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Stadsbyggnadsförvaltningen Idrotts- och fritidsnämnden 

Handläggare: 
Kulma Tuija (skötsel av idrotts- och fritidsanläggningar) 
Åhrman Josefine 

Initiativärende till Idrotts- och 
fritidsnämnden från Vänsterpartiet 
gällande utveckling av motionsspår 
Förslag till beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i lokalförsörjningsplanen för 2021 
lägga in ett utredningsuppdrag om utveckling av motionsspår enligt initiativärendet. 

Sammanfattning 

Karolin Lundström och Tobias Nordqvist (båda V) har gett förslag på att 
stadsbyggnadsförvaltningen får uppdraget att utreda kostnaden för att förbättra och 
bygga ut motionsspår i Uppsala. 

Ägarförhållandena av berörd mark behöver utredas, liksom andra förhållanden som 
fornlämningar m.m. 

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att lägga in ett utredningsuppdrag om utveckling av 
motionsspår enligt initiativärendet i lokalförsörjningsplanen för 2021. 

Ärendet 

Karolin Lundström och Tobias Nordqvist (båda V) har skrivit till idrotts- och 
fritidsnämnden med förslag om att nämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att utreda kostnaden för att förbättra och bygga ut motionsspår i Uppsala 
enligt följande; 

1. Utveckla Röbo motionsspår med belysning till och runt Gamla Uppsala 
högar, förslag 2 + elljus 

2. Binda ihop Stabby med Eriksberg, förslag 4 
3. Binda ihop Stadsskogen med Norby/Trädgårdsstaden, förslag 8 
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4. Nytt motionsspår i ytterkanten av Gränbyparken (bredvid cykelväg) 
5. Nytt motionsspår (backbana) runt Sten Sture, förslag 27 och 28, eventuellt 

för mountain bike. 
6. Belysningen längsmed ån mellan Vindbron och Ultuna. 

Dessutom att sätta belysning längs med Gula Stigen mellan Sten Sture och Sunnersta. 

Nämnda utredning om motionsspårsutveckling i Uppsala av Nicklas Aden har inte 
tagit hänsyn till vem som äger marken eller om det ens är möjligt att utveckla 
motionsspåren enligt förslaget. 

Ägarförhållandena av berörd mark behöver utredas, liksom andra förhållanden som 
fornlämningar m.m. 

Fler nämnder än idrotts- och fritidsnämnden är involverade i frågorna då parkmark, 
gatumark och friluftsområden berörs. 

Förslag 6 och belysning längs med Gula stigen är helt en fråga för gatu- och 
samhällsmiljönämnden och förvaltningen föreslår därför att dessa frågor överlämnas 
till gatu- och samhällsmiljönämnden. 

Förvaltningen förordar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att lägga in 
utredningsuppdrag i lokalförsödningsplanen för 2021 på utveckling av motionsspår. 
Utredningen föreslås inriktas på om det är möjliga att genomföra något av förslagen 
1-5 och om så är fallet utreda en kostnad för åtgärden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 

Förvaltningsdirektör 
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Initiativärende till Idrotts- och fritidsnämnden 2019-08-19 

Utveckling av motionsspår 

Uppsala tätorts motionsspår 

Motionsspår är ett utmärkt sätt att ge befolkningen möjlighet att utöva friskvård och förbättra 
hälsan. År 2004 gjordes en rapport av Niklas Aldén på uppdrag av Uppsala kommun 
angående utveckling av Uppsala tätorts motionsspår. Därefter har man inte gjort något alls 
förutom underhållit de existerande motionsspåren. Det är anmärkningsvärt att Uppsala tätort 
inte har ett enda elljusspår som är längre än 2.5 km. Bättre belysning ökar dessutom 
tryggheten för alla Uppsalas invånare som vistas utomhus kvällstid under höst/vinter. 

Vårt förslag är framförallt att förbättra motionsspåren på följande sätt (Med förslag från Niklas 
AlMns rapport) 

• Utveckla Röbo motionsspår med belysning till och runt Gamla Uppsala högar, förslag 
2 + elljus 

• Binda ihop Stabby med Eriksberg, förslag 4 
• Binda ihop Stadsskogen med Norby/Trädgårdsstaden, förslag 8 
• Nytt motionsspår i ytterkanten av Gränbyparken (bredvid cykelväg) 
• Nytt motionsspår (backbana) runt Sten sture, förslag 27 och 28, eventuellt för 

mountainbike. 
• Belysningen längsmed ån mellan Vindbron och Ultuna. 

Dessutom att sätta belysning längsmed Gula Stigen mellan Sten Sture och Sunnersta. 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på 

Att förvaltningen ges i uppdrag att, med utgångspunkt i ovanstående, utreda kostnaden för 
utbyggnad av motionsspår i Uppsala tätort. 

Karolin Lundström, 3e vice ordf. 
Tobias Nordqvist 

Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  
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