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Ombyggnation av Löten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att utveckla Löten till
en matcharena för elitfotboll i enlighet med alternativ 1 i bolagets skrivelse.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 31 mars 2014 att uppdra till Uppsala kommun Sport-och
rekreationsfastigheter AB (Sportbolaget) att utreda förutsättningarna för nya arenor vid
Studenternas idrottsplats (Nya Studenternas) och återkomma till kommunstyrelsen i februari
2015. Utredningen ska bland annat omfatta förutsättningar för arenans utformning, gestaltning
och finansiering. Sportbolaget fick även i uppdrag att svara för en flyttning av den nuvarande
friidrottsanläggningen vid Studenternas till Gränby sportfält samt att utveckla Löten till en
matcharena för elitfotboll. Den 24 november 2014 beslutade kommunfullmäktige om ett
tilläggsuppdrag vad gäller en separat bandyhall och tidpunkten för slutredovisningen flyttades
då till juni 2015.
Med anledning av kommunfullmäktiges ursprungliga uppdrag har Sportbolaget överlämnat
utredningen i den del som avser utveckling av Löten till en arena för elitfotboll. Bilaga 1
Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) har den 10 februari 2015 överlämnat skrivelse till
kommunstyrelsen i ärendet. Nämnden förordar alternativ 1. Sportbolagets förslag tillgodoser
de behov som nämnden angivit i sitt behovsprogram. Nämnden avser att teckna hyresavtal för
Löten efter ombyggnationen enligt planen, under förutsättning av att kompensation för
nämndens ökade kostnad ges i kommande Mål och budget. Bilaga 2.
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Föredragning
Studenternas IP är idag hemmaarena för IK Sirius fotboll och bandy samt flera andra
föreningar inom bandysporten. Planeringen för en utveckling av Studenternas IP, en
anläggning som invigdes redan 1909, har pågått under flera år.
Kommunstyrelsen beslutade redan i januari 2007 att inrätta en politisk styrgrupp,
Arenagruppen, med uppdrag att samordna större idrotts-och arenaprojekt i kommunen.
Arenagruppen föreslog i september 2011 ett inriktningsbeslut om en gemensam arena för
bandy och fotboll på platsen för nuvarande arenan. IFN fastställde i december 2013 ett
behovsprogram för en ny anläggning, Studenternas IP, baserat på förslaget till inriktning.
Behovet av separata matcharenor för fotboll och bandy har nu vidimerats utifrån IFN:s
behovsprogram. Ombyggnation av Studenternas IP får ett flertal konsekvenser, framför allt
för fotbollen och friidrotten, då ombyggnationen beräknas pågå under 2016-2019. Både
fotboll och friidrott behöver ersättningsarenor from sommaren 2016 då ombyggnationen av
Studenternas IP ska inledas. I fortsättningen fokuseras föredragningen på hur en
ersättningsarena för fotbollen kan lösas genomen ombyggnation av Lötens IP.
Under tiden för byggande av nya Studenternas ska Lötenanläggningen fungera som
matcharena för IK Sirius Fotboll Herr och Dam. För att uppfylla förbundskrav för spel i
Superettan måste Lötenanläggningen byggas om där bland annat publikkapaciteten ökas till
1 000 sittplatser och 2 000 ståplatser. Den beräknade investering som behöver göras på och
kring arenan för att anpassa den till förbundets krav på en arena som godkänns för spel i
Superettan avviker kraftigt från den preliminära uppskattningen på 17 mnkr som IFN
presenterade tidigare. Den huvudsakliga förklaringen till den kraftiga uppräkningen av
investeringen beror på dels av att utgiften för byggnaden blir 8-10 mnkr högre än enligt IFN:s
beräkning dels att man nu uppskattar att markarbeten kommer att uppgå till18 mnkr.
Därutöver har det tillkommit åtgärder som inte fanns med i den första beräkningen, bland
annat stängsel mot järnvägen och strålningsskärm.
Sportbolaget har tillsammans med IFN tagit fram två alternativa lösningar, se bilaga 1, för
ombyggnation av Löten. Alternativ 1 (huvudalternativet) som omfattar bland annat en mindre
byggnad i två plan samt en integrerad del med en fast permanent läktare, beräknas kräva en
investering om cirka 59 mnkr varav 25 mnkr är utgiften för byggnaden inklusive fast läktare
och cirka 18 mnkr är utgiften för markarbeten. Alternativ 2 innebär en grundinvestering om
cirka 56 mnkr och omfattar en byggnad i ett plan och ingen fast läktardel. Skillnaden mellan
de olika alternativen efter år 2019 då Lötens IP reduceras till att vara en matcharena för lägre
divisioner är i huvudsak följande: ingen fast läktare och inget tak över läktare; ingen
övervåning med matchsekretariat, möteslokal och eventuell kiosk eller hiss till densamma.
Kommunstyrelsen föreslås ge uppdrag till bolaget enligt huvudalternativet, alternativ 1.
För att möta den tidsplan som finns angiven i kommunfullmäktigebeslutet måste bygget på
Löten starta redan i mars 2015 för att stå spelklar senast till halvårsskiftet 2016.

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB
Investeringsutgift enligt alternativ 1 uppgår till 59 mnkr. Bolaget finansierar denna
investering via extern upplåning.
Konsekvenser för IFN:
IFN:s hyreskostnader kommer att öka med 4,7 mnkr under de tre första åren och därefter med
3,6 mnkr enligt huvudalternativet. Alternativ 2 skulle ge en hyreskostnadsökning med 6
mnkr/år de tre första åren och därefter 3,3 mnkr/år. Frågan om kompensation för nämndens
ökade kostnader prövas i kommande Mål och budget
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Ombyggnation av Löten, del av projektet nya
Studenternas
Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter har presenterat ett förslag för Lötens
utveckling, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om en ny arena på Studenternas och
att Löten ska utgöra reservarena under byggtiden.
Genom sin uppgift att svara för inhyrning och uthyrning av idrottsanläggningar har nämnden
2015-02-11 tagit ställning till bolagets förslag. Förslaget är baserat på ett behovsprogram för
Föten som nämnden antagit 2014-09-03(§82) och överlämnat till bolaget som underlag för
fortsatt planering.
Förslaget huvudsakliga innehåll är:
-

-

Läktare för 3000 personer, varav ca 2750 är mobila, s.k. skelettläktare.
Angöring med bussuppställning, gång och cykellänk, cykelparkering, funktionärsområde,
publikytor.
Läktarbyggnad om 550 kvm innehållande lokaler som krävs för att klara Svenska
fotbollförbundets krav för elitfotboll. När nya Studenternas är klar ska lokalerna ersätt
befintliga uttjänta omklädningsbaracker inom området.
Komplementbyggnader för biljettinsläpp, kiosker, wc-moduler.
Ny konstgräsmatta
Ny belysning
Hårdgöring av vissa markytor för publik, matchfunktionärer, TV-sändningar med
uppställning av TV-bussar och kameratorn. Utökning av hårdgjorda ytor kräver
fördröjningsmagasin för dagvattenhantering.

En huvudläktare byggs vid östra sidan av Diöshallen. En permanent byggnad i två plan om
550 kvm integreras i den mittersta delen av läktaren. Här ingår en fast läktare för 250
personer, övriga läktare är mobila. Lokalerna i läktaren används under perioden 2016 - 2019
till olika matchfunktioner för att klara förbundets krav, förråd och teknikutiymme. Efter 2019
när elitfotbollen flyttar till nya Studenternas tas ytorna i anspråk som bokningsbara
omklädningsrum och ersätter därmed de bodar, som idag står på tillfälliga bygglov norr om
fotbollsplanen. Under perioden 2016 - 2019 utnyttjas idag befintliga omklädningsrum vid
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matcher. Komplementbyggnader flyttas där så är möjligt från Studenternas IP. Aven befintlig
VIP-byggnad och planbelysning.
•

Konstgräset som idag finns på Löten måste bytas för att klara förbundskraven, likaså
belysningen. Om möjligt används master och armaturer från Studenternas.
En antagen ny detaljplan och planerade markarbeten skapar även förutsättningar för att klara
spel i Allsvenskan. Men ett sådant läge kräver en utökning till 3000 sittplatser under tak,
ytterligare VIP-ytor m.m. Krav som är kostsamma att uppfylla och kan vara föremål för
dispensförfarande från förbundet.
Nämnden anser att förslaget tillgodoser de behov som nämnden angivit i sitt behovsprogram.
Löten kommer härigenom att kunna klara elitfotbollens behov för Superettan under tiden för
ombyggnationen av Studenternas. Därefter kommer Löten att vara en anläggning för
matchspel i lägre serier och centrum för träning och utveckling för fotboll inom föreningar
och skolornas idrottsutbildningar.
De konomiska konsekvenserna, i form av ökad hyreskostnad ska, enligt kommunfullmäktiges
beslut, beaktas av kommunstyrelsen i kommande Mål och budget.
Enligt bolagets plan beräknas årshyran preliminärt till 4 730 tkr under perioden juli 2016 2019. Efter 2019, då Nya Studenternas är klar och delar av Löten, som inte längre behövs kan
monteras ned (mobila läktare och tillfälliga komplementbyggnader), beräknas årshyran
preliminärt till 3 600 tkr.
Idrotts- och fritidsnämnden avser att teckna hyresavtal för Lötens efter ombyggnation enligt
bolagets presenterade plan, under förutsättning att kompensation för nämndens ökade kostnad
ges i kommande Mål och budget.
Kommunfullmäktiges beslut om en ny mena på Studenternas innehöll, utöver reservarena på
Löten, även beslut om flytt av friidrottens utomhusarena till Gränby sportfält. Även här följer
ekonomiska konsekvenser för nämnden i form av tillkommande hyreskostnad. Nivån ska
Sportfastigheter ange i avrapporteringen till kommunstyrelsen, som ska beakta de ekonomiska
konsekvenserna och nämndens behov av kompensation i kommande Mål och budget.
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2015-02-11

Plats och tid:.

Stationsgatan 12, Aspen 14:30-16.10

Ledamöter:

Ersättare:
Rickard Malmström (MP), Ordförande
Markus Lagerquist (M), 2:e vice ordförande
Marcus Wennerström (S)
Leif Wahlström (S)
Héléne Brodin Rheindorf (M)
Mathias Kullberg (M)
Helena Nordström-Källström (MP)
Huseyin Alpergin (V)
Karin Lawenius (FP)
Mikael Eriksson (C)
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Övriga deltagare:

Mats Norrbom
Jan Malmberg,
Sten Larsson
Tija Kulma
Barbro Rinander
Peter Eriksson
Per Davidsson

Utses att justera:

Markus Lagerquist (M)

Justeringens
plats och tid:

Stationsgatan 12, 23 februari

Paragrafer:

te

Underskrifter:

Kristin Spolander (S) tjg
Fanny Lagh (M)
Pontus Eklund (MP)
Karin Söderberg (V)
Erik Forss (EP)
Torkel Kjösnes (KD)

8-16

(A

Markus Lagerquis justerare

Per Davidsson, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:

2015-02-11

Datum för
anslags uppsättande:

2015-02-24

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2015-03-17
2015-03-18

Förvaringsplats
för protokollet:
Underskrift:

AL
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att anta förvaltningens förlag till skrivelse och överlämna den till kommunstyrelsen
Sammanfattning
Uppsala sport- och rekreationsfastigheter AB har presenterat ett förslag för Lötens utveckling, då
Lötens idrottsplats ska utgöra reservarena till Studenteras under byggtiden.
Lörslaget är baserat på ett behovs program för Löten som nämnden antog 3 september 2014 (§ 82).
Löten kommer att klara elitfotbollens behov för Superettan. De ekonomiska konsekvenserna i form
av ökad hyreskostnad ska enligt kommunfullmäktiges beslut beaktas av kommunstyrelsen i
kommande Mål och budget.
Beslutsunderlag
Skrivelse från stadsbyggnadsförvaltningen 21 januari 2015.
Arbetsutskottet hade överlämnat förslaget utan eget yttrande.
Sten Larsson föredrar ärendet vid sammanträdet.
Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Uppsala sport- och rekreationsfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Uppsala
•

"KOMMUN

STADSBYGGNADSFORV ALTNINGEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Larsson Sten

2015-01-21

IFN-2014-0090

Idrott- och fritidsnämnden

Ombyggnation av Löten, del av projektet nya Studenternas
Förslag till beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens förslag till skrivelse samt
att sända detsamma till kommunstyrelsen, Uppsala Stadshus AB och Uppsala kommun
sport- och rekreationsfastigheter AB
T

Sammanfattning
Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter har presenterat ett förslag för Lötens
utveckling, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om en ny arena på Studenternas och
att Löten ska utgöra reservarena under byggtiden.
Genom sin uppgift att svara för inhyrning och uthyrning av idrottsanläggningar behöver
nämnden ta ställning till bolagets förslag. Förslaget är baserat på ett behovsprogram för
Löten som nämnden antagit 2014-09-03(§82) och överlämnat till bolaget som underlag för
fortsatt planering.
Förvaltningens mening är att det förslag som bolaget presenterat på en rimlig nivå tillgodoser
de behov som nämnden angivit. Löten kommer härigenom att kunna klara elitfotbollens
behov för Superettan under tiden för ombyggnationen av Studenternas.
De konomiska konsekvenserna, i form av ökad hyreskostnad ska, enligt kommunfullmäktiges
beslut, beaktas av kommunstyrelsen i kommande "Mål och budget". Nämnden kan teckna
hyresavtal under fömtsättning att kompensation för kostnadsökningen ges i kommande Mål
och budget.
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Nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till skrivelse samt att sända detsamma till
kommunstyrelsen, Uppsala Stadshus AB och Uppsala kommun sport- och
rekreationsfastigheter AB

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att uppdra till Uppsala kommun sport och
rekreationsfastigheter AB att utreda fömtsättningarna för nya arenor vid Studenternas EP. Ett
deluppdrag gavs att utveckla Löten till en matcharena för elitfotboll, under tiden för bygget av
Nya Studenternas.
Kommunfullmäktige beslutade även att kommunstyrelsen i kommande IVE ska beakta de
ekonomiska konsekvenserna.
Genom sin uppgift att svara för inhyrning och uthyrning av idrottsanläggningar beslutade
2014-09-03 idrotts- och fritidsnämndens att anta ett behovsprogram för Löten.
Behovsprogrammet sändes till Sportfastigheter som underlag för bolagets fortsatta planering.
Bolaget ska återkomma till kommunstyrelsen med en slutrapport av sitt uppdrag i juni 2015.
För att klara den tidplan som angivits av kommunstyrelsen behöver bygget av Löten starta i
mars 2015 för att kunna stå spelklar senast vid halvårsskiftet 2016. Genom att tillskriva
Uppsala Stadshus AB vill nu bolaget förankra sin åtgärdsplan och kostnadskalkyl för att
kunna starta bygget och klara tidplanen för uppdraget i sin helhet. Som en konsekvens av
detta behöver idrotts- och fritidsnämnden, som hyresgäst, meddela sin inställning till bolagets
planering.
Bolaget har presenterat ett förslag för Lötens utveckling med i huvudsak följande innehåll:
-

-

Läktare för 3000 personer, varav ca 2750 är mobila, s.k. skelettläktare.
Angöring med bussuppställning, gång och cykellänk, cykelparkering, funktionärsområde,
publikytor.
Läktarbyggnad om 550 kvm innehållande lokaler som krävs för att klara Svenska
fotbollförbundets krav för elitfotboll. När nya Studenternas är klar ska lokalerna ersätt
befintliga uttjänta omklädningsbaracker inom området.
Komplementbyggnader för biljettinsläpp, kiosker, wc-moduler.
Ny konstgräsmatta
Ny belysning
Hårdgöring av vissa markytor för publik, matchfunktionärer, TV-sändningar med
uppställning av TV-bussar och kameratorn. Utökning av hårdgjorda ytor kräver
fördröjningsmagasin för dagvattenhantering.

En huvudläktare byggs vid östra sidan av Diöshallen. En permanent byggnad i två plan om
550 kvm integreras i den mittersta delen av läktaren. Här ingår en fast läktare för 250

personer, övriga läktare är mobila. Lokalerna i läktaren används under perioden 2016-2019
till olika matchfunktioner för att klara förbundets krav, förråd och teknikutrymme. Efter 2019
när elitfotbollen flyttar till nya Studenternas tas ytorna i anspråk som bokningsbara
omklädningsrum och ersätter därmed de bodar, som idag står på tillfälliga bygglov norr om
fotbollsplanen. Under perioden 2016-2019 utnyttjas idag befintliga omklädningsrum vid
matcher. Komplementbyggnader flyttas där så är möjligt från Studenternas EP. Även befintlig
VEP-byggnad och planbelysning.
Konstgräset som idag finns på Löten måste bytas för att klara förbundskraven, likaså
belysningen. Om möjligt används master och armaturer från Studenternas.
En antagen ny detaljplan och planerade markarbeten skapar även förutsättningar för att klara
spel i Allsvenskan. Men ett sådant läge kräver en utökning till 3000 sittplatser under tak,
ytterligare VIP-ytor m.m. Krav som är kostsamma att uppfylla och kan vara föremål för
dispensförfarande från förbundet.
Ekonomiska konsekvenser
Hyresperioden är beräknad till 3 + 20 år. Under perioden juli 2016 - 2019, då elitfotboll
spelas, beräknas årshyran preliminärt till 4 730 tkr.
Efter 2019, då Nya Studenternas är klar och delar av Löten som inte längre behövs kan
monteras ned (mobila läktare och tillfälliga komplementbyggnader), beräknas årshyran
preliminärt till 3 600 tkr.
Lös inredning och inventarier, el- och fjärrvärme samt verksamhetsdrift tillkommer.
Omfattningen av detta är okänt men förvaltningens bedömning att detta inte innebär
betydande ökad kostnad då nämnden redan har driftkostnader för Löten.
Den nya hyran är en utökning av befintlig hyra för Löten och AD-hallen som idag är på 3 463
tia.
De konomiska konsekvenserna, i form av ökad hyreskostnad ska, enligt kommunfullmäktiges
beslut, beaktas av kommunstyrelsen i kommande "Mål och budget". Nämnden kan därmed
teckna hyresavtal under förutsättning att kompensation för kostnadsökningen ges i kommande
Mål och hudget.
Förvaltningens mening är att det förslag som bolaget presenterat på en rimlig nivå tillgodoser
de behov som nämnden angivit. Löten kommer härigenom att kunna klara elitfotbollens
behov för Superettan under tiden för ombyggnationen av Studenternas. Därefter kommer
Löten att vara en anläggning för matchspel i lägre serier och centrum för träning och
utveckling för fotboll inom föreningar och skolornas idrottsutbildningar.
Nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till skrivelse samt att sända detsamma till
kommunstyrelsen, Uppsala Stadshus AB och Uppsala kommun sport- och
rekreationsfastigheter AB

Kommunfullmäktiges beslut om en ny arena på Studenternas innehöll, utöver reservarena på
Löten, även beslut om flytt av friidrottens utomhusarena till Gränby sportfält. Även här följer
ekonomiska konsekvenser för nämnden i form av tillkommande hyreskostnad. Nivån ska
Sportfastigheter ange i avrapporteringen till kommunstyrelsen, som ska beakta de ekonomiska
konsekvenserna och nämndens behov av kompensation i kommande Mål och budget.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

