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Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta förvaltningens förslag till yttrande (bilaga) samt sända detsamma till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Södra staden beskriver en möjlig utbyggnad 
med nästan 25 000 bostäder och upp emot 60 000 invånare. Nämndens yttrande utgår från 
förslaget till idrotts- och fritidspolitiskt program som nämnden antagit, där idrott och fritid 
beskrivs som en folkhälso- och välfärdsfråga och därmed en fråga om samhällsplanering på 
alla plan. 
 
Planförslaget fokuserar på offentliga rum, rörelsestråk och social infrastruktur. Social 
infrastruktur inbegriper förutsättningar för bl.a. idrotts- och fritidsverksamhet som i hög grad 
kan bidra till att skapa god folkhälsa och attraktiva boendemiljöer.   
 
Förslaget till fördjupad översiktsplan ger goda möjligheter för idrott och fritid att bidra till en 
positiv utveckling av Södra staden förutsatt att frågor inom området i det fortsatta 
utvecklingsarbetet finns med och tillåts få genomslag i alla skeden, från planering till 
genomförande.   
 
Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen ombetts lämna synpunkter på förslaget 
till fördjupade översiktsplanen för Södra staden som är ute på samråd t.o.m. 11 september. 
Planen möjliggör en kraftfull utbyggnad söderut av Uppsala, som vid en fullskalig utbyggnad 
innebär nästan 25 000 bostäder och upp emot 60 000 invånare. Planen ska ange 
grundläggande förutsättningar och principer för möjligheterna att skapas goda livsmiljöer i ett 
utvecklingsperspektiv som sträcker sig till år 2050. Förslaget är i huvudsak baserat på 
utvecklingen av offentliga rum, rörelsestråk och social infrastruktur. Aktiv fritid genom idrott 
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och annan fysisk aktivitet är byggstenar som, om de finns med redan från det tidiga 
planeringsskedet, bidrar till stadsutveckling med god hälsa och välbefinnande som centrala 
begrepp. 
 
Inledningsvis tycker förvaltningen att följande citat fångar kärnbudskapet i nämndens svar:   
 
”När vi planerar våra städer är det fyra aspekter som vi måste utgå ifrån. Den första 
och viktigaste aspekten handlar om att gagna människors hälsa.”  
Aristoteles, 384–322 f.kr. politiken, cirka 350 f.kr. 
(citat från Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget 
”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. Johan Faskunger 2007) 
 
Nämndens samrådsyttrande bör vila på nedanstående fundament ur det förslag till idrotts- och 
fritidspolitiskt program som nämnden tagit fram.   

• idrott och fritid är en folkhälso- och välfärdsfråga och därmed en fråga om samhällsplanering 
på alla plan. 

• den fysiska 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. 

Social infrastruktur 
Begreppet social infrastruktur i den fysiska planering i Uppsala, med idrott och fritid som 
ingående komponenter, är positivt. Att fritid och idrott finns med från tidiga skeden i 
planeringen bidrar till möjligheterna att skapa god folkhälsa och attraktiva boendemiljöer 
 
Goda möjligheter till en aktiv och innehållsrik fritid har med tiden fått en ökande betydelse i 
människors vardag och utgör i hög grad en faktor som ingår i människors medvetna val, tex. 
av bostadsort. Inom tiden för utbyggnaden av Södra staden kan betydelsen av goda 
fritidsmiljöer förväntas öka.  
 
Människors vanor och behov för fritid och idrott förändras över tid. Trenderna går samtidigt i 
olika riktningar. Här är några exempel: 

• Ohälsotalen ökar till följd av inaktiv livsstil, samtidigt ägnar sig fler åt motionsidrott.  Fler 
uppger att man motionerar regelbundet, särskilt kvinnor. 47% av befolkningen uppger att man 
motionerar regelbundet (2 ggr/vecka), bland kvinnorna är det 50% (Riksidrottsförbundet  
2011).  

• Den organiserade idrotten engagerar främst barn upp till yngre tonåren, samtidigt som fler 
slutar i föreningsidrotten i yngre tonåren, särskilt flickor.   

• Fler väljer andra former än den traditionellt föreningsorganiserade för idrott för att själv kunna 
välja former och tidpunkter för sina aktiviteter.  



”Intresset ökar för självorganiserade, spontana aktiviteter och därmed kommer nya krav på 
samhälsservice som klarar individualism, flexibilitet, tidseffektivitet och enkelhet.” (Karin 
Book, fil.dr, Forskare vid institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola. 2015) 
 
Barn och unga 
Flera forskningsrapporter är entydiga om att den fysiska aktiviteten bland barn och unga har 
minskat och att stillasittande aktiviteter i samhället har ökat generellt och att barns och ungas 
vardagliga möjligheter till regelbunden fysisk aktivitet har försämrats i Sverige.  
 
Statens folkhälsoinstitut skriver i sin rapport ”Barns miljöer för fysisk aktivitet.” (Rapport 
ingående i regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. Johan Faskunger 2008) 
 
”det är i dag väletablerat att barns rörelsefrihet, dvs  barns och ungas förutsättningar att 
röra sig utomhus på egen hand, har minskat på grund av att samhällshindren har ökat. Det 
finns starka bevis för att god tillgång till anläggningar för rekreation, lekplatser, parker och 
andra grönytor ökar fysisk aktivitet hos både yngre och äldre barn.” 
 
Som samhällshinder nämns ökande trafikvolym, höga hastigheter och längre avstånd till 
skolor, service och fritidssysselsättningar samt en växande oro bland föräldrar för säkerhets- 
och trygghetsaspekter. En medveten god fysisk planering bidrar till att undanröja sådana 
hinder.  
I en annan rapport från Statens folkhälsoinstitut; ”Samhällsplanering för ett aktivt liv- fysisk 
aktivitet, byggd miljö och folkhälsa.” (ingående i regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. 
Johan Faskunger 2008) står:  
 
”Hur människor transporterar sig, leker, motionerar och på andra sätt rör sig fysiskt i 
vardagen påverkas av utformningen av våra städer och landskap samt av tillgången till olika 
transportsystem. Inte minst bostadsområdets utformning har sannolikt en stor betydelse för 
befolkningens hälsa och för förutsättningarna för olika former av fysisk aktivitet, eftersom 
bostadens närmiljö är den mest populära platsen för motion och rekreation.” 
 
Äldre vuxna 
Goda möjligheter till fysisk aktivitet, rekreation och naturupplevelser är en starkt bidragande 
faktor till ökad livskvalitet och hälsa långt upp i åldrarna. Planering och satsningar med sikte 
på att medborgarna ska hålla sig friska längre är nödvändigt och ger mycket lönsamma 
investeringar som skjuter upp behoven av insatser för vård och omsorg.  
 
En gemensam rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Karolinska 
institutet, ”Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna” (Wallén, Ståhle mfl. 
2014), beskriver de stora positiva effekterna av motion i åldersgruppen 65 – 84 år. 
Bland annat framgår att kostnaden för fallrelaterade skador årligen uppgår till 14 miljarder 
kronor. Regelbunden motion bidrar starkt till minskade fallskador. En bred forskning visar att 
regelbunden motion leder till minskning av flera olika sjukdomstillstånd. En god 
stadsplanering med detta perspektiv bidrar till minskade samhällskostnader och minskat 
lidande på individnivå. En allt äldre befolkning som är aktiv och vital längre upp i åren 



innebär att fler får mer fritid och även förändrad behovsbild. Kravstarka seniorer ställer 
tydligare och högre krav på samhällets service.   
 
Bland annat ur ovan nämnda perspektiv är det av stor vikt att den fysiska planeringen av 
Södra staden ska möjliggöra fysisk aktivitet, rekreation och naturupplevelser som bidra till 
ökad livskvalitet och hälsa långt upp i åldrarna. 
 
Arenor 
I planen förekommer begreppet ”arena”, dels i betydelsen områden för rekreation och 
friluftsliv i allmänhet, dels om Polackspacken som plats för olika möten och aktiviteter.  
Det finns behov av ett förtydligande av arenabegreppet. Sveriges kommuner och landsting, 
SKL använder följande definition:  
Arenan har plats för minst 3 000 åskådare och är avsedd för större idrottsevenemang som även i 
vissa fall kan användas till andra typer av evenemang, t ex konserter, mässor eller större 
publikevenemang. (Enligt SKL:s anläggningsenkät 2010).  Ordet arena är i allmänhet slitet och 
har fått en otydlig innebörd och bör utgå ur planförslaget, om dess betydelse inte är en 
anläggning för evenemang, exempelvis idrott, med plats för ett betydande antal åskådare. 
 
Riktlinjer för utvecklingsområden 
Av riktlinjerna för offentliga rum framgår att idrottsanläggningar föreslås finnas i 
kvartersparker och mindre grönområden samt vid evenemangsplatser i samband med större 
evenemang. Idrotts- och fritidsnämndens behov är anläggningar för såväl bokad som 
obokad/spontan verksamhet liksom öppna markanläggningar och byggnader. Planen behöver 
förtydliga vilka anläggningar som kan placeras i offentliga rum.    
 
I beskrivningen av de större offentliga rummen (9 st) framgår möjligheter till idrott i området 
nedanför Vingmuttern, Uppsalaåsen, Ultuna hamn, Polacksbacken, Hammarbyfältet, 
Ultunafältet och Sunnerstafältet.  
 Kronparken och Bäcklösa Natura 2000-området är naturområden med höga kvaliteter och 
som med sina stigsystem redan idag används för promenader, jogging, cykling mm. 
Möjligheter med god kvalitet till sådan motion behövs i Södra staden. En viktig 
anläggningstyp är elljusspår som ökar tryggheten och möjliggör användande under den mörka 
tiden, med bra underlag som tål ökat användande, inklusive cykling, och som vintertid 
medger skidspår och med länkning till intilliggande spårsystem som Stadsskogen och 
Sunnersta är. I anslutning till spår ska det vara möjligt att anlägga utegym.  För att bl.a. öka 
säkerhet och trygghet, och också nå större nyttjande, av motionsspår bör de integreras i den 
bebyggda staden och inte göra som förr, då de förlades ute i skog och mark.  
 
Ett kvalitativt och rikt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter behöver finnas i Södra stadens 
helhet, fördelat i olika utvecklingsområden. I närheten, inom säkert och tryggt gångavstånd 
till bostäder, ska det finnas en basnivå för såväl spontana som organiserade aktiviteter.  Ett 
riktvärde för sådant avstånd är 300 meter. Samordning sker med fördel med parker 
naturområden och skolor. Andra anläggningstyper behöver ett större upptagningsområde och 
behöver då vara tillgängliga via kollektivtrafik och gc-vägar.  
 



Vid en så pass stor befolkning som kommer att bo i Södra staden finns även behov av större 
anläggningar som badhus, isbana/ishall, idrotts-/evenemangshall med åskådarkapacitet som är 
gemensamma för hela området och även till viss del med angränsande områden. Det innebär 
att det krävs tillskott av sådana anläggningar och plats måste finnas för dessa.  
 
Investeringsbehov 
Planförslaget anger att offentliga rum är avhängigt kommunala investeringar. Social 
infrastruktur är beroende av kommunens finansiering medan investeringen kan ske genom 
kommunens bolag eller andra aktörer.   
 
Det finns behov av justering av angivna värden i tabellen över beräknat investeringsbehov 
som finns i planförslaget. Nedanstående tabell, som visar behovet av olika anläggningar i 
förhållande till bostadsvolymen i olika utvecklingsscenarier, har uppdaterats och 
kompletterande information angivits. Tabellen är en bruttolista där redan befintliga 
anläggningar inom planområdet kan räknas in, dock ej Gottsundabadet eller Studenternas IP, 
som behövs för att klara dagens behov för staden, men som inte kommer att kunna klara, ens 
en del av, det utökade behov som utbyggnaden av Södra staden medför.   
 
 Nollalternativ 

12 000 bostäder 
Scenario 1 
16 000 bostäder 

Scenario  2 
20 000 bostäder 

Scenario 3 
25 000 bostäder 
 

Isbana/ishall 
Samrådshandlingen 
anger: befintlig i 
Uppsala 

Av IFN korrigerat 
värde: 1  

Samrådshandlingen 
anger: befintlig i 
Uppsala 

Av IFN korrigerat 
värde: 1  

Samrådshandlingen 
anger: befintlig i 
Uppsala 

Av IFN korrigerat 
värde: 1 

Samrådshandlingen 
anger: befintlig i 
Uppsala 

Av IFN korrigerat 
värde: 1  

Badhus 
Samrådshandlingen 
anger: befintlig i 
Uppsala 

Av IFN korrigerat 
värde: Anpassning 
av befintlig till 
föreliggande behov 
eller nyanläggning 

Samrådshandlingen 
anger: befintlig i 
Uppsala 

Av IFN korrigerat 
värde: Anpassning 
av befintlig till 
föreliggande behov 
eller nyanläggning  

Samrådshandlingen 
anger: befintlig i 
Uppsala 

Av IFN korrigerat 
värde: Anpassning 
av befintlig till 
föreliggande behov 
eller nyanläggning  

Samrådshandlingen 
anger: befintlig i 
Uppsala 

Av IFN korrigerat 
värde: Anpassning 
av befintlig till 
föreliggande behov 
eller nyanläggning 

Idrottshall 
Nyckeltal: 5500 
inv/hall 

5 

 

Samrådshandlingen 
anger: 7 

Av IFN korrigerat 
värde: 6  

 

Samtrådshandlingen 
anger:9 

Av IFN korrigerat 
värde: 8  

 

9 

Idrottsplats med  
Fotbollsplan och 
banor för friidrott  

Samrådshandlingen 
anger: 6 

Av IFN korrigerat 
värde: 1 

Samrådshandlingen 
anger: 9 

Av IFN korrigerat 
värde: 1 

Samrådshandlingen 
anger:13 

Av IFN korrigerat 
värde: 1 

Samrådshandlingen 
anger:15 

Av IFN korrigerat 
värde: 1 

Fotbollsplan. 
Nyckeltal 4000 
inv/plan 

6 Samrådshandlingen 
anger: 9 

Av IFN korrigerat 
värde: 7 

Samrådshandlingen 
anger: 13 

Av IFN korrigerat 
värde: 9 

Samrådshandlingen 
anger: 15 

Av IFN korrigerat 
värde: 12 



Plats för spontan 
verksamhet Inom 300 m från 

bostaden 
Inom 300 m från 
bostaden 

Inom 300 m från 
bostaden 

Inom 300 m från 
bostaden 

Belyst motonsspår 
Nyanläggning som 
länkas till befintliga 

Nyanläggning som 
länkas till befintliga 

Nyanläggning som 
länkas till befintliga 

Nyanläggning som 
länkas till befintliga 

 
Rosendal 
Programmet nämner en möjlig centrumnod vid den befintliga idrottsanläggningen, SEB USIF 
Arena. I Rosendal kan en annan betydande nod skapas. I förslaget till detaljplanen för 
Rosendalsfältet finns en samlad byggrätt för bland annat bostäder och en idrottshall som såväl 
dagtid som kvällstid och kan tillgodose både skolans och fritidens behov och utgöra en 
samlingspunkt för människor i alla åldrar. Byggrätten medger, enligt planförslaget, utrymme 
för såväl idrottshall som simhall och, vilket är bra med tanke på att Uppsala har sämre tillgång 
på badhus än flera jämförbara kommuner.   
 
Med sitt läge i direkt anslutning till det centralt belägna torget finns goda förutsättningar att 
skapa en attraktiv mötesplats för fritid, idrott, kultur och skola. En projektgrupp föreslås 
bildas för att utreda och komma med förslag till hur en sådan mötesplats kan skapas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslagen till den infrastruktur som behöver tillföras, för att möta behoven från dels en 
växande befolkning dels de förändringar i beteenden som vi vill stödja, är omfattande i 
området. Befintliga anläggningar i närområdet eller centrala staden kan endast till mindre del 
fylla de behov som planeringen ger uttryck för. I de fall befintlig anläggning ska utgöra grund 
för den tillkommande stadsbebyggelsen så kräver det komplettering av sådan anläggning. 
Med de underlag som redovisas ovan i denna skrivelse (tabell) konstaterar nämnden att den 
inte inom befintlig ekonomisk ram kan täcka de kostnader som tillkommande behov 
genererar. För att visa på vilka kostnader som en ny anläggning ger redovisas nedan några 
exempel på investeringsutgift och årskostnader (med kostnad avses såväl kapital- som drift- 
och underhållskostnader) för olika typer av anläggningar: 
 Investering Årskostnad 

Badhus 250 mnkr 10 mnkr 

Ishall med isyta 60 x 30 m 60 mnkr 5 mnkr 

Idrottshall golvyta 23 x 43 m 40 mnkr 3,5 mnkr 

Idrottsplats (fotbollsplan med 
löparbanor, omklädningsrum)  

30 mnkr 5-6 mnkr 

Fotbollsplan, konstgräs 10 mnkr 2 mnkr 

Motonsspår (2,5 km) 3 mnkr 0,5 mnkr 
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    FÖRSLAG 
 
 Kommunstyrelsen 

Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden 

Dnr: KS 2012-0452 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att lämna synpunkter på förslaget till 
fördjupade översiktsplanen för Södra staden. 
 
Planen ska möjliggöra en kraftfull utbyggnad söderut av Uppsala, som vid en fullskalig 
utbyggnad innebär omkring 60 000 nya invånare.  Den ska ange grundläggande 
förutsättningar och principer för möjligheterna att skapas goda livsmiljöer i ett 
utvecklingsperspektiv som sträcker sig till år 2050. 
 
Planförslaget fokuserar på offentliga rum, rörelsestråk och social infrastruktur. Social 
infrastruktur inbegriper förutsättningar för bl.a. idrotts- och fritidsverksamhet som i hög grad 
bidrar till att skapa god folkhälsa och attraktiva boendemiljöer.   
 
Förslaget till fördjupad översiktsplan ger goda möjligheter för idrott och fritid att bidra till en 
positiv utveckling av Södra staden förutsatt att frågor inom området i det fortsatta 
utvecklingsarbetet finns med och tillåts få genomslag i alla skeden, från planering till 
genomförande.   
 
Nämnden lämnar nedanstående kommentarer och synpunkter till förslaget. 
 
Som utgångspunkt finner nämnden att följande citat är passande:  

”När vi planerar våra städer är det fyra aspekter som vi måste utgå ifrån. Den första 
och viktigaste aspekten handlar om att gagna människors hälsa.”  
Aristoteles, 384–322 f.kr. politiken, cirka 350 f.kr. 
(citat från Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget 
”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. Johan Faskunger 2007) 
 
Nämnden skriver i förslaget till nytt idrotts- och fritidspolitiskt program: 

 
Postadress: Uppsala kommun, idrotts- och fritidsnämnden, 753 75 Uppsala 
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• idrott och fritid är en folkhälso- och välfärdsfråga och därmed en fråga om samhällsplanering på 
alla plan. 

• den fysiska 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. 

 
Social infrastruktur och trender 
Begreppet social infrastruktur inom fysisk planering omfattar idrott och fritid. När idrott och 
fritid redan från tidiga skeden i planeringen finns med ökar möjligheterna att skapa bra och 
attraktiva boendemiljöer. 
 
Goda möjligheter till en aktiv och innehållsrik fritid har med tiden fått en ökande betydelse i 
människors vardag och utgör i hög grad en faktor som ingår i människors medvetna val, tex. 
av bostadsort. Inom tiden för utbyggnaden av Södra staden kan betydelsen av goda 
fritidsmiljöer förväntas öka.  
 
Människors vanor och behov för fritid och idrott förändras över tid. Trenderna går samtidigt i 
olika riktningar. Här är några exempel:  

• Ohälsotalen ökar till följd av inaktiv livsstil, samtidigt ägnar sig fler åt motionsidrott.  Fler 
uppger att man motionerar regelbundet, särskilt kvinnor. 47% av befolkningen uppger att man 
motionerar regelbundet (2 ggr/vecka), bland kvinnorna är det 50% (Riksidrottsförbundet  
2011).  

• Den organiserade idrotten engagerar främst barn upp till yngre tonåren, samtidigt som fler 
slutar i föreningsidrotten i yngre tonåren, särskilt flickor.   

• Fler väljer andra former än den traditionellt föreningsorganiserade för idrott för att själv kunna 
välja former och tidpunkter.   

 
”Intresset ökar för självorganiserade, spontana aktiviteter och därmed kommer nya krav på 
samhälsservice som klarar individualism, flexibilitet, tidseffektivitet och enkelhet.” (Karin 
Book, fil.dr, Forskare vid institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola) 
 
Barn och unga 
Flera forskningsrapporter är entydiga om att den fysiska aktiviteten bland barn och unga har 
minskat och att stillasittande aktiviteter i samhället har ökat generellt och att barns och ungas 
vardagliga möjligheter till regelbunden fysisk aktivitet har försämrats i Sverige.  
 
Statens folkhälsoinstitut skriver i sin rapport ”Barns miljöer för fysisk aktivitet.” (Rapport 
ingående i regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. Johan Faskunger 2008) 
 
”det är i dag väletablerat att barns rörelsefrihet, dvs  barns och ungas förutsättningar att 
röra sig utomhus på egen hand, har minskat på grund av att samhällshindren har ökat. Det 



finns starka bevis för att god tillgång till anläggningar för rekreation, lekplatser, parker och 
andra grönytor ökar fysisk aktivitet hos både yngre och äldre barn.” 
 
Som samhällshinder nämns ökande trafikvolym, höga hastigheter och längre avstånd till 
skolor, service och fritidssysselsättningar samt en växande oro bland föräldrar för säkerhets- 
och trygghetsaspekter. En medveten god fysisk planering bidrar till att undanröja sådana 
hinder.  
I en annan rapport från Statens folkhälsoinstitut; ”Samhällsplanering för ett aktivt liv- fysisk 
aktivitet, byggd miljö och folkhälsa.” (ingående i regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. 
Johan Faskunger 2008) står:  
 
”Hur människor transporterar sig, leker, motionerar och på andra sätt rör sig fysiskt i 
vardagen påverkas av utformningen av våra städer och landskap samt av tillgången till olika 
transportsystem. Inte minst bostadsområdets utformning har sannolikt en stor betydelse för 
befolkningens hälsa och för förutsättningarna för olika former av fysisk aktivitet, eftersom 
bostadens närmiljö är den mest populära platsen för motion och rekreation.” 
 
Äldre vuxna 
Goda möjligheter till fysisk aktivitet, rekreation och naturupplevelser är en starkt bidragande 
faktor till ökad livskvalitet och hälsa långt upp i åldrarna. Planering och satsningar med sikte på 
att medborgarna ska hålla sig friska längre är nödvändigt och ger mycket lönsamma investeringar 
som skjuter upp behoven av insatser för vård och omsorg.  
 
En gemensam rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Karolinska 
institutet, ”Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna” (Wallén, Ståhle mfl. 
2014), beskriver de stora positiva effekterna av motion i åldersgruppen 65 – 84 år. 
Bland annat framgår att kostnaden för fallrelaterade skador årligen uppgår till 14 miljarder 
kronor. Regelbunden motion bidrar starkt till minskade fallskador. En bred forskning visar att 
regelbunden motion leder till minskning av flera olika sjukdomstillstånd.  Det innebär 
minskade samhällskostnader och minskat lidande på individnivå. 
 
En allt äldre befolkning som är aktiv och vital längre upp i åren innebär att fler får mer fritid 
och även förändrad behovsbild. Kravstarka seniorer ställer tydligare och starkare krav på 
samhällets service.   
 
Bland annat ur ovan nämnda perspektiv är det av stor vikt att den fysiska planeringen av 
Södra staden ska möjliggöra fysisk aktivitet, rekreation och naturupplevelser som bidra till 
ökad livskvalitet och hälsa långt upp i åldrarna 
 
Idrotts- och fritidsnämndens synpunkter 
I planen förekommer begreppet ”arena”, dels i betydelsen områden för rekreation och 
friluftsliv i allmänhet, dels om Polackspacken som plats för olika möten och aktiviteter.  
Det finns behov av ett förtydligande av arenabegreppet. Sveriges kommuner och landsting, 
SKL använder följande definition:  



Arenan har plats för minst 3 000 åskådare och är avsedd för större idrottsevenemang som även i 
vissa fall kan användas till andra typer av evenemang, t ex konserter, mässor eller större 
publikevenemang. (Enligt SKL:s anläggningsenkät 2010).  Ordet arena är i allmänhet slitet och 
har fått en otydlig innebörd och bör tas bort ur programmet, om dess betydelse inte är en 
anläggning för evenemang, exempelvis idrott, med plats för ett betydande antal åskådare. 
 
Av riktlinjerna för offentliga rum framgår att idrottsanläggningar föreslås finnas i 
kvartersparker och mindre grönområden samt vid evenemangsplatser i samband med större 
evenemang. Idrotts- och fritidsnämndens behov är anläggningar för såväl bokad som 
obokad/spontan verksamhet liksom öppna markanläggningar och byggnader. Planen behöver 
förtydliga vilka anläggningar som kan placeras i offentliga rum. 
 
I beskrivningen av de större offentliga rummen (9 st) framgår möjligheter till idrott i området 
nedanför Vingmuttern, Uppsalaåsen, Ultuna hamn, Polacksbacken, Hammarbyfältet, 
Ultunafältet och Sunnerstafältet. I den fortsatta planeringen av dessa områden måste idrotts- 
och fritidsnämndens behov beaktas.   
 
 Kronparken och Bäcklösa Natura 2000-området är naturområden med höga kvaliteter och 
som med sina stigsystem redan idag används för promenader, jogging, cykling mm. 
Möjligheter med god kvalitet till sådan motion behövs i Södra staden. En viktig 
anläggningstyp är elljusspår som ökar tryggheten och möjliggör användande under den mörka 
tiden, med bra underlag som tål ökat användande, inklusive cykling, och som vintertid 
medger skidspår och med länkning till intilliggande spårsystem som Stadsskogen och 
Sunnersta är. I anslutning till spår ska det vara möjligt att anlägga utegym.  
 
Ett kvalitativt och rikt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter behöver finnas i Södra stadens 
helhet, fördelat i olika utvecklingsområden. I närheten, inom säkert och tryggt gångavstånd 
till bostäder, ska det finnas en basnivå för såväl spontana som organiserade aktiviteter.  Ett 
riktvärde för sådant avstånd är 300 meter. Samordning sker med fördel med parker 
naturområden och skolor. Andra anläggningstyper behöver ett större upptagningsområde och 
behöver då vara tillgängliga via kollektivtrafik och gc-vägar.  
 
För en så stor befolkning som beräknas komma att bo i Södra staden finns även behov av 
större eller mer komplexa anläggningar som badhus, isbana/ishall, idrotts-/evenemangshall 
med åskådarkapacitet som är gemensamma för hela området och även till viss del med 
angränsande områden.  I den fortsatta planeringen av Södra staden behöver lämpliga platser 
för dessa anläggningstyper säkerställas. 
 
Det finns behov av justering av angivna värden i tabellen över beräknat investeringsbehov 
som finns i samrådshandlingen. Nedanstående tabell, som visar behovet av olika anläggningar 
i förhållande till bostadsvolymen i olika utvecklingsscenarier, anger värden i 
samrådshandlingen samt de korrigeringar som nämnden gjort.  Tabellen är en bruttolista där 
redan befintliga anläggningar inom planområdet kan räknas in, dock ej Gottsundabadet eller 
Studenternas IP, som behövs för att klara dagens behov för staden, men som inte kommer att 
kunna klara, ens en del av, det utökade behov som utbyggnaden av Södra staden medför.   



 Nollalternativ 
12 000 bostäder 

Scenario 1 
16 000 bostäder 

Scenario  2 
20 000 bostäder 

Scenario 3 
25 000 bostäder 
 

Isbana/ishall  1 tillkommande 1 tillkommande 1 tillkommande 
Badhus  1 tillkommande 1 tillkommande 1 tillkommande 
Idrottshall 
(Nyckeltal: 5500 
inv/hall) 

5 6 8 9 

Fotbollsplan m 
friidrott. 

 1 1 1 

Fotbollsplan, 
bokningsbar 
Nyckeltal 4000 
inv/plan 

6 7 9 12 

Plan för spontan 
verksamhet 

Inom 300 m från 
bostaden 

Inom 300 m från 
bostaden 

Inom 300 m från 
bostaden 

Inom 300 m från 
bostaden 

Belyst motonsspår Nyanläggning som 
länkas till befintliga 

Nyanläggning som 
länkas till befintliga 

Nyanläggning som 
länkas till befintliga 

Nyanläggning som 
länkas till befintliga 

 
Rosendal 
Samrådshandlingen nämner en möjlig centrumnod vid den befintliga idrottsanläggningen, 
SEB USIF Arena. I Rosendal kan ytterligare en nod skapas. I förslaget till detaljplanen för 
Rosendalsfältet finns en samlad byggrätt för bland annat bostäder och en idrottshall som såväl 
dagtid som kvällstid och kan tillgodose både skolans och fritidens behov och utgöra en 
samlingspunkt för människor i alla åldrar. Byggrätten medger, enligt planförslaget, utrymme 
för såväl idrottshall som simhall och, vilket är bra med tanke på att Uppsala har sämre tillgång 
på badhus än flera jämförbara kommuner.   
 
Med sitt läge i direkt anslutning till det centralt belägna torget finns goda förutsättningar att 
skapa en attraktiv mötesplats för fritid, idrott, kultur och skola. En projektgrupp föreslås 
bildas för att utreda och komma med förslag till hur en sådan mötesplats kan skapas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslagen till den infrastruktur som behöver tillföras, för att möta behoven från dels en 
växande befolkning dels de förändringar i beteenden som vi vill stödja, är omfattande i 
området. Befintliga anläggningar i närområdet eller centrala staden kan endast till mindre del 
fylla de behov som planeringen ger uttryck för. I de fall befintlig anläggning ska utgöra grund 
för den tillkommande stadsbebyggelsen så kräver det komplettering av sådan anläggning. 
Med de underlag som redovisas ovan i denna skrivelse (tabell) konstaterar nämnden att den 
inte inom befintlig ekonomisk ram kan täcka de kostnader som tillkommande behov 
genererar. För att visa på vilka kostnader som en ny anläggning ger redovisas nedan några 
exempel på investeringsutgift och årskostnader (med kostnad avses såväl kapital- som drift- 
och underhållskostnader) för olika typer av anläggningar: 
 Investering Årskostnad 

Badhus 250 mnkr 10 mnkr 

Ishall med isyta 60 x 30 m 60 mnkr 5 mnkr 

Idrottshall golvyta 23 x 43 m 40 mnkr 3,5 mnkr 

Idrottsplats (fotbollsplan med 
löparbanor, omklädningsrum)  

30 mnkr 5-6 mnkr 



Fotbollsplan, konstgräs 10 mnkr 2 mnkr 

Motonsspår (2,5 km) 3 mnkr 0,5 mnkr 

 
 
 
 
Idrotts- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 






















































































































































































































































	sodra_staden_missiv
	Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden

	sodra_staden_yttrande
	Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden

	Sodra_staden_samradsh

