
Svar på interpellation om vallhöjning, Ekebyboda  

 

Kent Kumpula (SD) har i en interpellation ställt frågor avseende vallhöjning i Ekebyboda. 

 

Vem på Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB är ansvarig för den planerade 

höjningen av sandvallarna? 

Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB har till uppgift att underhålla och 

utveckla kommunens befintliga anläggningar, samt efter beställning bygga nya anläggningar, 

som nya Studenternas arena. När det gäller frågan om höjning av sandvallarna på 

Ekebyboda skyttecentrum är det Uppsala kommuns Sport- och rekreationsfastigheters 

fastighetsavdelning som är ansvarig. 

 

Varför har det inte hänt någonting med vallhöjningen? 

Under de sex år som Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB har funnits har 

bolaget arbetat med att åtgärda akuta underhållsbehov för samtliga 45 anläggningar i 

kommunen. Enbart under 2018 investerades 9,9 miljoner kronor i underhåll. I dagsläget har 

behovet av akuta reparationer minskat och Uppsala kommun Sport- och 

rekreationsfastigheter AB kan istället fokusera på mer planerade förbättringsåtgärder.  

 

Efter diskussion med Skytteunionen är uppfattningen att höjden på de tio pistolvallarna på 

Ekebyboda skyttecentrum fortfarande tillåter att verksamheten pågår. Däremot 

uppmärksammade Skytteunionen att om nivån sjunker ytterligare kan verksamheten, och i 

förlängningen även säkerheten, komma att påverkas. 

 

I dagsläget har Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB påbörjat ett grundligt 

arbete med att undersöka var och en av vallarnas status samt hur mycket de eventuellt 

behöver åtgärdas för att fortsatt uppfylla säkerhetskravet för genomförande av SM 2021. 

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB har nu en pågående dialog med 

säkerhetschefen för Ekebyboda Skytteunion i denna fråga. 

 

Kommer Uppsala Kommun att ta tillfället i akt och bygga ett antal U-vallar i samråd med 

Skytteunionen, så området håller tillräcklig klass för Dynamiska skyttetävlingar på EM- och 

VM-nivå? 

Ekebyboda Skytteunion hyr anläggningen av Idrotts- och fritidsavdelningen (IFN) och det är 

upp till dem att ta ställning till om de kan tillmötesgå behovet av U-vallarna. Det betraktas då 

som en hyresgästanpassning och påverkar hyresavtalet mellan parterna. Uppsala kommun 

Sport- och rekreationsfastigheter AB förvaltar anläggningen och har i dagsläget inte fått 

någon beställning från IFN gällande en nyanläggning av U-vallar.  

 

Under Kristi himmelfärdshelgen 2019 kommer SM i Dynamiskt skytte att genomföras på 

Ekebyboda skyttecentrum med restriktioner enligt gällande säkerhetsbestämmelser, efter 

dialog med Ekebyboda Skytteunion. 
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