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Idrott- och fritidsnämnden 

Detaljplan för Studenternas IP 

Förslag till beslut 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Idrotts- och fritidsnämnden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till ny detaljplanför 
Studenternas IP som är ute på samråd. Nämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till 
yttrande med synpunkter på gränsen för planområdet mot Fyrisån. 

Ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Studenternas IP är ute på samråd till den 14 november. 
Idrotts- och fritidsnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande efter beslut vid nämndens 
ordinarie sammanträde den 16 november. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en modern idrottsanläggning för fotboll enligt beslut i 
kommunfullmäktige i november 2015. Utformningen sker med visionen i planprogrammet för 
Södra åstråket som grund. Den nya arenan är starkt efterfrågad av många uppsalabor och 
kommer att ytterligare stärka den kommer att utformas med. 

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig om planområdets gräns mot Fyrisån. 

Förslaget innebär en minskning av den planlagda marken för idrott jämfört med nu gällande 
detaljplan från 1987. I norr är syftet att en ny cykelbana ska byggas mellan Sjukhusvägen och 
ån. I öster, mot Fyrisån, är syftet att kommunen ska ha rådighet över den befintliga trädallén 
som ska bevaras och omfattas av det generella biotopskyddet. 

Förvaltningen anser att gränsen i öster, mot Fyrisån, för planlagd mark för idrottsändamål inte 
ska förändras i förhållande till sitt nuvarande läge. 
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Gång- och cykelstråket längs Fyrisån är ett viktigt röresestråk i staden. Tillgängligheten till 
södra åstråket förbättras med en ny arena. Staketet som idag omger Studenternas försvinner 
och idrottsområdet öppnas och görs mer allmänt tillgängligt. Det skapas förutsättning för det 
idag inhägnade och slutna arenaområdet att bli den mötesplats för uppsalaboma, varje dag 
hela året, som är idrotts- och fritidsnämnden visionsbild i planprogrammet för Södra åstråket. 

I samband med publika evenemang och idag särskilt när det gäller fotboll på allsvensk nivå, 
ställs mycket höga krav från polisen och fotbollsförbundet på säkerheten inom hela 
arenasområdet vid evenemangen. Arenaområdet omfattar vid dessa tillfällen även området 
runt arenan där publiken rör sig före och efter matcherna. Vid sådana tillfällen måste såväl 
matcharrangören som arenaägaren ha rådighet över, kunna disponera och tillfälligt organisera 
närmaste området även utanför själva arenarummet. Planområdet för arenan måste kunna 
medge detta. I ett allsvenskt scenario bedöms det finnas 3 — 5 tillfällen då 
säkerhetsorganisationen är mer omfattande. 

Stadsbyggnads förvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 
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FÖRSLAG 
Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan för Studenternas II'. PLA 2012-020161 

Ett förslag till detaljplan för Studenternas IP är ute på samråd till den 14 november. 
Idrotts- och fritidsnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande efter beslut vid nämndens 
ordinarie sammanträde den 16 november. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en modern idrottsanläggning för fotboll enligt beslut i 
kommunfullmäktige i november 2015. 

IFN är positiv till en plan som möjliggör uppförandet av en modern fotbollsarena som är 
starkt efterfrågad av många uppsalabor och som utfoinias med visionen i planprogrammet för 
Södra åstråket som grund. Nämnden har följande synpunkter på förslaget: 

Förslaget innebär en minskning av den planlagda marken för idrott jämfört med nu gällande 
detaljplan från 1987. I norr är syftet att en ny cykelbana ska byggas mellan Sjukhusvägen och 
ån. I öster, mot Fyrisån, är syftet att kommunen ska ha rådighet över den befintliga trädallén 
som ska bevaras och omfattas av det generella biotopskyddet. 

Gång- och cykelstråket längs Fyrisån är ett viktigt röresestråk i staden. Tillgängligheten till 
södra åstråket förbättras med en ny arena. Staketet som idag omger Studenternas försvinner 
och idrottsområdet öppnas och görs mer allmänt tillgängligt. Det skapas förutsättning för det 
idag inhägnade och slutna arenaområdet att bli den mötesplats för uppsalaboma, varje dag 
hela året, som är idrotts- och fritidsnämnden visionsbild i planprogrammet för Södra åstråket. 

I samband med publika evenemang och idag särskilt när det gäller fotboll på allsvensk nivå, 
ställs mycket höga krav från polisen och fotbollsförbundet på säkerheten inom hela 
arenaområdet. Arenaområdet omfattar vid dessa tillfällen även området närmast runt arenan 
där publiken rör sig före och efter matcherna. Vid dessa tillfällen måste såväl 
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matcharrangören som arenaägaren ha rådighet över, kunna disponera och organisera området 
även utanför själva arenarummet. Detaljplanen för arenan måste kunna medge detta. Inom 
planområdet behöver det även finnas utrymme för att kunna hantera eventuella framtida 
förändringar av fotbollförbundets arenakrav. Ett sådant exempel kan vara tillfälliga 
anordningar för entréfunktioner. I ett allsvenskt scenario bedöms det finnas 3 — 5 tillfällen då 
säkerhetsorganisationen är mer omfattande än normalt. 

IFN anser att gränsen i öster, mot Fyrisån, för planlagd mark för idrottsändamål inte ska 
förändras i förhållande till sitt nuvarande läge. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck Mor61 
Ordförande 	 Sekreterare 
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