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Idrott- och fritidsnämnden 

Detaljplan för Vattentornsparken 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning 
I planförslaget för Vattentornsparken finns ingen idrottsmark. Därför är det särskilt viktigt att den 
planerade parken utformas som en attraktiv allaktivitetspark med utrymme för egenorganiserad 
motion och idrott. Detta bör få genomslag när utformningsförslaget för parken tas fram. 

Ärendet 
Planförslagets syfte är att möjliggöra en första etapputbyggnad med cirka 400 bostäder samt 
lokaler för förskolalokaler och för centrumverksamhet inom programområdet för Ulleråker. 

Nämnden skrev i sitt remissyttrande för ulleråkersprogrammet att planeringen av Ulleråker 
bör utgå från följande principer, som framgår av det idrotts- och fritidspolitiska programmet. 

"Den ftsiska planeringen ska på alla nivåer och i alla skeden beakta behovet av ytor, 
platser och särskilda anläggningar för idrotts- och andra fritidsaktiviteter liksom 
möjligheten till vistelse i park och natur. 

Vid utformningen av platser där människor vill vistas under sin fria tid, ska alltid 
hänsyn tas till olika individers och gruppers särskilda förutsättningar; särskild hänsyn 
tas till förutsättningarna för barn och unga, äldre och människor med 
funktionsnedsättning." 

Vidare skrev nämnden i sitt yttrande att "förslaget till planprogram ger möjligheter för idrott 
och fritid att bidra till en positiv utveckling av Ulleråker förutsatt att frågor inom området i det 
fortsatta utvecklingsarbetet finns med och tillåts få genomslag i alla skeden, från planering till 
genomförande." 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www. upp sal a. se 



Inom ulleråkersområdet som helhet fmns stora möjligheter att tillskapa goda förutsättningar för 
såväl organiserad som spontan/egenorganiserad idrott och fysisk aktivitet. Dels genom 
planläggning av idrottsmark, dels genom hur allmän platsmark utformas. Inom det nu aktuella 
planområdet för Vattentomsparken fmns ingen idrottsmark i förslaget. Därför är det särskilt 
viktigt att den planerade parken utformas som en attraktiv allaktivitetspark med utrymme för 
egenorganiserad motion och idrott. Detta bör få genomslag när utformningsförslaget för parken 
tas fram. 

Det bör också understrykas att kommande detaljplaner i Ulleråker ska planläggs i enlighet med 
nämndens behovsbeskrivning i planprogrammet, för idrott med idrottshallar, bollplaner, 
spontanidrottsytor och motionsspår. 

Planförslaget saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet. I all fysisk 
planering i Uppsala bör sådana konsekvenser beskrivas, främst ur ett folkhälsoperspektiv. 
Förutsättningar för platser och anläggningar för idrott, såväl i föreningsorganiserad som i spontan 
form, för medborgare i alla åldrar bör särskilt beskrivas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 
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FÖRSLAG 
Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan för Vattentornsparken, dnr PBN 2014-000508 

Idrotts- och fritidsnämnden lämnar härmed följande yttrande över remissförslaget till 
detaljplan för Vattentomsparken, Ulleråker. 

Nämnden skrev i sitt remissyttrande över planprogrammet för Ulleråkersområdet (IFN-2015-
0093 ) att 'förslaget till planprogram ger möjligheter för idrott och fritid att bidra till en positiv 
utveckling av Ulleråker förutsatt att frågor inom området i det fortsatta utvecklingsarbetet finns 
med och tillåts få genomslag i alla skeden, från planering till genomförande." 

Inom ulleråkersområdet som helhet finns stora möjligheter att tillskapa goda förutsättningar för 
såväl organiserad som spontan/egenorganiserad idrott och fysisk aktivitet. Dels genom 
planläggning av idrottsmark, dels genom hur allmän platsmark utformas. Inom det nu aktuella 
planområdet för Vattentornsparken finns ingen idrottsmark i förslaget. Därför är det särskilt 
viktigt att den planerade parken utformas som en attraktiv allaktivitetspark med utrymme för 
egenorganiserad motion och idrott. Detta bör få genomslag när utformningsförslaget för parken 
tas fram. 

Det bör också understrykas att kommande detaljplaner i Ulleråker ska planläggs i enlighet med 
nämndens behovsbeskrivning i planprogrammet; för idrott med idrottshallar, bollplaner, 
spontanidrottsytor och motionsspår. 

Planförslaget saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet. Idrotts-och 
fritidsnämnden anser att i all fysisk planering i Uppsala bör sådana konsekvenser beskrivas, 
främst ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar för platser och anläggningar för idrott, såväl i 
föreningsorganiserad som i spontan form, för medborgare i alla åldrar ska särskilt beskrivas. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck Morn 
Ordförande 	 Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, idrotts- och fritidsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
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Ämne: 

Mattsson Susanne 
den 23 maj 2016 16:38 
Detaljplan för Vattentornsparken- SAMRÅD 23 maj -4 juli 2016 

Direktlänk till handlingar  

cid :449550312e07052013-19133 

Detaljplan för Vattentornsparken 

är på samråd mellan 23 maj och 4 juli 2016. 
Normalt planförfarande. Diarienummer 2014-000508. 

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

Skicka dina synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast 4 juli 2016. 
Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller e-post: plan- 
byggnadsnamnden@uppsala.se   
Se mer information på vår webbplats, https://www.uppsala.se/Boende-och-trafik/stadsutveckling-och-
planering/  

Vänliga hälsningar 

Susanne Mattsson 
Administratör 

Postadress: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 18 41 
E-post:  susanne.mattsson@uppsala.se   

Vänliga hälsningar 

Susanne Mattsson 
Administratör 

Postadress: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 18 41 
E-post:  susanne.mattsson@uppsala.se   
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