
Samråd kring förslag  
till detaljplan för nytt 
skolområde i Gottsunda

Gör din röst hörd
Detaljplaneprocessen är en demokratisk process som är byggd på  
insyn och möjlighet att tycka till. Privatpersoner, myndigheter,  
organisationer och andra remissinstanser kan lämna synpunkter  
på planen under samrådsperioden. 

Samråd kring förslag till detaljplan för nytt skolområde i Gottsunda  
pågår mellan 4 november och 16 december 2019. Under denna period  
kommer det att finnas möjlighet för privatpersoner att lämna in sina  
synpunkter digitalt via ett formulär på uppsala.se/gottsunda

Alla berörda parter är även välkomna till samrådsmötet som äger rum  
onsdag den 20 november mellan klockan 17 och 19 i Kulturpunkten i  
Gottsunda centrum.
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Nytt skolområde i Gottsunda planeras för att  
möta befolkningstillväxten inom ramen för den  
kraftiga expansionen av södra Uppsala mot 2050

Siffrorna talar för sig själva. 2050 beräknas södra Uppsala ha  
100 000 invånare, en kraftig tillväxt som motsvarar Umeås befolkning.  
Under samma period tillkommer 33 000 nya bostäder och 20 000 nya  
arbetsplatser. Enbart i Gottsunda kommer det att byggas 5 000-7 000  
nya bostäder. I takt med att Gottsunda vidareutvecklas ökar antalet  
invånare. Fler familjer flyttar in. Nya barn föds. Sammantaget skapar  
detta ett behov av fler pedagogiska lokaler i området framöver.

Det är denna utveckling som förslag till detaljplan för ett nytt skol- 
område i Gottsunda handlar om. Genom att bygga nya permanenta  
lokaler för Gottsundaskolan (årskurs 6-9), och möjlighet att i framtiden  
utöka befintliga Treklangens skola (årskurs F-5), vill kommunen skapa  
möjligheter för att vidareutveckla dessa välfungerande verksamheter  
i två etapper. 

Det nya skolområdet kommer att kunna rymma cirka 1 400 elever.  
En utveckling som inkluderar två nya, fullstora idrottshallar.

Nu har beslut om samråd fattats av plan- och byggnadsnämnden,  
så att allmänheten får möjligheter att lämna synpunkter på förslag  
till detaljplan, som bygger på en förstudie från Uppsala kommun  
Skolfastigheter AB.

Vad saken gäller
I april 2019 godkände kommunstyrelsen Planprogram för Gottsunda- 
området där det aktuella planområdet pekas ut som ett nytt skol- 
område. Detaljplaneförslaget möjliggör två nya grundskolor, med  
tillhörandes fullstora idrottshallar, söder om Gottsunda centrum. 

Det innebär att den befintliga boule- och bollhallen kommer att rivas.  
Bouleverksamheten har erbjudits nya lokaler i en annan del av Uppsala. 
 
Bollverksamheten kommer att kunna fortsätta utvecklas i de två nya,  
fullstora idrottshallarna som planeras. Dessutom berör förslaget till  
detaljplan trygga skolgårdar, samnyttjande av pedagogiska lokaler  
efter skoltid, allmänhetens möjlighet att röra sig inom planområdet  
samt hur planen ska bidra till övrig stadsutveckling i Gottsunda.

Plankarta och planbeskrivning
Under samrådsperioden 4 november—16 december 2019 så är det  
plankarta och planbeskrivning som privatpersoner och andra intressenter 
får lämna in synpunkter kring. Plankartan, planbeskrivningen och övriga  
handlingar som hör till ärendet finns på uppsala.se/gottsunda

Axonometri över fullt utbyggt förslag enligt förstudie från Skolfastigheter AB sett från nordväst.  
Etapp 1 vänster i bild. Etapp 2 och friliggande idrottshall höger i bild.
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