppföra sitt hus. 

Där den allmänna karaktären hos en bygg
nad eller ett bebyggelseområde avses beva
ras kan beteckningen q användas. PBL:s reg
ler om anpassning av åtgärder till befintlig 
värdefull miljö gäller alltid även om inget 
särskilt bestämts om detta i planen. Det är 
ändå önskvärt att avgränsa värdefulla områ
den. Det innebär att detta faktum inte kan 
ifrågasättas vid kommande lovgivning. 

Plan- och bygglagen: Generella bestäm
melser för både nybebyggelse och ändring av 
befintlig bebyggelse finns i PBL:s kap. 3 § I. 
Paragrafen har följande lydelse: »Byggnader 
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skall placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- eller land
skapsbilden och till natur- och kulturvärdena 
på platsen. Byggnader skall ha en yttre form 
och färg, som är lämplig för byggnaderna 
som sådana och ger en god helhetsverkan. » 

Paragrafen motsvarar byggnadsstadgans 
38 §.I motiven till byggnadsstadgan sas dock 
att den byggande bestämde över utformning
en och att byggnadsnämnden endast kunde 
ingripa vid oacceptabelt störande utform
ning. Även det tillägg som infördes 1980 om 
större anpassningskrav i värdefull miljö har 
visat sig ha begränsat värde om inte skyddet 
har varit tydligt angivet i kommunala beslut. 

Av lagpropositionen framgår att PBL:s 
motiv ger byggnadsnämnden en starkare och 
mer aktiv roll än tidigare när det gäller att 
hävda estetiska kvaliteter direkt vid till
ståndsgivningen, både i mer värdefulla och i 
mer alldagliga miljöer. I en värdefull miljö 
behöver inte byggnaderna var för sig vara av 
större estetiskt värde. Det bör emellertid fin
nas ett uttryck i bebyggelsemiljön som kan 
bedömas vara allmänt uppskattat av kommu
nens invånare. Hänsynen till kulturvärden 
innebär förutom ett krav på anpassning till 
särskilt värdefull bebyggelse också ett krav 
på att nya byggnader skall utformas med hän
syn till lokal tradition i fråga om byggnadens 
form i stort, t. ex. planmått, höjd och tak
form, eller i detalj, t. ex. materialval, färg
sättning och fönsterformer. Lokala traditio
ner i dessa avseenden skall beaktas och kun
na föras vidare. 

Kommunen klargör genom en redovisning 
av särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer att 
det inom dessa områden bör råda ett starkare 
skydd för miljövärdena. 

I sammanhanget bör också PBL:s kap. 3 § 

12 uppmärksammas. Paragrafen har följande 
lydelse: »Byggnader som är särskilt värdeful
la från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i 
ett bebyggelseområde av denna karaktär får 
inte förvanskas.» Skyddsföreskrifter kan ut
färdas för denna typ av bebyggelse i de
taljplan eller områdesbestämmelser. 

För att denna bestämmelse skall kunna till
lämpas behöver inte byggnaderna eller be-
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byggelsen vara av byggnadsminnesklass. Ett 
tillräckligt motiv för att bevara byggnader 
eller bebyggelse kan vara att de är represen
tativa för tidigare samhälleliga eller estetiska 
ideal eller att de ger en god uppfattning om 
tidigare sociala villkor för en viss samhälls
grupp eller att de värderas högt av en lokal 
opinion. Motiv för bevarande kan också vara 
att bebyggelsen eller byggnaden har haft be
tydelse för den historiska, arkitektur- och 
kulturhistoriska eller tekniska utvecklingen. 

Enligt plan- och bygglagen skall också 
underhållet anpassas till byggnadens värde 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
och konstnärlig synpunkt samt till omgiv
ningens karaktär. 

Urval och rättsuerkningar 

Den genomförda inventeringen av skydds
värda miljöer i Uppsala stadskärna redovisar 
ett trettiotal värdefulla områden. Efter re
missbehandling och utställning har av de ur
sprungliga områdena tjugotvå stycken befun
nits vara särskilt värdefulla bebyggelsemiljö
er. Dessa områden är koncentrerade och av 
sådan typ att restriktioner klart kan motive
ras över hela området. Inom områden med 
vida avgränsningar finns risk att avsett syfte 
motverkas genom att restriktionerna ej kan 
tillämpas konsekvent över hela området. 

Det är lätt att i ett urval av områden få 
uppfattningen att skarpa gränser kan dras 
mellan särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer 
och annan bebyggelse. Uppskattningen av 
vår miljö är dock till stor del beroende av 
stadsbilden som helhet. Den breda invente
ringen har gjort det möjligt att beskriva och 
kommentera stora stadspartier och dess 
särpräglade värden. Med en ökad kunskap 
om staden och stadsbilden har ett stort steg 
tagits för att uppnå en pietetsfull behandling 
av stadens bebyggelse. Inventeringen kom
mer att göras tillgänglig för en bredare all
mänhet. 

Som konstaterats i det föregående ger be
slut om »särskilt värdefulla bebyggelsemiljö
er» ett förstärkt stöd när byggnadsnämnden 
vill hävda kulturhistoriska intressen i bygg
nadsnämnden. Det finns också anledning att 
anta, att proceduren med utställningar och 
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information om inventeringen gör många fas
tighetsägare och byggherrar intresserade av 
att medverka till att värdefulla byggnader 
och miljöer inte spolieras genom åtgärder 
som är dåligt anpassade till helheten. 

Några direkta rättsverkningar får inte ett 
beslut som definierar ett område som särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö. För att uppnå det 
erfordras att värderingarna enligt invente
ringen beaktas i detaljplan genom att tas in i 
planbestämmelserna och genom införande av 
Q- eller q-beteckning på plankarta för beva
randevärda objekt. Avsikten är att riktlinjer
na i den utsträckning som anses nödvändigt 
översättes till planbestämmelser i de fall det 
för berörda områden blir aktuellt med de
taljplaneändringar. Det bör heller inte vara 
uteslutet att frågan om planändring kan tas 
upp enbart för att få fullgod rättskraft för 
beslut att hävda kulturhistoriska intressen. 

Fortsatt handläggning 

Byggnadsnämnden har godkänt föreliggande 
förslag till urval av särskilt värdefulla bebyg
gelsemiljöer där miljöhänsyn skall gälla. Un
der förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande har kommunen tagit ställning 
till att nedan redovisade områden i Uppsala 
innerstad utom stadskärnan skall definieras 
som »särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer». 

Denna handling skall mot bakgrund av 
PBL betraktas som en översiktlig plan där 
framtagna områden får ses som en avvägning 
av allmänna intressen. Avvägningen mot den 
enskilde sker dels i bygglovprövningen jml. 3 
kap. 1 § PBL och dels vid upprättandet av 
detaljplan/områdesbestämmelser då skydds
bestämmelser enligt 3 kap. 12 §kan meddelas 
med stöd av denna översiktsplan. Skydds
bestämmelser kan medföra rätt till ersätt
ning. 

Kommunen avser senare göra en samlad 
bedömning av i vilken utsträckning skydds
föreskrifter skall upprättas inom ramen för 
detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Nedan följer en kortfattad redovisning av 
avgränsning, motiv och värdering för de ut
valda miljöerna. Ett fylligare bakgrundsmate
rial finns i den genomförda basinventeringen. 
Områdena redovisas även på karta. 
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Förteckning 

A. VAKSALA TORG 

Avgränsning 

Kv. Trudhem, Tor, Sverre, Vaksala, Vidar, 
Gerd samt de södra delarna av kvarteren 
Fröj, Njord och Einar. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
Området, som utgör en direkt utvidgning av 
innerstaden har en sammansatt karaktär med 
form och innehåll som återspeglar arbete och 
boende. Vaksala torg har med sin rymd och 
sitt monumentala anslag få motsvarigheter i 
landet. 

B. SÖDRA KVARNGÄRDET 

Avgränsning 
Kv. Fenja, Öger, Ymer, Frode, Skuld, Ing
jald, Ring och Sköld samt del av kv. Verdan
di (fastigheten Frodegatan 2). Bebyggelsen 
inom området begränsat av järnvägen
Marielundsgatan-S: t Göransgatan-N orrtälje
gatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort vär
de. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av mycket stort intresse. 

Ett bostadsområde som till form och inne
håll, med iögonfallande exempel, samman
fattar det tidiga 1900-talets bostadsutveck
ling; en representativ 10- och 20-talsbebyg
gelse med ett betonat och väl hanterat 
formspråk; en individualistisk arkitektur 
inom en sammanhållen ram där gatugrönska 
och trädgårdsplanteringar bidrar till en deko
rativ klassicerande ordning. Området var det 
första i Uppsala som blev enhetligt utbyggt 
med föreningshus och bildade mönster för 
kommande decenniers bostadsbyggande. 

C. STRANDBODKILEN 

Avgränsning 

Kv. Delling, Gylfe, Loke, Trym och Grotte. 
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Bebyggelsen inom området avgränsat av Ma
rielundsgatan-S: t Göransgatan-Solrosgatan
Fålhagsparken-Lennajärnvägen. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av stort intresse. 

Området, enhetligt utbyggt med bostads
rättsföreningshus, har en bebyggelse och 
stadsplan som är det mest representativa ex
emplet i Uppsala på 30-talets stadsbyggande. 
Det omfattar både en lokal, traditionell bygg
mästarearkitektur och en mer modern funkis
bebyggelse, uppförd av HSB-föreningens 
första samlade utbyggnad i staden. Lamell
bebyggelsens samordning med Frodeparken 
ger ännu idag en övertygande bild av den 
ursprungliga funktionalismens ideal. 

D. KV. LILJAN 

Avgränsning 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Y mergatan-Torkelsgatan-Liljegatan-S :t Gö
rans gatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
av mycket stort intresse, stadsplanemässigt 
av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av stort intresse. 

Området, ett »storgårdskvarter>> utbyggt i 
regi av HSB och färdigställt 1944, har en för 
staden särpräglad bebyggelse och plan med 
kopplade lameller och punkthus lagda kring 
en landskapsgård, i allt påtagligt väl genom
arbetat, enkelt men ändå uttrycksfullt. Det är 
också det första större bostadsområdet i 
Uppsala med en enhetligt planerad och ge
staltad bebyggelse och god exponent för 40-
talets humanistiska arkitektsyn. 

E. HÖGANÄSOMRÅDET 

Avgränsning 

Kv. Folkvang, Saga, Brage (NÖ delen) Ydal, 
Ull, Gisle, Aslög, Botvid (SV delen) och Do
mar (SV delen). 
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Bebyggelsen inom området begränsat av 
Skolgatans förlängning till Höganäshöjden, 
en linje inom kv. Botvid, S:t Olofgatan, Sala
gatan, en linje inom kv. Brage, Höganäsga
tan samt järnvägen. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av stort intresse. 

Bostadshusen i kv. Folkvang vid Ös
terplan är en storskalig representativ sten
husbebyggelse från 1880-talet. Området i öv
rigt är utbyggt med bostadsrättsföreningshus 
under 30-talet och representerar en lokal 
stadsbyggnadskultur, med plan och bebyg
gelse som är en dekorativ funktionalism: ett 
resultat av ett intimt samarbete byggherre 
och arkitekt, Anders Diös och Gunnar Le
che. Det är det första området med bostads
rättsföreningshus där smålägenheter domine
rade. Samspelet mellan bebyggelse och 
stadsdelspark, Höganäshöjden, har stora 
kvaliteter. 

F. ALMTUNA EGNAHEMSOMRÅDE 

Avgränsning 

Kv. Tallen (SÖ delen), Kaktusen, Bladet, 
Ringrosen, Stockrosen, Resedan, Rosen, 
Solrosen, Gullvivan, Blåklockan, Vildrosen 
och Enen. 

Bebyggelsen inom området begränsat av 
Liljegatan (och dess förlängning genom kv. 
Tallen)-Björkgatan-Fålhagsgatan-Solrosga
tan-S:t Göransgatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av stort intresse. 

Området ger en god, samlad bild av egna
hemsbyggandet i staden med varierade ex
empel från tiden fram till 1945. Av särskilt 
intresse är de välbevarade arbetaregnahem
men i det äldsta Almtuna. 
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G. FÅLHAGEN 

Avgränsning 

Kv. Backsippan, Vitsippan, Blåsippan, 
Prästkragen, Smörblomman, Gulmåran, 
Solvändan och Daggkåpan. 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Björkgatan-Fålhagsgatan-Majgatan-Gunsta 
Backar-Vallbygatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av stort intresse. 

Området är utbyggt 1938-1952 och rymmer 
både till innehåll och utförande en för tiden 
karaktäristisk och karaktärsfull bebyggelse: 
småstugor, parhus och mindre flerfamiljshus. 
Ett område med plan och bebyggelse som 
svarar mot högt ställda bostadssociala och 
gestaltningsmässiga, arkitektoniska ambitio
ner. 

H. NORRA KVARNGÄRDET, SÖDRA 
DELEN 

Avgränsning 

Kv. Kvarnhästen, Kvarnskon, Kvarnögat, 
Liggaren, Handkvarnen, Kvarntratten, 
Kvarnskruven, Kvarnluren, Kvarnkaret, Lö
paren, Hjulkvarnen, Kvarnseglet, Kvarnhju
let, Kvarnbacken, Kvarnhammaren, Kvarn
stallet, Väderkvarnen och Långjärnet (södra 
bostadsområdet). 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Tycho Hedens väg, Vaksalagatan, Torkels
gatan och en linje i Kvarntorgsgatans för
längning. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av intresse. 

Den första bostadsenheten i Uppsala ut
förd efter modern grannskapsplan med eget 
servicecentrum och delvis med trafiksepare
ring. Den s. k. tätt-lågt bebyggelsen bildade 
mönster för det senaste kvartsseklets svens-
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ka bostadsbyggande, dock med få motsvarig
heter i detaljutformningen. 

I. SALA BACKE 

Avgränsning 

K v. Sala Backar, Skomakarberget, Tåhättan, 
nordvästra hörnet av kv. Källan samt kv. 
Tråget (Brantingsskolan). 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av mycket stort intresse. 

Uppsalas första »drabantstad». Området 
är både vad gäller plan och bebyggelse, en 
sällsynt god exponent för stadsbyggnadsideal 
kring 1950. Planeringen av Sala Backe har 
skett med utpräglat humanistiska utgångs
punkter och utbyggt med en genomstuderad 
samordning mellan plan, byggnader och de
taljer, som bildar en organisk helhet. En bo
stadsmiljö med få motsvarigheter i landet. 
Brantingskolan som ingår i området kor
responderar med byggnaderna i affärscentru
met och bidrar till den övertygande stads
mässighet som präglar Brantingstorg. 

J. KÅBO VILLASTAD 

Avgränsning 

Kv. Lavetten, Projektilen, Hanen, Spetsku
lan, Svea, Standaret, Borgen och södra delen 
av Lagerträdet. Bostadsbebyggelsen inom 
området avgränsat av Norbyvägen-Villavä
gen-Artillerigatan-Kåbovägen. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av mycket stort intresse. 

Området följer en konstnärligt genomarbe
tad plan och rymmer en påkostad bebyggel
se, enfamiljshus uppförda 1910-1960. Områ
det saknar motstycke i staden och är repre
sentativ för tiden även sett i ett nationellt 
perspektiv: en de burgna borgarnas och aka
demikernas trädgårdsförstad. 
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K. KUNGSGÄRDETS EGNAHEMSOM
RÅDE - BERGASKOLAN 

Avgränsning 

Kv. Nyckeln, Spiran, Kronan, Äpplet, Man
teln och Svärdet. Bebyggelsen inom området 
avgränsat av Karlsrogatan-Krongatan-Nor
byvägen-Hagundagatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av mycket stort intresse. 

Området rymmer parkopplade hus och fri
liggande tvåfamiljshus, de flesta uppförda på 
kommunalt initiativ kring 1925 och var ett 
lågkostnadsbyggande i syfte att lindra svår 
bostadsnöd. Plan och bebyggelse, en tät träd
gårdsstad, är utarbetad i ett sammanhang och 
i tidstypiskt arrangemang, med förebilder i 
1800-talets trästad och i gammal bruksbebyg
gelse. Med sina genomarbetade detaljer är 
bostadsmiljön av nationellt intresse. Berga
skolan som ingår i området har en starkt 
miljöskapande karaktär. 

L. KUNGSGÄRDETS SMÄSTUGEOM
RÅDE 

Avgränsning 

Kv. Härden, Täppan, Stugan, Balkongen, 
Verandan, Burspråket, Vindfånget, Lövsa
len. 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Karlsrogatan-Hagundagatan-N orbyvägen
Birkagatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
av intresse och stadsplanemässigt av stort 
intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av stort intresse. 

Det första småstugeområdet i staden, 
byggt 1937 efter rationell förebild och med 
hustyper från Stockholms stads trädgårds
förstäder (gäller bebyggelsen norr om Aros
gatan). Området uppfördes på kommunalt 
initiativ och var stadens första stora bostads
sociala satsning. 
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M. KV. BIRKA - LASSEBYGÄRDE 

Avgränsning 

Flerfamiljsbebyggelsen inom kv. Birka av
gränsat av Birkagatan-Karlsrogatan-Eriks
bergsvägen. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av mycket stort intresse. 

Det första bostadsområdet som uppfördes 
i det kommunala bostadsbolagets, Stiftelsen 
Uppsalahem, regi, 1947: ett »kollektivkvar
ter» med gemensam teknisk utrustning, vär
me- och tvättcentral, med gemensamma fri
tidslokaler och med rikt planterad storgård. 
En rustik och ombonad miljö och i ursprung
ligt skick. 

N. SOMMARRO 

Avgränsning 

Kv. Gustavsberg, Sommarro och Lindsberg. 
Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Eriksbergsvägen-Norbyvägen linjen 
dragen mellan Norbyvägen och Eriks
bergsvägen, parallellt Lindsbergsgatan/ 
Karlsrogatan (östra halvan av kv. Linds
berg). 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Bostadsbebyggelse, flerfamiljshus och rad
hus, i kuperad terräng, väl anpassad till vege
tation och topografi; överlag med tilltalande 
exempel på 40-talets arkitekturstandard där 
husens fasader har goda proportioner och 
varm materialkaraktär. Intressanta är också 
punkthusen med aluminiumfasader, som var 
en innovation byggåret 1954. 

0. FRÄMRE LUTHAGEN 

Avgränsning 

Kv. Vindhem, Valhall, Skolan, Glunten och 
Magistern. Bebyggelsen längs Börjegatan, 
Vasagatan och Gluntens gränd samt Kate
dralskolan. 
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Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av mycket stort intresse. 

Området innehåller institutioner och repre
sentativt utformade butiks- och bostadshus 
intill park, och utgör en del av innerstaden 
och akademiområdet. Bebyggelsen, uppförd 
1906-1935, blev förebild för den kommande 
utbyggnaden av Luthagen. Enskilda byggna
der är goda exponenter för sin tids stil: ju
gend, nyklassicism och expressiv funktiona

lism. 

P. LUTHAGSESPLANADEN, VÄSTRA 
DELEN 

Avgränsning 

Kv. Tryggve, Rane, Kettil och Hemming. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av intresse. 

I sin ursprungliga funktion av bostadsgata 
var esplanaden, accenten i 1880 års stads
plan, Uppsalas motsvarighet till Stockholms 
Karlavägen, mot vilket också den utförda 
bebyggelsens volym och gestaltning svarade. 
Särskilt framträdande är 30- och 40-talens 
funktionalistiska arkitektur. 

Q. BORTRE LUTHAGEN 

Avgränsning 

Kv. Ingeborg, Sämund, Grane, Alfuild, 
Garm, Tyr, Sverker, Fritiof och Fröja. 

Bebyggelsen kring Luthagsplan, Vind
hemsgatan, Tegnergatan och längs Ringga
tan, sträckningen Sturegatan-Kyrkogårdsga
tan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
av mycket stort intresse, stadsplanemässigt 
av stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av mycket stort intresse. 
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Området rymmer en representativ och väl 
sammanhållen stenstadsbebyggelse uppförd 
1900-1950, med yttre ram i 1880 års förgårds
planterade rutnät, kompletterad med rik 
gårdsgrönska. Inom området finns framstå
ende exempel på en lokal byggnadskultur i 
jugend, nyklassicism och en dekorativ funk
tionalism: institutioner, hyres- och förenings
hus. 

R. S:T ERIKSOMRÅDET 

Avgränsning 

Kv. Fåfne, Hjalte, Ejvind och Astolf. Bebyg
gelsen inom området begränsat av Geijersga
tan-Sibyllegatan-Ringgatan-K yrkogårdsga
tan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av stort intresse. 

Området består av flerfamiljshus, hyres
och föreningshus, i omväxlande sluten och 
öppen gruppering inom 1880 års rutnätsplan, 
med variationsrikt planterade kvartersgår
dar, skickligt samordnade med intilliggande 
stadsdelspark. Bebyggelsen har en vårdad 
och samtidigt uttrycksfull utformning och är 
goda exponenter för 20-, 30- och 40-talens 
bostadsarkitektur. HSB: s bebyggelse inom 
området är den tidigaste i staden, som har 
både tekniska och sociala, gemensamma bo
stadskomplement. 

S. KV. RACKARBERGET 

Avgränsning 

Bebyggelsen inom området avgränsat av 
Luthagsleden-Rackarbergsgatan-S: t Johan
nesgatan-Tiundagatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
och stadsplanemässigt av mycket stort in
tresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av mycket stort intresse. 

Studentbostadsområde utbyggt 1951-54 
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och 1961-65. Den västra delen, »Studentsta
den», var den första större och samlade stu
dentbostadsbebyggelsen i Sverige. Alla bygg
nader gestaltade med goda proportioner och 
med utpräglad materialkänsla och organise
rade efter en plan, som ger mycket tilltalande 
rumsverkan, bl. a. genom skicklig anpassning 
till terrängförhållandena. Ett av stadens bäs
ta och vackraste bostadsområden. 

T. DEL AV NYA SVARTBÄCKENS EG
NAHEMSOMRÅDE 

Avgränsning 

Kv. Karbinen, Spikklubban och Yxan. 
Bebyggelsen inom området avgränsat av 

Gamla Uppsalagatan, Vikingagatan, Stjern
hjelmsgatan och Swedenborgsgatan. 

Motiv för urval jämte värdering 

Konstnärligt värdefull miljö: arkitektoniskt 
av stort intresse, stadsplanemässigt av myc
ket stort intresse. 

Social- och kulturhistoriskt värdefull miljö: 
av mycket stort intresse. 

Området, som rymmer bostäder i stor ut
sträckning uppförda under stadens överinse
ende, var ett tidigt socialt omsorgsbyggande 
med ett genomtänkt bostadsprogram inom 
ramen för en tekniskt och estetiskt genomar
betad trädgårdsstadsplan. Hallmans plan, 
1910, med gatunätet och planteringar, är en 
klenod i staden - ett visningsobjekt. 
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