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Idrott- och fritidsnämnden 

Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - samråd 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag till remissyttrande samt 
att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Idrotts- och llitidsnämnden har ombetts att yttra sig över förslaget till rubricerad detaljplan. 
Planområdet omfattar fastigheten Luthagen 50:1, där Fyrisskolan finns, och planen syftar till 
att möjliggöra nybyggnad av bostäder. 

Inom planområdet finns ingen planlagd idrottsmark. Behoven av anläggningar och platser för 
fysisk aktivitet måste då säkerställas på mark som planlagts för andra ändamål såsom park 
och skola. 

Föreliggande planförslag medger goda möjligheter till idrott och fysisk aktivitet under 
förutsättning att omfattningen av nuvarande idrottsytor inom planområdet bibehålls och att 
dessa upprustas, anpassas och tillgängliggörs för aktiviteter såväl under skoltid som fritid. 
Upprustningen måste göras med ett tydligt jämställdhetsperspektiv för en bred målgrupp. 

Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över förslaget till rubricerad detaljplan. 
Planområdet omfattar fastigheten Luthagen 50:1, där Fyrisskolan finns, och planen syftar till 
att möjliggöra nybyggnad av bostäder. 

Inom planområdet finns ingen planlagd idrottsmark. Behoven av anläggningar och platser för 
fysisk aktivitet måste då säkerställas på mark som planlagts för andra ändamål såsom park 
och skola. 

Vid skolan finns idag idrottsytor, främst i foul' av en grusplan och friidrottsbanor. De är ej 
bokningsbara via idrotts- och fritidsnämnden och nyttjas framförallt för skolidrott och i viss 
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utsträckning spontanidrott. Nämnden hyr och bokar ut idrottshallen vid skolan Planförslaget 
medger att skolgården även framöver kan användas för idrott på ytor i ungefär motsvarande 
omfattning som idag. Utformningen av dessa behöver förändras i enlighet med följande 
utmaning i Mål & budget 2016-2018, kap. 5.2.1: 

"Skolor och skolgårdar används mest på dagtid, medan till exempel spontanidrottsplatser 
används på kvällar och helger. len förtätad stad måste flera olika intressen samsas om 
samma yta för en mångfimktionell markanvändning, vilket är nytt för Uppsala". 

Idrotts- och fritidsnämnden anser att föreliggande planförslag medger goda möjligheter till 
idrott och fysisk aktivitet. Nämnden framhåller vikten av att bibehålla omfattningen av 
idrottsytor inom planområdet och att dessa upprustas, anpassas och tillgängliggörs för 
aktiviteter såväl under skoltid som fritid. Upprustningen måste göras med ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv för en bred målgrupp. Erfarenheten av konstgräs på bollplaner i direkt 
anslutning till skolor är god men det behövs fler åtgärder, bl.a. för att kunna möta ett ökande 
intresse för sj älvorganiserade spontana aktiviteter som ställer krav individualism, flexibilitet, 
och enkelhet. 

Forskning vid bl.a. Göteborgs universitet (Mer fysisk aktivitet på schemat gav förbättrade 
skolresultat) och Malmö högskola (Bunkefloprojektet) har klarlagt ett positivt samband 
mellan större grad av fysisk aktivitet och bättre skolresultat i de teoretiska ämnena gentemot 
kunskapsmålen och nationella prov. Mer fysisk aktivitet i skolan under skoltid ökar 
koncentrationen, prestationen och inlärningsfönnågan i de teoretiska ämnena och lägger 
grunden till att fler barn klarar kunskapsmålen och går ut grundskolan med fullständiga betyg 
samt skapar goda vanor som följer med in i vuxenvärlden. 

Folkhälsomyndigheten beskriver, bl.a. i sin årsrapport 2014, ökande ohälsoproblemen, särskilt 
bland unga till följd av en stillasittande livsstil. Bland annat att övervild och fetma ökar 
risken för ett flertal sjukdomar och att fetma tidigt i livet medför ofta att hälsoproblemet finns 
kvar senare i vuxen ålder. 

I Uppsala kan vi påverka och förändra. Vi kan medverka till att vända negativa trender till en 
positiv utveckling genom att planera och bygga staden så att den på flera olika sätt möjliggör 
och inspirerar till fysisk aktivitet för alla invånare. Här kan samtliga nämnder bidra. 

Idrotts- och fritidsnämnden anser generellt att i all fysisk planering i Uppsala ska 
konsekvenser för idrott och fysisk aktivitet belysas ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar 
för platser och anläggningar för idrott, såväl i föreningsorganiserad som spontan form, för 
medborgare i alla åldrar särskilt ska beskrivas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 
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FÖRSLAG 

Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - SAMRÅD 
dnr PBN 2013-001600 

Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över förslaget till rubricerad detaljplan. 

Inom planområdet finns ingen planlagd idrottsmark. Behoven av anläggningar och platser för 
fysisk aktivitet måste då säkerställas på mark som planlagts för andra ändamål såsom park 
och skola. 

Vid skolan finns idag idrottsytor, främst i form av en grusplan och friidrottsbanor. De är ej 
bokningsbara via idrotts- och fritidsnämnden och nyttjas framförallt för skolidrott och i viss 
utsträckning spontanidrott. Planförslaget medger att skolgården även framöver kan användas 
för idrott på ytor i ungefår motsvarande omfattning som idag. Utformningen av dessa behöver 
förändras i enlighet med följande utmaning i Mål & budget 2016-2018, kap. 5.2.1: 

"Skolor och skolgårdar används mest på dagtid, medan till exempel spontanidrottsplatser 
används på kvällar och helger. len förtätad stad måste flera olika intressen samsas om 
samma yta för en mångfimktionell markanvändning, vilket är nytt för Uppsala". 

Idrotts- och fritidsnämnden anser att planförslag medger goda möjligheter till idrott och fysisk 
aktivitet under förutsättning att omfattningen av nuvarande idrottsytor inom planområdet 
bibehålls och att dessa upprustas, anpassas och tillgängliggörs för aktiviteter såväl under 
skoltid som fritid. Upprustningen måste göras med ett tydligt jämställdhetsperspektiv för en 
bred målgrupp. 

Nämnden framhåller vikten av att bibehålla omfattningen av idrottsytor inom planområdet 
och att dessa upprustas, anpassas och tillgängliggörs för aktiviteter såväl under skoltid som 
fritid. Upprustningen måste göras med ett tydligt j ämställdhetsperspektiv för en bred 
målgrupp. Erfarenheten av konstgräs på bollplaner i direkt anslutning till skolor är god men 
det behövs fler åtgärder, bl. a. för att kunna möta ett ökande intresse för sj älvorganiserade 
spontana aktiviteter som ställer krav individualism, flexibilitet, och enkelhet. 
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Forskning vid bl.a. Göteborgs universitet (Mer Misk aktivitet på schemat gav förbättrade 
skolresultat) och Malmö högskola (Bunkefloprojektet) har klarlagt ett positivt samband 
mellan större grad av fysisk aktivitet och bättre skolresultat i de teoretiska ämnena gentemot 
kunskapsmålen och nationella prov. Mer fysisk aktivitet i skolan under skoltid ökar 
koncentrationen, prestationen och inlärningsförmågan i de teoretiska ämnena och lägger 
grunden till att fler barn klarar kunskapsmålen och går ut grundskolan med fullständiga betyg 
samt skapar goda vanor som följer med in i vuxenvärlden. 

Folkhälsomyndigheten beskriver, bl.a. i sin årsrapport 2014, ökande ohälsoproblemen, särskilt 
bland unga till följd av en stillasittande livsstil. Bland annat att övervikt och fetma ökar 
risken för ett flertal sjukdomar och att fetma tidigt i livet medför ofta att hälsoproblemet finns 
kvar senare i vuxen ålder. 

I Uppsala kan vi påverka och förändra. Vi kan medverka till att vända negativa trender till en 
positiv utveckling genom att planera och bygga staden så att den på flera olika sätt möjliggör 
och inspirerar till fysisk aktivitet för alla invånare. Här kan samtliga nämnder bidra. 

Idrotts- och fritidsnämnden anser generellt att i all fysisk planering i Uppsala ska 
konsekvenser för idrott och fysisk aktivitet belysas ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar 
för platser och anläggningar för idrott, såväl i föreningsorganiserad som spontan foul', för 
medborgare i alla åldrar särskilt ska beskrivas. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck Mor&I 
Ordförande 	 Sekreterare 
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Detaljplan för Kv Luthagsstranden 

är på samråd mellan 16 september — 28 oktober 2015. 
Normalt planförfarande. Diarienummer 2013-001600 

Läs handlingarna på https://www.uppsala.se/stadsplariering  

Skicka dina synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast 28 oktober 2015. 
Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller e-post: plan- 
byggnadsnamnden@uppsalase  
Se mer information på vår webbplats, https://www.uppsala.se/Boende-och-trafik/stadsutveckling-och- 
planering/ 

Ewa Selling 
Planadministratör 
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