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KOMMUN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2015-10-19 	IFN-2015-0139 

Idrott- och fritidsnämnden 

Detaljplan för Norra Bäcklösa Uppsala kommun - Samråd 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag till remissyttrande samt 
att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning 
I förslaget till detaljplan för norra Bäcklösa finns ingen planlagd idrottsmark. Behoven av 
anläggningar och platser för fysisk aktivitet måste då säkerställas på mark som planlagts för 
andra ändamål, främst parkmark. 

Planområdet ligger inom den fördjupade översiktsplanen för Södra staden. I enlighet med 
nämndens remissyttrande från 2015-09-02, §62 bör anläggningar för i första hand 
egenorganiserad spontan idrott och länkar till stigsystem i omgivande naturområden 
säkerställas i planens genomförandeskede. 

Planförslaget saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet. 
Vid all fysisk planering i Uppsala bör konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet beskrivas, 
främst ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar för platser och anläggningar för idrott, såväl 
i föreningsorganiserad som spontan form, för medborgare i alla åldrar bör särskilt ingå i 
planbeskrivningarna. 

Ärendet 
Planområdet ligger inom den fördjupade översiktsplanen för Södra staden som tidigare i år 
varit ute på remiss. Nämnden säger i sitt remissyttrande från 2015-09-02 §62 att 

Bäcklösa Natura 2000-området är naturområden med höga kvaliteter och som med sina 
stigsystem redan idag används för promenader, jogging, cykling mm. Möjligheter med god 
kvalitet till sådan motion behövs i Södra staden. En viktig anläggningstyp är elljusspår som 
ökar tryggheten och möjliggör användande under den mörka tiden, med bra underlag som tål 
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ökat användande, inklusive cykling, och som vintertid medger skidspår och med länkning till 
intilliggande spårsystem som Stadsskogen och Sunnersta är. I anslutning till spår ska det vara 
möjligt att anlägga utegym. För att bl.a. öka säkerhet och trygghet, och också nå större 
nyttjande, av motionsspår bör de integreras i den bebyggda staden och inte göra som förr, då 
de förlades ute i skog och mark. 

Av riktlinjerna för offentliga rum framgår att idrottsanläggningar föreslås finnas i 
kvartersparker och mindre grönområden samt vid evenemangsplatser i samband med större 
evenemang. Idrotts- och fritidsnämndens behov är anläggningar för såväl bokad som 
obokad/spontan verksamhet liksom öppna markanläggningar och byggnader. 
I närheten, inom säkert och byggt gångavstånd till bostäder, ska det finnas en basnivå för såväl 
spontana som organiserade aktiviteter. Ett riktvärde för sådant avstånd är 300 meter. 
Samordning sker med fördel med parker naturområden och skolor. 

I förslaget till detaljplan för norra Bäcklösa finns ingen planlagd idrottsmark. 

Behoven av anläggningar och platser för fysisk aktivitet måste då säkerställas på mark som 
planlagts för andra ändamål. 

Förvaltningens mening är att anläggningar för idrott och fysisk aktivitet, i första hand för 
egenorganisared, spontan idrott, ska iordningställas inom detaljplanens parkmark. Även 
länkning från planområdet till omgivande stigsystem i enlighet med nämndens remissyttrande 
för Södra staden. Detta är frågor som kommer först i ett senare genomförandeskede av 
detaljplanen, men det kan trots det finnas anledning att i samrådsskedet understryka 
betydelsen av idrott i området som saknar planlagd mark för ändamålet. 

Planförslaget saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet. 
Vid all fysisk planering i Uppsala bör konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet beskrivas, 
främst ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar för platser och anläggningar för idrott, såväl 
i föreningsorganiserad som spontan form, för medborgare i alla åldrar bör särskilt ingå i 
planbeskrivningama. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 
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FÖRSLAG 
Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan för Norra Bäcklösa Uppsala kommun - Samråd 

PBN 2014-000032 

Planområdet ligger inom den fördjupade översiktsplanen för Södra staden som tidigare i år 
varit ute på remiss, (KS 2012-0452). Idrotts- och fritidsnämnden säger följande i sitt 
remissyttrande från 2015-09-02, §62: 

Bäcklösa Natura 2000-området är naturområden med höga kvaliteter och som med sina 
stigsystem redan idag används för promenader, jogging, cykling mm. Möjligheter med god 
kvalitet till sådan motion behövs i Södra staden. En viktig anläggningstyp är elljusspår som 
ökar byggheten och möjliggör användande under den mörka tiden, med bra underlag som tål 
ökat användande, inklusive cykling, och som vintertid medger skidspår och med länkning till 
intilliggande spårsystem som Stadsskogen och Sunnersta är. I anslutning till spår ska det vara 
möjligt att anlägga utegym. 

Av riktlinjerna för offentliga rum framgår att idrottsanläggningar föreslås finnas i 
kvartersparker och mindre grönområden samt vid evenemangsplatser i samband med större 
evenemang. Idrotts- och fritidsnämndens behov är anläggningar för såväl bokad som 
obokad/spontan verksamhet liksom öppna markanläggningar och byggnader. 
I närheten, inom säkert och tryggt gångavstånd till bostäder, ska det finnas en basnivå för såväl 
spontana som organiserade aktiviteter. Ett riktvärde för sådant avstånd är 300 meter. 
Samordning sker med fördel med parker naturområden och skolor. 

I förslaget till detaljplan för norra Bäcklösa finns ingen planlagd idrottsmark. Behoven av 
anläggningar och platser för fysisk aktivitet måste då säkerställas på mark som planlagts för 
andra ändamål. 

Idrotts- och fritidsnämndens anser att i första hand ska anläggningar för egenorganiserad 
spontan idrott och fysisk aktivitet iordningställas inom detaljplanens parkmark. Även 
länkning från planområdet till omgivande stigsystem i enlighet med nämndens remissyttrande 
för Södra staden. Nämnden är medveten om att detta är en fråga som kommer först i ett senare 
genomförandeskede av detaljplanen, men vill ändå understryka betydelsen av idrott i området 
som saknar planlagd mark för ändamålet. 

Planförslaget saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet. 
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Vid all fysisk planering i Uppsala bör konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet beskrivas, 
främst ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar för platser och anläggningar för idrott, såväl 
i föreningsorganiserad som spontan form, för medborgare i alla åldrar bör särskilt ingå i 
planbeskrivningarna. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck Motin 
Ordförande 	 Sekreterare 



Sida 1 av 1 

Från: 	 Selling Ewa 
Skickat: 	 den 16 oktober 2015 07:47 
Ämne: 	 Detaljplan för Norra Bäcklösa Uppsala kommun - Samråd 16 oktober - 27 

november 2015 

 

:449550312€47052013-19133 

 

Detaljplan för Norra Bäcklösa Uppsala kommun 

är på samråd mellan 16 oktober — 27 november 2015. 
Normalt planförfarande. Diarienummer 2014-000032 

Läs handlingarna på https://www.uppsala.se/stadsplanering  

Skicka dina synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast 27 november 2015. 
Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller e-post: plan-
byggnadsnamnden@uppsala.se   
Se mer information på vår webbplats, https://www.uppsalase/Boende-och-trafik/stadsutveckling-och-
pla  ne ring/ 

Ewa Selling 
Planadministratör 
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