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Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

 

att uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en Badplatsplan utifrån framtaget 

underlag. 

 

Sammanfattning 

För att uppnå en tydligare samsyn och långsiktighet vad gäller framtida behov och vilken 

kvalitet som ska eftersträvas i planering, projektering och förvaltning av kommunens 

badplatser föreslås att Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en Badplatsplan. 

 

Ärendet 

Syftet med badplatsplanen är att redovisa de badplatser som finns i kommunen idag samt gå 

igenom vilka förutsättningar respektive bad har. Planen kommer även att innehålla en analys 

över vilka behov som finns och som spås uppstå i takt med att staden växer.  

 

En enkätundersökning kommer ske på de kommunala badplatserna för att se hur platserna 

upplevs och vad för förbättringspotentialer som finns. Samtidigt kommer också antalet 

besökare dokumenteras vid det tillfället. Även en inventering av respektive badplats kommer 

att göras. Förutom status på bryggor, möbler och byggnader ska tillgängligheten för 

funktionshindrade inventeras. 

 

Möjligheter för ytterligare badplatser ska utredas i samband med badplatsplanen. Planer finns 

på att etablera ett nytt friluftsbad i Vårdsätra. Även i Ulva finns områden som skulle passa. En 

kartläggning av kommunens befolkning och tillgång till bad ska visa var behovet är som 

störst. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen har som ambition att kommunens badplatser ska ha en standard, 

kvalité och funktion som gör besöken till badplatserna glädjefyllda för så många som möjligt.  

 

 

Badplatsplanen kommer resultera i följande: 



- Uppdaterad inventering av kommunens badplatser, 

- Medborgardialog och enkätundersökning, 

- Skötsel- och utrustningsstandard, 

- Skapa förutsättningar för simskoleverksamhet där det är möjligt, 

- Uppdaterad folder över kommunens badplatser, 

- Direktiv och kartläggning av behov för framtida badplatser. 

 

Planen ska bli klar och antas av Gatu- och samhällsmiljönämnden i december 2019 och börja 

efterlevas 2020. Innehållet ska revideras vart fjärde år och uppdateras om så behövs. 

 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör  
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Syfte och mål 

Syftet med badplatsplanen är att redovisa de badplatser som finns i kommunen idag 

samt gå genom vilka förutsättningar respektive bad har. Planen kommer även att 
innehålla en analys över vilka behov som finns och som spås uppstå i takt med att 

staden växer.  

En enkätundersökning kommer ske på de kommunala badplatserna för att se hur 
platserna upplevs. Samtidigt kommer också antalet besökare dokumenteras vid det 
tillfället. Även en inventering av respektive badplats kommer att göras. Förutom status 

på bryggor, möbler och byggnader ska tillgängligheten för funktionshindrade 
inventeras. 

Möjligheter för ytterligare badplatser ska utredas i samband med badplatsplanen. 
Planer finns på att etablera ett nytt friluftsbad i Vårdsätra. Även i Ulva finns områden 
som skulle passa. En kartläggning av kommunens befolkning och tillgång till bad ska 

visa var behovet är som störst. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har som ambition att kommunens badplatser ska ha en 
standard, kvalité och funktion som gör besöken till badplatserna glädjefyllda för så 

många som möjligt.  

Badplatsplanen kommer resultera i följande: 

- Uppdaterad inventering av kommunens badplatser 

- Medborgardialog och enkätundersökning 

- Skötsel- och utrustningsstandard 

- Uppdaterad folder över kommunens badplatser 

- Direktiv och kartläggning av behov för framtida badplatser  

Tanken är att planen ska bli klar december 2019 och börja efterlevas 2020. Innehållet 
ska revideras vart fjärde år och uppdateras om så behövs.   
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Bakgrund 

Uppsala är en kommun rik på natur- och vattenmiljöer och tack vare tillgången på 

insjöar och närheten till Ekoln finns det idag 22 badplatser som kommunen förvaltar 
över. Badplatserna sträcker sig över hela kommunen och varierar i utbud och storlek 

men alla håller en genomgående hög kvalitet. Uppsala är en växande kommun och 
efterfrågan på tillgång till bad är stor. Idag bor 220 000 människor i kommunen och till 
2050 beräknas befolkningen ha ökat till nästan 320 000. Några av badplatserna ligger i 

kommunens friluftsområden medan andra är fristående badplatser, s.k. friluftsbad. De 
är både en viktig social knytpunkt samt bidrar till en förbättrad folkhälsa hos 

kommunens medborgare. I den växande kommunen är behovet stort av gröna ytor och 

möjlighet till återhämtning. Det är en önskan från allmänheten att kommunens 

badplatser utvecklas och att antalet blir fler. I en fritidsundersökning från 2018 såg man 
bl.a. ett ökat intresse för fler bad i kommunen. 

För att uppnå en tydligare samsyn och långsiktighet vad gäller framtida behov och 

vilken kvalitet som ska eftersträvas i planering, projektering och förvaltning av 
kommunens badplatser planerar stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en 
badplatsplan. 

Riksdagens mål om friluftsliv för god folkhälsa 

Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv och i flera avseenden blir den 

bättre. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa 

mellan vissa grupper ökar. Personer med lägre utbildningsnivå har generellt sett sämre 

hälsa och sämre förutsättningar för god hälsa än de med högre utbildningsnivå. Några 
av utmaningarna inom området levnadsvanor är ett ökat stillasittande, och nästan 

hälften av befolkningen i åldern 16 - 84 år har övervikt eller fetma. Psykisk hälsa är 
också ett fortsatt stort folkhälsoproblem. Det kan ta sig uttryck att man känner sig 

stressad, orolig eller har sömnsvårigheter.  

Flera studier visar att vistas i naturen är bra för hälsan, både psykiskt och fysiskt. Detta 
har ledd till att friluftsliv och folkhälsa blev ett av de tio friluftsmål som beslutades av 
regeringen 2012.   

Genom att ha välskötta och omtyckta badplatser med god tillgång på grönområden är 

förhoppningen att fler människor kommer ut i naturen och får möjlighet till en stunds 
avkoppling. Vid flera av våra områden finns även närhet till motionsspår och lekplatser 

vilket ger ett ökat mervärde till besöket.   
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Klassning av badplatser 

Förslag på klassning av badplatser som ger allmänheten information samt att den 

ligger till grund när det gäller resursfördelning där den framtida satsningen framförallt 
sker på badplatser med 2 eller 3 plus. 

Gemensamt för alla badplatser förutom hundbad är att det omfattas av 
Naturvårdsverkets föreskrifter om krav på vattenprovtagning. 

Tabell över kriterier för klassning av badplatser. 

Kriterier + ++ +++ Hundba
d 

Vattenprover 4 
gånger/säson
g 

4 
gånger/säson
g 

4 
gånger/säson
g 

Krävs 
inte 

Informationstavla Ska finnas Ska finnas Ska finnas Ska 
finnas 

Toaletter TC ska finnas TC/WC ska 

finnas  

TC/WC ska 

finnas 

Krävs 

inte 

Utomhusdusch  Krävs inte Krävs inte Ska finnas Krävs 
inte 

Strandstädning/tömni
ng av sopkärl  

Vid behov Dagligen 
under säsong  

Dagligen 
under säsong  

Vid 
behov 

Mervärde (i form av 
lekplats, 
vandringsleder, 
beachvolley m.m.) 

Krävs inte  Krävs inte  Ska finnas Krävs 

inte 

Tillgänglighet för 
funktionshindrade  

Krävs inte Ska finnas Ska finnas Krävs 
inte 

 

Sammanställning 

+++ 

Fjällnora, Lyssnaängsbadet, Wik 

++ 

Björklinge, Hammarskog, Lafsenbadet, Storvadsbadet, Testenbadet 

+ 

Hosjöbadet, Måviksbadet, Näsuddsbadet, Skyttorpsbadet, Storvretabadet, 

Vårdsätrabadet, Fjällnora naturistbad 

Hundbad 

Prästängens hundbad, Fjällnora hundbad, Lerhagsbadet 
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Uppsala kommuns badplatser 2018 

Nedan följer en närmare presentation av badplatserna. Beskrivningarna utgår från 

badplatsernas status 2018 och kan ändras i samband med enkätundersökningen och 
inventeringen som är tänkt att ske under 2019. 

 

 Karta över Uppsala kommuns badplatser. 

Vad görs idag? 

Parkeringsplatser 

På många utav kommunens badplatser så är antalet parkeringsplatser få och klarar 

inte behovet vid fina och varma dagar, samtidigt som det är svårt att dimensionera för 

dessa toppbelastningar. På de största badplatser och där det finns möjlighet tittar 
kommunen på möjliga utökningar eller förbättringar. Bl.a. förstärks parkeringen i 

Fjällnora med ett gruslager för att klara av besökstrycket framförallt vintertid, en 
tillfällig parkering uppfördes 2018 vid Sunnerstabadet och nya parkeringsplatser är på 

gång vid Hosjöbadet. 

Ett sätt att minska antalet bilar är att stimulera cykling till och från badplatser. Därför 

tittar vi på lämpliga platser för cykelparkeringar. 

Badvattenkvalité 

EU:s badvattendirektiv har som mål att förbättra hälsa, säkerhet och vattenkvalité 

samt att resultatet av provtagningen finns tillgängligt för allmänheten. Informationen 
finns på kommunens hemsida och uppdateras kontinuerligt efter varje provtagning vid 
samtliga badplatser. 
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Toaletter 

Alla kommunens badplatser har idag minst ett torrdass som är tillgänglighetsanpassat. 

Det har visat sig att dessa snabbt blir fulla vid varma sommardagar och kommunen har 
därför påbörjat att successivt byta ut de befintliga 300-liters tankarna till 2000-liters 
tankar som grävs ned under byggnaden. En ytterligare fördel med detta är att de 

lättare klarar av sabotage med sprängmedel, något som ökat på senare år.  

Utrustning  

Ny sand och upprustning av bryggor sker kontinuerligt i varje område utefter behov 

och tillgänglig budget. Bord, bänkar och grillplaster förvaltas även de utifrån samma 

premisser. Vid behov görs även större investeringar för att säkra att badplatsen och 

tillhörande anordningar är säkra för besökare. 

Tillgänglighetsanpassning  

Alla badplatser har idag torrdass som är tillgänglighetsanpassade och vid två av baden, 
Wik och Fjällnora, finns tillgänglighetsramper som möjliggör för besökare att ta sig ut i 
vattnet med rullstol eller dylikt. Kommunen förfogar även över en s.k. badstol som 

finns att låna i vid Lyssnaängens badplats. 

Lokaltrafik 

Under hösten 2018 har GSN fått frågan om att se över utökade bussförbindelser till 

några av de mest populära badplatserna för sommaren 2019. Initiativet kommer från 
Upplands Lokaltrafik som sett att efterfrågan och antalet busspassagerare ökade 

markant under den varma sommaren 2018 till flera av kommunens badplatser. 

Ekonomi  

Driftkostnaden för skötseln av de kommunala badplatserna uppgick 2018 till ca 1 

miljon kronor per år. Kostnaden är inte specificerad per badplats utan är en pott som 
används för samtliga bad. Till det tillkommer fasta kostnader i form av hyror, 

badtillsynsavgifter, VA, vägavgifter och el på ca 1,5 miljoner per år, värt att notera med 
hyrorna är att de ibland berör större områden än bara just baden. En investerings-

budget på ca 1 miljoner kr används årligen för att utveckla badplatserna. 
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Tabell 1. Kostnadsfördelningen utifrån hyra, offentliga kostnader och drift. 

Badplats Arrendekostnad 
2018 

Offentliga 
kostnader 

(badtillsynsavgift, 
VA, Väg, El) 

Driftkostnader 
och 
Felanmälan 
 

Investerings-
budget 

Borgardalsbadet  2 500      2 300       

Hosjöbadet  736      2 300       

Lafsenbadet  4 500      2 300       

Granebergsbadet  136 475      4 300       

Måviksbadet  -        2 300       

Näsuddsbadet  -        4 310       

Skyttorpsbadet  -        2 300       

Storvadsbadet  67 188      2 300       

Storvretabadet  -        2 300       

Lyssnaängsbadet  90 129      25 000       

Södersjöbadet  -        2 300       

Testenbadet  78 540      7 300       

Wiksbadet  -        2 300       

Lerhagsbadet  -        -         

Vårdsätrabadet  -        2 300       

Friluftsområden 

(badet är en del 

av området) 

  
  

Björklinge  -      2 300       

Prästängens 
hundbad 

 -        -         

Fjällnora -      2 300       

Fjällnora 
naturistbad 

 -        -         

Fjällnora 

hundbad 

 -        -         

Pilsbo -      6 000       

Hammarskog -       2 300       

Totalt 380 068      101 167      1 224 770 1 000 000 
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Nulägesanalys 

Namn: Borgardalsbadet Klass: ++ Markägare: Holmen 

Borgardalsbadet är lättillgängligt bad med sandstrand, flera bryggor och stora 

gräsytor. På berget intill badet finns en hopplattform. Det finns en stor parkering 
intill badet och möjlighet att vandra längs flera iordninggjorda stigar i området. 

Sommartid finns här en kiosk som har öppet när vädret tillåter. Det är svårt att ta sig 
till badet utan fordon, dock så finns det en fin vandringsled som går genom området. 
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Namn: Granebergsbadet Klass: + Markägare: SporAB och 
Uppsala kommun 

Lättillgängligt bad med sandstrand och stora gräsytor. Toaletter och 
omklädningsrum finns. Begränsande parkeringsytor för bil gör att badet är lättast att 
nå till fots, via cykel eller buss. Dock finns det möjlighet att ställa bil vid 

Sunnerstagropen, ca 500 m ifrån badet. Badet är beläget intill Ekoln och det är 

enkelt att röra sig till flera andra bad via den strandpromenad som går längs med 
strandkanten. 
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Namn: Lerhagsbadet Klass: Hundbad Markägare: Uppsala kommun 

Hundbad med sandstrand och inhägnad gräsyta. Ligger längs strandpromenaden i 

viken mellan Lyssnaängsbadet och Sunnerstabadet. Begränsande parkeringsytor för 
bil gör att badet är lättast att nå till fots eller via cykel eller buss. Dock finns det 
möjlighet att ställa bilen vid Lyssnaängsbadet, ca 500 m väster om badet. 

 

 

Namn: Hosjöbadet  Klass: + Markägare: Bergvik 

Litet bad med sandstrand och brygga. Intill badet finns vindskydd, grillplats och 
toalett. Badet nås enklast med bil eller andra fordon och en utökad parkering är 
tänkt att anläggas under de kommande åren. 
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Lafsenbadet Klass: ++ Markägare: Sveaskog 

Relativt lättillgängligt bad med gräsytor, brygga, sandstrand och grillplats. Svårt att 

ta sig till området på annat sätt än med motorburet fordon. 
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Namn: Lyssnaängsbadet Klass: +++ Markägare: SporAB 

Ett av Uppsala kommuns populäraste badplatser. Bra kommunikationsmöjligheter 

med närhet till buss och cykelvägar. Sandstrand, brygga och stora gräsytor. Under 
sommaren är kiosken öppen samt WC. 

 

 

Namn: Måviksbadet Klass: + Markägare: Bergvik 

Litet, lättillgängligt bad med sandstrand, brygga, flytbrygga, toalett och gräsytor. 
Grillmöjligheter och sittplatser i form av bänkar finns också. 
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Namn: Näsuddsbadet Klass: + Markägare: Fiskartorpet Förvaltning AB 

Ganska litet, lättillgängligt bad med sandstrand och gräsytor. Det finns 

omklädningshytter, grillplats, toalett, brygga och flytbrygga. Långt ifrån närmaste 
busshållplats. 

 

 

Namn: Skyttorpsbadet Klass: ++ Markägare: Uppsala kommun 

Litet lättillgängligt bad med sandstrand, gräsytor och toalett. En av tre badplatser 
som är kopplade till Fyrisån. 
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Namn: Storvadsbadet Klass: ++ Markägare: Uppsala kommun 

Populär badplats med sandstrand, brygga, stora gräsytor och picknickyta med plats 

för engångsgrillar. Dusch och WC. Ganska brant backe ner till badet. Hundbad finns. 
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Namn: Storvretabadet Klass: + Markägare: Uppsala kommun 

Lättillgängligt bad med sandstrand, brygga, beachvolleyplan och stora gräsytor. 

 

 

Namn: Södersjöbadet Klass: ++ Markägare: Outrett 

Lättillgängligt bad med stor gräsyta, brygga, flytbrygga och omklädningshytter. 
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Namn: Testenbadet Klass: ++ Markägare: SporAB 

Stort, lättillgängligt bad. Det finns en brygga, en flytbrygga, en beachvolleyplan, 

grönytor för bollspel, en grillplats, toalett och omklädningshytter. Långt till 
busshållplats. Återkommande problematik med sjöfåglar som förorenar området. 

 

 

Namn: Vårdsätrabadet Klass: + Markägare: Uppsala kommun 

Litet bad med gräsytor för solbad. Här finns även en träbro längs med vattnet och en 
liten brygga. 
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Namn: Wikbadet Klass: +++ Markägare: Uppsala Läns 
Landsting 

Lättillgängligt bad vid Wiks slott, utrustat med en tillgänglighetsanpassad badramp, 
en stor gräsyta, brygga, hopptorn och kafé. 
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Namn: Fjällnorabadet Klass: +++ Markägare: SporAB 

Stort, lättillgängligt bad med sandstrand och stora gräsytor. Badplatsen är försedd 

med ramp och brygga. Möjlighet att campa och fiska. 
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Markägare: Fjällnora 
hundbad 

Klass: Hundbad Markägare: Uppsala Kommun 

En hundbadplats med sandstrand och gräsyta. Här finns även brygga och grillplats. 
Hundbadet ligger cirka 600 meter från Fjällnorabadet. 

 

 

Namn: Fjällnora naturistbad Klass: + Markägare: Uppsala Kommun 

På Fjällnoraområdet finns en separat naturistbadplats med sandstrand, brygga, 

gräsytor, toalett och brygga.  
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Namn: Sandviksbadet Klass: ++ Markägare: SporAB 

Stort, lättillgängligt bad med sandstrand, bryggor och gräsytor. Vid Sandviksbadet 

finns omklädningshytter, toaletter lekplats, hopptorn och beachvolleyplan. 
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Namn: Prästängens hundbad Klass: Hundbad Markägare: Uppsala 
Kommun 

Hundbad med sandstrand som anlades 2017 intill Björklinge båtbrygga. Saknar 
faciliteter, dock finns grillar, toaletter m.m. vid Sandviksbadet 1 km därifrån. 

 

 

Namn: Hammarskog Klass: ++ Markägare: Uppsala Kommun 

Lättillgänglig, barnvänlig badplats med stora gräsytor, flera bryggor och toalett. 

Möjlighet att fiska. 
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Namn: Pilsbo Klass: + Markägare: Uppsala Kommun 

Badplats med brygga, grus- och gräsytor. Lång, brant backe ner till en liten strand. 

Raststuga, fotbollsplaner, toaletter och grillplats finns på området. Ligger i Sigtuna 
kommun. 
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Kontakt 

För frågor om innehållet eller annat kopplat till kommunens badplatser vänligen 

kontakta: 

Erik Andersson, frilufts- och naturvårdsstrateg, Gata, Park, Natur 

Tel: 018-727 40 38 

Epost: erik.andersson6@uppsala.se 

Joakim Jansson, driftledare friluft, Gata, Park, Natur 

Tel: 018-727 02 20 

Epost: joakim.jansson@uppsala.se 

 


