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Kulturnämnden 

Samrådsyttrande — detaljplan för Studenternas IP, Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för 
Studenternas IP, Uppsala kommun 

Sammanfattning 
Planförslagets innebär i korthet att en ny och modern idrottsarena möjliggörs inom det 
område där Studenternas idrottsplats ligger idag genom att den befintliga arenan för fotboll 
och friidrott rivs och ersätts med en ny. Idrottsanläggningen ska utformas för fotboll och 
inriktningen är att bygga för en publikkapacitet på minst 8 000 sittande åskådare, samt 
tillhörande verksamheter och byggrätter för bl.a. idrott centrumverksamhet och kontor. 
Kulturnämnden har beviljats förlängd remisstid till 25 november 2016. 

Ärendet 
Planområdet ligger utmed Fyrisån i centrala Uppsala. Området avgränsas av Stadsträdgården i 
norr, Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen i väster, Studenternas vinterarena i söder och Fyrisån 
i öster. Inom planområdet ligger idag Studenternas befintliga sommararena för fotboll och 
friidrott. Planområdet är ca 4 hektar stort och fastigheterna ägs av Uppsala kommun Sport-
och rekreationsfastigheter AB och Uppsala kommun. 

En kulturmiljöutredning har tagits fram i syfte att bedöma kulturhistoriska värden i området 
samt sätta in dessa i ett kulturhistoriskt sammanhang. Utredningen beskriver bebyggelsen som 
helhet av varierande ålder och utan enhetlig utformning Den äldsta delen utgörs av norra 
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läktarens mittdel från 1941 och en mindre verkstads-/garagebyggnad söder om löparbanorna. 
Det faktum att anläggningen ligger kvar på sin ursprungliga plats sedan 1910-talet samtidigt 
som den bytt skepnad över tid ger den i första hand ett traditions- och kontinuitetsvärde. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Planhandlingar finns att hämta på kommunens hemsida (www.uppsala.se). Klicka på: Boende 
och trafik, och därefter på Stadsutveckling och planering och klicka på Detaljplaner. Gå 
sedan till se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning. Klicka på 
Studenternas. Sök sedan upp den planhandling du söker. 
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Kulturnämnden finner att kulturmiljöaspekterna är väl redovisade i förslaget. Det är samtidigt 
angeläget att det framgår av planens genomförandebeskrivning att exploatören ska erbjuda 
Upplandsmuseet möjlighet att dokumentera den nuvarande idrottsanläggningen innan rivningen 
påbörjas. 

Från och med 2015 finns inget särskilt barn- och ungdomspolitiskt program i Uppsala kommun 
Barn- och ungdomsperspektivet ska istället finnas med i kommunens samtliga styrdokument. 
Kulturnämnden förutsätter att de styrdokument som reglerar plan- och byggnadsnämnden och 
stadsbyggnadsförvaltningens arbete tar hänsyn till barn- och ungdomsperspektivet. 
Kulturnämnden anser att dessa perspektiv ska tydliggöras i detaljplanen för Studenternas IP. 

Nämnden välkomnar förslaget till uppförandet av en ny danspaviljong. I de 
verksamhetslokaler som planeras vid torgbildningen i anslutning till danspaviljongen ser 
nämnden gärna att möjligheten att anpassa en lokal för föreningsdriven dansverksamhet året 
om undersöks. I Uppsala finns många aktiva dansföreningar som har ett stort lokalbehov och 
vars verksamhet skulle kunna bidra till en mer levande miljö och ökad trygghet i området. 

Eftersom idrottsanläggningen även planeras för att användas till konsertverksamhet vill 
nämnden att hänsyn tas till Parksnäckan och dess evenemang så att dessa vägs in i 
planeringen och största möjliga ansträngning görs i konstruktionen av idrottsarenan för att 
minimera ljudstörningar mellan anläggningarna och för besökare i Stadsträdgården. 

Nämnden förutsätter att 1 % av byggkostnaderna avsätts för konstnärlig gestaltning av 
området och att den konstnärliga gestaltningen utförs under ledning av kulturförvaltningen 
som ansvarar för kommunens offentliga konstprojekt. 
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Peter Gustavsson 	 Ingela Åberg 
Ordförande 	 Nämndsekreterare 
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