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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 213

Utvecklingsplan för Björklinge friluftsområde

KSN-2021-01564

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att i bilaga 7, Handlingsplan 2021-2025, prioritera åtgärder för ökad trygghet så
att de kommer först,

2. att handlingen kompletteras med skrivning om att också tillgänglighet till och i
badvattnet ska säkerställas för personer oavsett funktionsvariation,

3. att handlingen kompletteras med att kommunen ska verka för att mobila
matvagnar eller liknande ska kunna vara verksamma på lämplig plats i
området, samt

4. att godkänna Utvecklingsplan för Björklinge friluftsområde enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Ett förslag till utvecklingsplan har tagits fram för Björklinge friluftsområde i syfte att
utöka tillgången till ett rikt friluftsliv för kommuns invånare.

Björklinge friluftsområde är ett attraktivt friluftsområde beläget cirka två mil norr om
Uppsala med fina badmöjligheter i Långsjön sommartid och skridskoslingor samt
pulka- och skidbacke vintertid.

Området föreslås utvecklas för att öka attraktiviteten och avlasta övriga
friluftsområden där besökstrycket redan i dag är mycket högt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsedaterad 27 maj 2021
Gatu-och samhällsmiljönämndens förslag 27 maj 2021 § 55
Bilaga 1, Utvecklingsplan Björklinge friluftsområde

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD):
att i bilaga 7, Handlingsplan 2021-2025, prioritera åtgärder för ökad trygghet så att de
kommer först.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD):
(1) att handlingen kompletteras med skrivning om att också tillgänglighet till och i
badvattnet ska säkerställas för personer oavsett funktionsvariation.
(2) att handlingen kompletteras med att kommunen ska verka för att mobila matvagnar
eller liknande ska kunna vara verksamma på lämplig plats i området.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedts (M) ändringsyrkande mot avslag och finner
att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) första ändringsyrkande (1) mot
avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2) mot
avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer slutligen föreliggande förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Utvecklingsplan för Björklinge friluftsområde  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna Utvecklingsplan för Björklinge friluftsområde enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Ett förslag till utvecklingsplan har tagits fram för Björklinge friluftsområde i syfte att 
utöka tillgången till ett rikt friluftsliv för kommuns invånare. 

Björklinge friluftsområde är ett attraktivt friluftsområde beläget cirka två mil norr om 
Uppsala med fina badmöjligheter i Långsjön sommartid och skridskoslingor samt 
pulka- och skidbacke vintertid.  

Området föreslås utvecklas för att öka attraktiviteten och avlasta övriga 
friluftsområden där besökstrycket redan i dag är mycket högt. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Uppsala kommun 
Sport- och rekreationsfastigheter AB, Destination Uppsala AB och kulturförvaltningen. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har beslutat att godkänna planen den 27 maj 2021 
och beslutat att överlämna utvecklingsplanen till kommunstyrelsen.  

Barnperspektivet har beaktats i arbetet med utvecklingsplanen och förslag finns med 
om utökade och förbättrade möjligheter till lek och rörelse. Näringslivsperspektivet har 
beaktats bland annat genom en separat utredning om camping.  

Jämställdhetsperspektivet är inte relevant i föreliggande ärende. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-06-09 KSN-2021-01564 
  
Handläggare:  
Åsa Hedin 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Björklinge friluftsområde är ett av Uppsala kommuns fyra stora friluftsområden, 
tillsammans med Fjällnora, Hammarskog och Sunnersta. Björklinge friluftsområde är 
beläget cirka två mil norr om Uppsala med fina badmöjligheter i Långsjön sommartid 
och skridskoslingor samt pulka- och skidbacke vintertid. En stor del av området 
inklusive servicebyggnaden ägs av Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter 
AB.  

Möjligheterna till närrekreation behöver stärkas i de norra delarna av Uppsala 
kommunefterfrågad varför Björklinge friluftsområde behöver rustas upp och utvecklas. 
Ytterligare en anledning är att en satsning i Björklinge skulle kunna bidra till att avlasta 
Fjällnora friluftsområde. Fjällnora friluftsområde har under en lång tid varit ett givet 
utflyktsmål för många Uppsalabor men man ser idag att området, framförallt under 
fina sommar- och vinterdagar, har nått sin maxkapacitet med avseende på bland annat 
parkering, utrymme samt vatten och avlopp. Fjällnora är därför i behov av avlastning 
då det av utrymmesskäl är svårt att hantera fler besökare.  

I Uppsala kommuns översiktsplan 2016 beskrivs Björklinge friluftsområde som en 
viktig tillgång för orten och det finns ett stort intresse bland ortsbefolkningen för 
området. Att utveckla Björklinge ligger även i fas med målet att få Uppsala kommun till 
en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. En förhoppning är också att en 
upprustning och mer bemanning i området på sikt ska ha en dämpande effekt på den 
negativa utveckling som skett i form av allt fler förekomster av skadegörelse och social 
oro i samhället. 

Friluftsområdet i Björklinge är välkänt av boende i närområdet, men i övriga delar av 
kommunen är området relativt okänt och i den mån som man känner till området är 
det mest känt som ett bad. Det finns därför en stor potential att öka attraktiviteten och 
kännedomen om området.   

Områdets främsta kännetecken är dess fina badplats som varma sommardagar kan 
vara helt fullbelagd. På vintern är de skridskoisar som plogas fram på Långsjön, 
skidspåren i elljusspåret och pulka- och skidbackarna i gropen attraktiva aktiviteter. 
För att utveckla området ytterligare behövs en året runt öppen bemannad 
servicebyggnad med enklare servering och möjligheter till att hyra friluftsutrustning. 
Även infrastrukturen i form av parkering och tillgänglighet till området via 
kollektivtrafik och cykel samt tillgängligheten för personer oavsett funktionsvariation 
behöver förbättras inom området.   

En etablering av en caféverksamhet vid badet skulle öka attraktiviteten och skapa ett 
stort mervärde till området samt ha en dämpande effekt på ”buslivet” som är aktivt i 
området på kvällar och helger. Det är efterfrågat av många invånare vilket framkom i 
medborgardialogen som genomfördes 2017. Serveringsutbudet kan kompletteras med 
att erbjuda entreprenörer lämplig plats för s.k. foodtrucks inom området.  

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskostnaderna för gatu- och samhällsmiljönämnden beräknas uppgå till 
cirka 4 miljoner kronor under åren 2021-2025. Kostnaderna finns med i gatu- och 
samhällsmiljönämndens investeringsplan.  

Kostnaderna för Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB för att 
investera i en ny- eller ombyggnad av servicebyggnaden beräknas uppgå till 10 
miljoner kronor.  
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Verksamhetskostnaden för gatu- och samhällsmiljönämnden beräknas öka med cirka 
2 miljoner kronor från år 2023 inklusive hyresökning och ökade personalkostnader. 

Utvecklingsplanens genomförande förutsätter att specifika medel tillsätts i Mål och 
Budget. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2021 
• Gatu- och samhällsmiljönämndens förslag 27 maj 2021 § 55 
• Bilaga 1, Utvecklingsplan Björklinge friluftsområde 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 55

Utvecklingsplan för Björklinge friluftsområde

GSN-2019-0736

Beslut

Gatu-och samhällsmiljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att godkännautvecklingsplan för Björklinge friluftsområde enligt bilaga 1.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Ett förslag till utvecklingsplan har tagits fram för Björklinge friluftsområde i syfte att
utöka tillgången till ett rikt friluftsliv för kommuns invånare.

Björklinge friluftsområde är ett attraktivt friluftsområde beläget cirka två mil norr om
Uppsala med fina badmöjligheter i Långsjön sommartid och skridskoslingor samt
pulka- och skidbacke vintertid. En stor del av området inklusive servicebyggnaden ägs
av Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB. Området föreslås utvecklas
för att öka attraktiviteten och avlasta övriga friluftsområden där besökstrycket redan i
dag är mycket högt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7maj 2021
Bilaga 1, Utvecklingsplan Björklinge friluftsområde
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Utvecklingsplan för Björklinge 
friluftsområde 2021–2025 

 

  

Stadsbyggnadsförvaltningen Datum: Diarienummer: 
Utvecklingsplan 2021-06-09 GSN-2019-0736 
  
Handläggare:  Version/DokumentID:  
Erik Andersson, Christoffer Hallbäck  
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Bakgrund 
Björklinge friluftsområde är välbesökt såväl sommar- som vintertid. Områdets främsta 
kännetecken är dess fina badplats som varma sommardagar kan vara helt fullbelagd 
samt de skridskoisar som plogas fram på Långsjön och skidspåren i elljusspåret. 
Friluftsområdets camping är även den välbesökt under de månader som den är öppen. 
Besökarna kommer framförallt ifrån Björklinge och närliggande orter men även från 
övriga delar av kommunen. I takt med att Uppsala kommun växer så ökar behovet och 
efterfrågan på aktiviteter vid kommunens friluftsområden. Det är därför viktigt att 
dessa områden utvecklas för att fortsätta erbjuda medborgarna både avkopplande och 
utmanande platser att besöka.  

Vid Björklinge friluftsområde finns en stor potential att möta detta behov och den här 
utvecklingsplanen utgör grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet. Baserat på 
mätningar besöker ungefär 40 000 människor området årligen. En undersökning 
genomförd hösten 2019 visar att endast 14 % av Uppsalaborna har besökt området 
någon gång under det senaste året. Hela 42 % av Uppsalaborna känner inte till 
Björklinge friluftsområde. Kännedomen är bättre för boende på landsbygden där 29 % 
av de boende har besökt området det senaste året. Statistiken pekar tydligt på att det 
finns en utvecklingspotential som helt klart skulle avlasta övriga friluftsområden. 
Undersökningen visar också att relativt övriga friluftsområden så är besökare mindre 
nöjda med området, framförallt beror detta på den fågelproblematik som finns vid 
framförallt badplatsen. En slutsats är att området är välkänt i Björklingenejden och där 
ett populärt utflyktsmål. I övriga delar av kommunen är området relativt okänt och i 
den mån som man känner till området är det mest känt som ett bad. 

Även besökarnas kännedom om campingen kan förbättras. Idag finns det ca 20 platser 
för husvagn och husbil men det finns potential att utöka detta.  

I Uppsala kommuns översiktsplan 2016 beskrivs Björklinge friluftsområde som en 
viktig tillgång för orten och det finns ett stort intresse bland ortsbefolkningen för 
området. Att utveckla Björklinge ligger även i fas med målet att få Uppsala kommun till 
en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. En förhoppning är också att en 
upprustning och mer bemanning i området på sikt ska ha en dämpande effekt på den 
negativa utveckling som skett i form av ökad skadegörelse och social oro i samhället. 

Historik 
Björklinge friluftsområde och framförallt Sandviksbadet har länge utgjort ett populärt 
besöksmål för boende i och runt Björklinge. Ändamålet var från början bad men i takt 
med att allt fler hittade dit etablerades även en camping- och kioskverksamhet runt 
1950. Under 1960-talet hade campingsemestrandet tagit riktig fart och hela området 
på sjösidan samt stora delar av ”Ängen” på andra sidan Sandbrovägen fylldes av 
tältande från ”när och fjärran”. Det var ett stort folknöje bland Björklingeborna att 
promenera bland tälten och träffa campare. Det fanns även många utländska besökare 
bland campinggästerna.  

Uppsala kommun tog över fastigheten 1970 och under 1975 byggdes den nuvarande 
service- och kioskbyggnaden. Campingen fortsatte även den att utvecklas och när den 
var som störst fanns flera övernattningsstugor samt ca 40 husvagnsplatser. Bristande 
underhåll och skötsel ledde till att campingstugorna togs bort och antalet 
campingplatser minskades ner till dagens 22 platser. Campingen och kiosken har 
bedrivits i både kommunal och privat regi under årens lopp. 
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Redan på 1950-talet anordnade Björklinge Kommun simskolor vid Sandviksbadet. 
Simskoleverksamheten har fortsatt genom åren och fortsätter än idag. 

Björklinge Hembygdsförening anordnade under 1980- och 90-talet 
Valborgsmässofirande vid Sandviksbadet. Det var ett populärt arrangemang och 
lockade många Björklingebor ner till Långsjöns strand. 

När det gamla grustaget lades ner gjordes området om till en skidbacke med 
tillhörande skidlift. 

 
Figur 1. Invigning av den nya servicebyggnaden 1975. Foto: Björklinge hembygdsförening. 

Tidigare utredningar 

Utredning 2007 

På uppdrag av dåvarande fritids- och naturvårdsnämnden tog fritids- och 
naturkontoret fram en utvecklingsplan för Björklinge friluftsområde 2007 (bilaga 1). 

Utredningens syfte var att ta fram ett underlag för en allmän upprustningsplan av 
Björklinge friluftsområde och förslag till en kommande utveckling av området för att 
upprätta en friluftsplan för hela friluftsområdet. Målet var att uppnå en helhetslösning 
för området där aktiviteterna på de olika platserna sätts i fokus. Med utvecklingsplanen 
till hjälp var målet att området på sikt skulle kunna hållas öppet året runt. Ett 
ytterligare mål med Björklinge friluftsområde var att området skulle kunna erbjuda ett 
rikt utbud av friluftsaktiviteter och skapa livsglädje. Stort fokus var därför på 
anläggningens totala tillgänglighet för olika grupper.  

Under arbetets gång var lokala intresseföreningar starkt engagerade. I maj 2006 hölls 
ett öppet möte angående friluftsområdets framtid. Till mötet kom både privatpersoner 
och representanter från olika lokala föreningar i Björklinge. Syftet med mötet var att få 
in synpunkter och idéer från allmänhet och föreningsliv. Landskapsinventering och 
faktainsamling har följts av en analys över området. Analysen ger ramarna för 
idéarbetet.  

Utredningen 2007 landade i följande: 
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- De kvaliteter som redan i dag finns i området bör särskilt bevaras och i vissa fall 
vidareutvecklas. Det kan handla om att röja buskar, gamla träd, se till att 
grillplatserna är fräscha och att jämna till motionsspåret. 

- Servicebyggnaden är hjärtat i området. Det är här ifrån aktiviteterna utgår, sommar 
som vinter. Med en ny servicebyggnad för åretruntbruk har området en hög 
potential och en god omsättning. 

- Målet bör vara en 4-stjärning camping. Campingen har ett fantastiskt läge precis 
vid nya E4: an och Långsjön. Med en upprustning av miljön, nya övernattnings-
stugor och el-plintar har campingen stor möjlighet att bli en mycket attraktiv plats. 

- Plogningen för långfärdsskridskor på Långsjön bör ske kontinuerligt och detta 
gäller även prepareringen av skidspåret. 

- Uthyrning av diverse utrustning kan komma att bli en stor inkomstkälla till 
området. Till denna verksamhet är det viktigt med en stor och funktionell 
reception så att uthyrning fungerar smidigt för både personal och besökare. 

 

Utvecklingsplanen innehöll flera konkreta förslag som har realiserats men flera av de 
mer omfattande förslagen har ännu inte utförts. Detta beror till stor del på att 
finansiering av åtgärderna. 

Campingutredning 

Destination Uppsala genomförde under 2020 dels en intervju samt ett möte med 
branchorganisationen Svensk camping (SCR). Tanken var att uppdatera delar av den 
utredning som togs fram 2010 och undersöka om det kan vara aktuellt med en 
vidareutveckling av campingen i Björklinge. Materialet presenteras i bilaga 2. 

Resultatet av utredning visar på att det är möjligt med en vidareutveckling av 
campingen i Björklinge men att det idag finns områden som måste utvecklas innan 
anläggningen kan bära sig själv. Dessa områden är: 

Utvecklingsområde Nuläge Kriterier för 
självbärande camping 

Antal campingplatser 22 60–70 
Reception/servering Enkel 

kiosk/bemannad 
sommartid under 
dagtid 

Utökad servering och 
utbud. Personal på plats 
under större delen av 
dygnet. 

Servicebyggnader Enkel standard Ska möta det behov som 
finns hos dagens besökare  

Aktiviteter Badstrand, 
elljuspår mm. 

Fler aktivitetsytor runt 
campingen och badet. 
Uteklassrum i anslutning 
till Lugnet. Möjlighet till 
evenemang mm vid 
badplatsen. 

Rätt nivå på skötsel Bra nivå idag Regelbundna rutiner som 
möter besökarnas behov i 
största möjliga mån. 

 

Målet med campingen och serveringen är att det ska finnas möjlighet för en 
entreprenör att driva verksamheten i linje med de kommunala intentionerna. 
Campingen föreslås att fortsätta att förvaltas och utvecklas i kommunal regi till dess att 



Sida 6 (139) 

flera av ovanstående kriterier uppnås. Driften av campingen och serveringen ska 
därefter i första hand upphandlas, alternativt arrenderas ut, till en lämplig entreprenör. 
Om det saknas intresse från utomstående att ha driften för dessa behöver kommunen 
ta ställning till om möjligheten att den ska drivas i egen regi under en tid. 

Parallellt med genomförandet av utvecklingsarbetet ska kunskapen om camping som 
övernattningsform och upplevelse fördjupas genom;  

- en marknadsanalys i syfte att lära mer om camping och husbilar på en övergripande 
nivå såsom; Hur ser behov och efterfrågan ut idag, och hur ser trenden ut framåt? 
Motsvarar utbudet efterfrågan i Uppsala kommun? 

 
- att SCR, såsom ett pilotprojekt, följer arbetet med utvecklingsplanen avseende 

utveckling och drift av campingen i Björklinge. 

Marknadsundersökning – fokus Hammarskog 

En marknadsundersökning gjordes i samband med förstudiearbetet för 
utvecklingsplanen för Hammarskogs friluftsområde 2016 av ett externt företag (Markör 
Marknad & Kommunikation AB). Hela marknadsundersökningen finns presenterad i 
bilaga 3 Även fast undersökningen gällde Hammarskog går delar av resultatet att 
använda i den här utvecklingsplanen. 

Målgrupp för undersökningen var boende inom ungefär 20 mils radie från Uppsala i 
åldern 18-74 år och som någon gång hade besökt ett naturreservat/friluftsområde. 
Undersökningen genomfördes i en representativ webbpanel (ålder/kön). Totalt 
genomfördes det 2 094 enkäter i undersökningen, varav 2 033 någon gång besökt ett 
friluftsområde/naturreservat, dessa definierades som den prioriterade målgruppen. 

Det som framför allt kännetecknar personprofil för prioriterade målgrupper, och som 
hänsyn bör tas till i marknadsföring och kommunikation är: 

- En klar majoritet (knappt åtta av tio) har under de senaste sex månaderna besökt 
ett naturreservat/friluftsområde.  

- De är i högre grad kvinnor än män (60/40).  
- De finns i alla åldersgrupper, men är underrepresenterade bland de yngsta (18-29 

år) och överrepresenterade bland äldre.  
 

Det finns en tydlig bild av att man vill klara sig själv när man besöker ett naturreservat/ 
friluftsområde. Det viktigaste för att man ska vara nöjd med sitt besök är att det ska 
vara väl förberett på platsen med framför allt en tillgänglig folder med karta som 
beskriver platsen, bra kommunikationer till/från, bra platser för att äta medhavd mat 
och bra möjligheter att grilla. Faktorer som bygger på bemanning som café, 
restaurang, guide, bemannad servicefunktion med mera ses inte som lika viktigt.  

Utöver denna undersökning utfördes en marknadsundersökning 2019, den så kallade 
Uppsalaenkäten, där medborgarnas kännedom om olika områden utreddes. 
Resultatet för den redovisas i början av planen. Klart är att det finns en klar 
förbättringspotential när det kommer till att öka kännedomen av området för 
invånarna i Uppsala kommun. 

Marknadsundersökning – fokus Ulva kvarn 

I samband med framtagande av utvecklingsplanen för Ulva kvarn genomfördes 2017 
en marknadsundersökning av företaget Provos Research AB (bilaga 4) med erfarenhet 
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av många liknande uppdrag, bland annat Uppsalaenkäten. Likt 
marknadsundersökningen för Hammarskog går delar av resultatet att använda i den 
här utvecklingsplanen. Undersökningens syfte var bland annat att få svar på: 

• Vad som uppskattas (drivkrafter) vid val av aktiviteter och besöksmål 
• Vad som efterfrågas vid ett dagsbesök till ett utflyktsmål 

Frågorna vände sig till allmänheten i Uppsala län. 

 

Bland de spontana svaren är ”tillgänglighet” allra viktigast oavsett grupp. 
”Prisvärdheten” är viktig för de yngre medan övriga verkar mindre priskänsliga.  

”God mat/fika” och ”barnvänlighet” är viktiga för målgruppen i jämförelse med ”Alla”. 
”Allmänna kommunikationer” är viktigare för Uppsalaborna, troligen beroende på att 
”bara” 71 % har bil mot 94 % i övriga kommuner. 

 

 

Fritidsvaneundersökning 

Uppsala kommun genomförde 2017 en fritidsvaneundersökning. Undersökningen 
innehöll bland annat en medborgardialog och brukardialog där kommunens 
medborgare fick tillfälle att komma in med sina synpunkter och kommentarer. 
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Undersökningen gällde hela Uppsala kommun och omfattade flera olika områden. 
Medborgardialogen innehöll 11 frågor varav en var: ”Om du saknar någon idrotts- och 
fritidsanläggning, i vilket område skulle du vilja du vilja att den låg?”. Här svarade nästan 
20 % Björklingeområdet vilket var flest av alla. Många av kommentarerna handlar 
främst om idrottshallarna men även elljusspåret och friluftsområdet nämns frekvent 
(Se bilaga 5). 

Medborgar- och föreningsdialog  

Under 2019 - 2020 har det genomförts flera olika dialoger med bl.a. besökare till 
Sandviksbadet och lokala föreningar i Björklinge samt i samband med arbetet med 
medborgarbudget för Björklinge, östra och västra Bälinge.  Fokus och frågorna för de 
olika dialogerna har skiljt sig åt men alla kommentarer och önskemål som rör 
Björklinge friluftsområde finns beskrivna i bilaga 6 . Dialogerna har bidragit med 
värdefulla synpunkter och varit avgörande för inriktningen i utvecklingsplanen. 

Beskrivning av nuläge och analys för fortsatt 
arbete 
 

Nuläge  
Nedan följer beskrivningar över Björklinge friluftsområde olika delområden. 

Figur 2. Karta över Björklinge friluftsområde. 
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Gropen 

De senaste åren har Gropen upprustas med en ny grillplats intill pulkabacken samt en 
MTB-slinga. Möjligheten att utveckla skidbacken mer vintertid är svår då det har blivit 
allt färre snödagar och det är inte aktuellt att använda sig av snökanon pga. dålig 
vattentillgång. Skidliften börjar även bli gammal och att ersätta den med en ny är svårt 
att motivera ekonomiskt. Gropens utvecklingspotential kan därför i huvuddel anses 
fortfarande finnas sommartid. Är idag klassat som yttre vattenskyddsområde. 

Motionsspår 

Elljusspåret är ett mycket trevligt spår med stor variation i både miljö och terräng. De 
senaste åren har dels belysningen samt underlaget rustats upp. Under 2020 anlades ett 
utegym i anslutning till spåret vid Lugnet. 

Torpet Lugnet 

Vid elljusspåret, vid gångvägen mellan Björklinge kyrkskola och köpcentret ligger 
torpet ”Lugnet” som är från slutet av 1800-talet. Torpet utnyttjas idag av föreningar. 
Huset rustades nyligen upp utvändigt.  

Annas torp 

Intill Sandbrovägen vid den gamla campingdelen finns ett nedgånget torp. Det 
användes länge som kök och matplats för campinggäster men har de senaste åren 
stått igenbommat. Under 2020 påbörjades ett upprustningsarbete av torpet i 
kommunens regi. 

Parkeringen 

På den befintliga parkeringen vid grusgropen finns idag utrymme för ca 220 bilar. 
Parkeringen har sedan 2007 rustats upp något men antalet platser är ungefär 
detsamma. Idag används en gräsyta väster om kommunens upplagsplats som 
extraparkering. Varma sommardagar är det inte ovanligt att det står fullt med bilar 
längst Sandbrovägen från Björklinge. En handikapparkering finns intill infarten till 
campingen, det finns även här en tillgänglighetsanpassad väg ned till badet. 
Huvudentrén för området är idag ganska anonymt men ska få nya skyltar och ställ.  

Kommunikation 

Under helgfria veckodagar har UL turer flera gånger per dag som stannar i höjd med 
den stora parkeringen. Turerna är anpassade efter skolan och går därför inte 
sommartid. Cykel- och promenadsmässigt tar det ca 20 minuter att gå från gamla 
E4:an där UL:s ordinarie busslinjer stannar vid hållplatsen alldeles bredvid 
Lugnettorpet.  

Föreningsverksamhet 

Området nyttjas idag av flera föreningar. Däribland BBK, Björklinge pastorat, Mix 
motion, IK Fyris, friluftsfrämjandet och Björklinge sok. En dialog har skett digitalt sam 
på plats under 2020. 
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 Närnatur för skolan 

I anslutning till friluftsområdet ligger två större skolor och ett antal förskolor. Området 
används flitigt av eleverna vid naturundervisning och idrottsutövning (som till 
exempel; simning, löpning, orientering, friluftsliv, bad, skridskor, bada isvak och skidor) 
och av förskolorna (exempelvis Förskola på väg). 

Närrekreationsmark 

Området utgör en viktig rekreationsmöjlighet för traktens invånare året runt. Skog 
och strand är ett naturligt strövområde för alla boende i Björklinge. Orten har 
fortsatt att växa de senaste 10 åren och strövområden likt detta är få i området.  

Förordnanden 

De förordnanden som fanns 2007 (Vattenskyddsområde inre/yttre zon och 
strandskydd 300 m) gäller fortfarande. Skogsområdet öster om badet är även högt 
klassat naturvårdsobjekt i Översiktsplanen 2016. 

Badområdet 

Badet vid Långsjön är mycket välbesökt under sommarmånaderna och är ett av 
kommunens bästa bad både beträffande vattenkvalité och dess omgivning. I 
servicebyggnaden som är från 1975 finns omklädningsrum med duschar, toalett och 
bastu. De senaste tio åren har Långsjöns is vuxit i popularitet. Sjön är bland de mer is-
säkra sjöarna i kommunen. Under samma tid har även strandytan utökats, fler 
grillplatser har tillkommit och lekplatsen har byggts om. En viss upprustning har gjorts 
av bland annat omklädningsrum och ventilation i servicebyggnaden men den är inte 
anpassad för att användas vintertid. Badet lockar även kvällstid många besökare som 
tyvärr medför en del skadegörelse. 

Hundbad och båtbrygga 

2017 anlades Prästängens hundbad och intill det en båtbrygga. Hundbadet har blivit 
väldigt populärt vilket har lett till att besökare parkerar sina fordon olämpligt längs väg 
och i terräng. Bygglov finns för att föra i ordning en parkeringsplats men projektet lades 
på is pga. att det ställdes höga krav på dagvattenhanteringen som ligger inom inre 
skyddszon. Båtbryggan har 20 platser som alla är uthyrda och en kölista ör upprättad. 
Hanteringen av avtal kopplade till bryggplatserna hanteras av Trafik- och 
Markupplåtselse (TMU) på Uppsala kommun. 

Campingen 

På området ligger en camping som idag är öppen under sommaren. Hela 
campingområdet med servicebyggnader och el-plintar, 22 stycken är hårt sliten och 
eftersatt och behöver en total upprustning. Vid campinganläggningen finns idag en 
servicebyggnad för campingens gäster. Den ligger på den mindre campingen norr om 
vägen och fungerar som servicestuga med duschar och toalett och ett mindre kök.  
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Konditionsbesiktning 

Byggnader på Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter ABs fastighet 

På den fastighet som ägs av Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB 
finns det fem byggnader (det gamla dasset är i så dåligt skick att det ska rivas). Till 
byggnaderna finns det endast sommarvatten, vilket gör att vattnet ej kan användas 
under perioder då det är minusgrader under hela/delar av dygnet eftersom 
vattenledningarna då fryser sönder.  

Omklädningsbyggnaden som ligger mellan stora parkeringen och badet målades om 
invändigt och fick ny ventilation 2016, nya bänkar i omklädningsrummen monterades 
2017. I samma byggnad finns även en kiosk med tillhörande personalytor, som har 
öppet under sommarsäsongen. En utbyggnation av kiosken är under utredning.  

Nära omklädningsbyggnaden finns ett litet kanotförråd/garage som ej genomgått 
någon renovering under Sportfastigheters ägande.   

Strax till vänster efter infarten till stora parkeringen ligger ett timrat hus som nyttjas av 
Friluftsfrämjandet. Huset fick nytt tak samt renoverad trappa under 2017.  

Vid campingen finns det två byggnader, en duschbyggnad med undercentral och en 
köksbyggnad. Duschbyggnaden vid campingen fick nya dörrar under 2019. 

Byggnader på Uppsala kommuns fastighet 

På den fastighet som ägs av Uppsala kommun finns det idag tre byggnader som hör till 
friluftsområdet. Torpet Lugnet ligger intill elljusspåret och är nyligen restaurerat 
utvändigt. Byggnaden hyrs av en förening som klubblokal. Skidliften i grusgropen hyrs 
även den av förening och har löpande underhåll. Annas torp som ligger mitt i mot 
infarten till stora parkeringen är ett mindre torp där underhållet är rejält eftersatt. Efter 
en besiktning i februari 2020 konstaterades det att det krävs omfattande renoveringar 
för att göra byggnaden användbar igen.  

Analys 
För att få en bättre bild av nuläget har en SWOT-analys gjorts för området.  SWOT står 
för Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot och är ett verktyg för att lättare identifiera 
vilka satsningar som man kan göra i området. 

Områdets styrkor: 

1. Långsjön. Erbjuder bra badförutsättningar (vattenkvalitet osv) på sommaren 
och goda möjligheter till skridsko- och skidspår på vintern. 

2. Gropen. Vintertid är gropen populär hos barnfamiljer för pulka- och 
skidåkning. Sommartid finns sedan 2019 en MTB-slinga runt den. 

3. Campingen. Det har sedan 1950-talet bedrivits camping i området och trots sin 
ringa storlek lockar den fortfarande till besök. 

4. Elljuspår. 2019 rustades elljuspåret och har även ny belysning. Vintertid dras 
skidspår. 

5. Tätortsnära. Friluftsområdet ligger i direkt anslutning till samhället och går att 
nå via personfordon eller elljusspår. Boende i eller i anslutning till orten samt 
flera skolor och föreningar rör sig regelbundet i området. 
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6. Närhet till E4. Möjliggör för till exempel campinggäster att snabbt komma till 
området. 

Områdets svagheter: 

1. Ej prioriterat. Idag är friluftsområdet en populär plats för besökare såväl 
sommar- som vintertid. Trots att det tagits fram förbättringsförslag har inga 
större åtgärder gjorts vilket gjort att området saknar många funktioner. 

2. Anonymt. Friluftsområdet är, trots sina många besökare, idag okänd för en 
majoritet av kommunens och länets invånare, vilket syns i 
marknadsundersökningen. (bilaga 4) 

3. Campingen. Det finns en camping samt servicebyggnad som uppfördes på 70-
talet. I takt med att besökare och turisters vanor har förändrats har vissa 
anpassningar gjorts men det behövs en tydlig riktning för att bestämma hur 
området ska utvecklas. Byggnaderna är idag inte optimala för flera funktioner 
som efterfrågas. 

4. Skadegörelse och social oro. Området, och framförallt badplatsen, är idag en 
populär samlingsplats. Under kvällar och helger sker återkommande 
skadegörelse. 

5. Byggnaderna. Många av byggnaderna är bara sommaranpassade och är inte 
ändamålsenliga efter dagens behov. Många byggnader behöver även rustas 
upp. 

6. Tillgänglighet. Tillgängligheten i området för personer med funktionshinder 
behöver förbättras. 

7. Bussförbindelser. Kollektivtrafiken till området är dålig på framförallt 
sommaren. 

8. Fågelproblematik. Idag drabbas badet väldigt mycket av att överflygande 
fåglar som uppehåller och ”skräpar” ner badstranden.  

9. Ej utrett fiskevårdsområde. Björklinge Långsjön är inte utredd som 
fiskevårdsområde och det är därför inte möjligt att hänvisa besökare till att 
fiska fritt. 

10. Sandbrovägen. Det är idag relativt hög hastighet på vägen som leder till 
området och saknas övergångsställen. Vid högt besökstryck dubbelparkerar 
många fordon på vägen vilket ställer till det för bland annat boende och 
räddningstjänst. 

11. Parkeringssituationen. Det uppstår konflikter under välbesökta dagar då 
parkeringsytor blir överfulla och besökare istället utnyttjar vägar eller terräng. 
Hundbadet saknar idag parkering överhuvudtaget och många ställer därför 
sina fordon olämpligt till. 

Områdets möjligheter: 

1. Efterfrågan. Finns idag en stor efterfrågan från både boende i Björklinge och i 
övriga delar av kommunen att öka utbudet i området samt en generell 
efterfrågan på badmöjligheter nära staden. 

2. Grundutbud. Det finns idag en bra stomme att bygga vidare på, i form av 
befintliga byggnader och anordningar. 

3. Få angränsande campingområden. Det finns 2020 väldigt få campingområden 
i närheten av Björklinge samt i länet som helhet. Detta trots att det finns en 
efterfrågan på campingplatser.  

4. Ökat friluftslivsintresse. Intresset för många olika aktiviteter inom friluftsliv 
ökar hos befolkningen. Mountainbike, långfärdsskridskor och längdskidor är 
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några exempel. Genom att förvalta och utveckla dessa områden kan man möta 
behovet. 

5. Expansiv bransch. Kopplat till punkt 4 så ökar även möjligheterna för 
entreprenörer inom uthyrning/försäljning inom området. 

6. Expansiv region. Uppsala växer och behovet av besöksområden ökar. 
7. Efterfrågan på stigar och leder. Det finns en stor efterfrågan på stigar och leder 

för både gående och cyklister. 
8. Landsbygdsatsning. Det finns en stark drivkraft till att utveckla värdekärnor 

utanför Uppsala.  
9. Gott om plats. Sedan campingstugorna togs bort har ytorna använts som 

extraparkering. Väl tilltagna gräsytor i anslutning till badplatsen och gott om 
skogsområden intill elljusspåret.  

Områdets hot: 

1. Osäker campingbransch. Sviktande besöksunderlag pga. till exempel en dålig 
säsong kan leda till försämrade ekonomiska möjligheter för den som driver 
camping och servering.  

2. Politiska läget. Sverige står inför en rad utmaningar som kan innebära att 
satsningarna kommer av sig eller inte alls genomförs pga. de ekonomiska 
förutsättningarna försvinner. 

3. Klimatförändringar. Med klimatförändringarna blir det svårare att planera hur 
en säsong kan falla ut. En vinter utan snö och is kan vara katastrofal. 

4. Brist på lämpliga entreprenörer. Ambitionen är att möjliggöra området för att 
drivas av en entreprenör när tiden är lämplig. Skulle det visa sig att det saknas 
lämpliga kandidater måste beslut tas om hur området ska drivas. 

5. Begränsad yta. För att öka kapaciteten på campingen kan det vara aktuellt att 
utöka områdets markytor, saknas möjligheten kan det motverka utvecklingen. 

6. Osäkert kundunderlag. Trots att behovet av kafé har efterfrågats från många 
olika håll är det osäkert hur kundunderlaget kommer vara.  

Utvecklingsplan Björklinge 2021 - 2025 
Denna utvecklingsplan är en vidareutveckling av den plan som togs fram 2007. 
Ambitionsnivån ligger på att skapa ett rekreationsområde som är lättillgängligt för alla 
och öppet året runt. Fler aktiviteter ska finnas på platsen och det ska vara lätt att ta sig 
till området för fler än de bilburna, det vill säga även med kollektivtrafik och cykel. 

Utvecklingsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från 
stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala Sport- och rekreationsfastigheter AB, näringsliv 
och destination, kulturförvaltningen och idrott- och fritidsförvaltningen. 

Innan utvecklingsplanen gått vidare till politiskt beslut har arbetsgruppen redovisat sitt 
arbete för den s.k. samordningsgruppen för utveckling av rekreationsområden 
bestående av chefer på respektive förvaltning samt även Idrott- och 
fritidsförvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB. 

Utvecklingsplanen är framtagen enligt mallen för den generella arbetsprocess som 
samordningsgruppen fastställt för rekreationsområden och utgör Steg 1 – Översiktlig 
utvecklingsplan. 
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Utvecklingsplanens strategi 

 

Gapet 
En analys av gapet, skillnaden mellan nuläget och det önskade läget, har utgjort 
grunden för nedan formulerade strategier och åtgärder med fokus på att åtgärda 
svagheter, bygga på styrkor och utnyttja möjligheter. 
 
 
Strategi 
Tillföra infrastruktur som gör det möjligt att utöka olika friluftsaktiviteter och 
möjliggöra besök till området. Engagera och aktivera de närboende i 
utvecklingsprocessen för att säkra en lokal förankring. Inleda beslut om investering av 
besökscentrum för att möjliggöra för en konkret medborgardialog som engagerar. 
Förstärka marknadsföringen av området för att nå ut till fler. Engagera och möjliggöra 
för privata entreprenörer att etablera sig i området. 

a) Besökscentrum med servering och uthyrning 
b) Aktiva kultur- och friluftsupplevelser året runt  
c) Tillgängligheten 
d) Den yttre miljön 
e) Camping 

Övriga strategier se marknadsplan. 

Stegvis utveckling  
Utvecklingen av området ska fortsätta att bygga på de verksamheter som fungerar 
bra och sedan fylla på med kompletterande verksamheter i en stegvis utveckling 
för att skapa en bra helhet i området.  

För utvecklingen ska kunna ske koordinerat och tydligt delas utvecklingsplanen upp i 
två steg: 

Steg 1 

A. Besökscentrum 

Vision: 
Björklinge friluftsområde är en samlingsplats för Björklingenejden och ett 
attraktivt utflyktsmål för Uppsalaborna och erbjuder ett aktivt friluftsliv året om. 
Området ska vara en viktig del i utbudet för Uppsalas besökare. 
 
Mål: 
Om 5 år nås en besöksvolym om 100 000 besökare. Servicebyggnaden är 
ombyggd och huserar uthyrning och café året runt. Behovet av att expandera och 
utöka antalet campingplatser för främst husbilar och husvagnar är utrett.  

Målgrupper: 
För friluftsområdets är den prioriterade målgruppen närboende och Uppsalabor. 
Besökare som anlänt till staden är också en målgrupp för friluftsområdet. 
 
För campingplatsen, både nationella och internationella gäster. Gäster med 
intresse för natur och friluftsliv och en servicenivå som motsvarar utbudet, samt 
gäster som passerar Björklinge på E4an. 
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B. Aktiva kultur och friluftsupplevelser året runt 
C. Tillgänglighet 
D. Yttre miljö 

Steg 2 

E. Camping 

 

Beskrivning steg 1 

a) Besökscentrum med servering och uthyrning  

Den servicebyggnad som idag hyser caféet och omklädningsrum är i stort behov av 
upprustning och utveckling.  

I all besöksbranscherfarenhet ligger möjligheten att äta/fika som en central del i 
attraktiviteten och kafé/mat är således en helt central funktion för området, och måste 
kunna ta emot ett ökat antal besökare. Utöver mat ska byggnaden även tillhandahålla 
uthyrning av friluftsutrustning som t.ex. långfärdsskridskor.  Serveringsutbudet kan 
kompletteras med att erbjuda entreprenörer lämplig plats för s.k. foodtrucks inom 
området.  

b) Aktiva kultur- och friluftsupplevelser året runt  

Miljön vid Björklinge friluftsområde möjliggör redan en stor del av vad Visionen ovan 
lovar. Det är till vardags en lugn, naturnära och avkopplande yttre miljö, med möjlighet 
till egen picknic eller en enklare fika på sommaren.  Vintertid är det full aktivitet vid 
skid- och pulkabackarna, i längdskidor och på skridskoslingor. Sommartid är badet 
väldigt välbesökt varma dagar.  

c) Tillgängligheten  

Sandbrovägen är en nyckel för en god tillgänglighet till området. Under sommaren 
uppstår ofta problem med dubbelparkerade fordon.  

Som framgår av DUABs redovisade marknadsundersökning ovan, kommer behovet av 
tillgänglighet upp överst för alla kategorier besökare. Busstrafiken förbi friluftsområdet 
är väldigt gles och därför behövs tätare avgångar med busshållsplatser i närheten av 
badet. 

Området är idag relativt otillgängligt för besökare med funktionsnedsättning. Vid 
utbyggnader och uppförande av anordningar ska tillgängligheten för denna målgrupp 
beaktas. Under 2021 ska en badramp anläggas vid sandviksbadet.  

För att motverka att besökare parkerar olämpligt längs vägar eller i terräng behöver 
parkeringsmöjligheterna förbättras. 

d) Den yttre miljön 

När det gäller den yttre miljön och omgivningarna finns en rad förslag till åtgärder i den 
plan som togs fram 2007 som har genomförts under senare år, såsom ex nya 
informationsskyltar, upprustning av ventilation och omklädningsrum, utökat 
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badstranden skapande av båtbryggor och hundbad samt uppdatering av möbler och 
grillplats. 

Belysning, skyltning, sittplatser för häng och picknic kan förbättras, liksom större 
engångsinsatser vad gäller markskötsel.  

Beskrivning steg 2 

e) Campingen  

Antalet campingplatser behöver öka för att omsättningen av campingsverksamheten 
ska öka. En detaljerad utredning som syftar till att belysa vilka möjligheter och 
strategier som behövs för att just campingen ska bli attraktiv och kostnadseffektiv 
behövs. Skicket på de nuvarande campingbyggnaderna är undermåliga och kommer 
även behöva restaureras för att campingen ska kunna utvecklas. En väl fungerande och 
attraktiv camping skulle leda till att kännedomen om området också ökar. 

Åtgärd: Campingutvecklingen ska undersökas vidare och kostnadsättas genom 
Destination Uppsalas försorg. Därefter fattas beslut om campingens eventuella 
utveckling. 

d) Den yttre miljön 

En utveckling av området kommer kräva en mer omfattande skötsel varför behovet av 
utrustning/maskinhall behöver utredas.  

Ytterligare lokaler som ex värmestuga eller bokningsbara resurser och uteklassrum för 
ex skolor och förskolor kan behövas.  

I övrigt utreds:  

- åtgärder för att minska problematiken med gästande sjöfåglar som skräpar ner,  
- möjligheten att utöka det allmänna fisket i Långsjön 
- dragning av vandringsled runt Långsjön  
- dragning av en MTB-led till Lövstalöt. 

Bedömda investeringar, driftskostnader och 
intäktsmöjligheter 

I dagsläget betalar GSN en hyra till Sportfastigheter för servicebyggnader och andra 
lokaler på området. GSNs verksamhetskostander omfattar drift och skötsel samt 
kioskverksamhet under sommarmånaderna. Vissa intäkter fås från camping och 
försäljning. 

Tabell 1. Kostnader för gatu- och samhällsmiljönämnden i dagsläget (2021).  

 Hyra (Mkr) Verksamhets-
drift (Mkr) 

Intäkter kiosk 
och camping 
 (Mkr) 

Netto-kostnad 
(M kr) 

GSN verksamhets- 
kostnader 

0,4 1,4  0,3 
 

1,5 
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STEG 1  

Byggnader 

Sportfastigheter underhåller byggnader enligt den underhållsplan som togs fram 
under hösten 2020. Upprustning av den befintliga servicebyggnaden samt en 
tillbyggnad för utökad servering och uthyrning av utrustning samt inventarier 
uppskattas till en kostnad av 10 mkr (tabell 2). Det betyder hyran för GSN kommer att 
höjas med ca 0,8 Mkr fr o m tidigast 2023. 

Utbyggnaden skulle även gagna campingen genom att förbättra servicen till dess 
besökare.  

Infrastruktur 

En trafikutredning ska göras för att se över dels trafiksituationen längs 
Sandbrovägen men också vad ett ökat besöksflöde innebär. Antal 
parkeringsplatser, framkomlighet för räddningstjänst och säkerhetsställande av en 
trygg miljö ska också beaktas.  
 
En utveckling kräver att vatten- och avloppsförsörjning sker till byggnaderna året runt, 
och inte enbart på sommarhalvåret. Utredning kring vintervatten genomförs under 
2021.  

Busstrafiken behöver bli tätare under framförallt sommarperioden och även 
möjligheten att ta sig till området med cykel på ett trafiksäkert sätt behöver förbättras.  

Hundbadets tillgänglighet måste utredas då det ligger inom inre vattenskyddsområde 
och parkering inte kan hanteras inom detta område. Alternativ parkeringslösning ska 
utredas. 

Yttre miljön  

Åtgärder i den yttre miljön innebär följande investeringar  

• Anläggning av frisbeegolfbana i och runt sandgropen. 
• En låghöjdsbana med utmaningar för både stora och små  
• Förbättra belysning runt slalom- och pulkabacke. 

Skötsel- och verksamhetskostnader 

I takt med att området utvecklas behövs mer personal samt en högra intensitet i 
skötseln. Nivåhöjande kostnader för GSN beräknas till 1 Mkr från och med år 2023 
(tabell 2).  

Programråd  

Programrådet behöver arbeta fram en marknads- och aktivitetsplan med en 
basbudget på ca 100 000 kr där GSN står för 50 %, DUAB/Näringsliv står för 25% och 
Sportfastigheter 25%. Fokus i planen ska vara att marknadsföra området bättre och 
öka kännedomen om området både lokalt och regionalt. 

 
Tabell 2. Investeringskostnader per år samt nivåhöjning av driftskostnader.  
* Siffrorna inkluderar ej kapitalkostnader.  
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STEG 1 
Inv  

2021 
(Mkr) 

Inv  
2022 

(Mkr ) 

Inv  
2023 
(Mkr) 

Drift 
2023 

(Mkr)* 

Inv  
2024 
(Mkr) 

Drift 
2024 

(Mkr)* 

Inv  
2025 
(Mkr) 

Drift 
2025 

(Mkr)* 

Sportfastigheter 
byggnader 

 10       

Sportfastigheter 
yttre miljö 

  0,3      

GSN yttre miljö 0,5 1,7   1    

GSN inventarier   0,5  0,1    

GSN – Hyror + 
verksamhet 

   1,8     

 

Möjliga intäkter 

• Försäljning och camping 

Utökad servering och camping samt uthyrning av frilufsutrustning kan generera 
mer intäkter  

• Samarbeten 

Genom samarbeten tex med kringliggande verksamheter och andra företag med 
intressen kring till exempel kulturevent och sponsring av dessa kan ytterligare 
evenemang skapas på ett kostnadseffektivt sätt – i vissa fall kan dessa då gå med 
plusresultat. I samarbetsavtal kan också externa aktörer betala tex hyra för att 
genomföra aktiviteter. 

STEG 2 

Kostnaderna i steg 2 är inte utredda i dagsläget.  

  



Sida 19 (139) 

Bilagor 
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Förstudie camping Uppsala kommun. 
Rafael Myncke, Brita Zetterberg-Blom 
2020-03-31 
 
Inledning 
 
På uppdrag av Sportfastigheter och Stadsbyggnadsförvaltningen har Näringsliv och Destination 
genomfört en mindre förstudie av campingförutsättningar i Uppsala kommun gällande utbudet, 
efterfrågan/beläggning och utvecklingspotential. Uppdraget var att kort sammanfatta 
campingutredningen från 2010 och belysa efterfrågan och tillgång på campingenheter. Inom 
ramarna av uppdraget togs kontakt med svensk camping förbundet för att förstå bättre vad 
campingar med god beläggning/lönsamhet har gjort och hur många enheter behövs för att ”gå 
runt”.  
 
 
Efterfrågan och tillgång på campingenheter   
 
Campingplatser i Uppsala kommun 2020 
 

• Björklinge/Sandviken, drivs i Uppsala kommuns regi https://www.uppsala.se/kultur-och-
fritid/natur-och-friluftsliv/friluftsomraden-och-naturreservat/bjorklinge-
friluftsomrade/#camping  

• Fjällnora, drivs i Uppsala kommuns regi, https://www.uppsala.se/fjallnora  
• Fyrishov stugby och camping, drivs i Uppsala kommuns regi https://fyrishov.se/infor-

besoket/boende/  
• Fyrväpplingen, drift Fyrväpplingen Sportfiske AB, http://fyrvapplingen.se/stugor-camping/   
• Siggefora, drift privat entreprenör https://www.siggeforacamping.se/kontakta-oss/  

 
På www.camping.se finns Fyrishov och Siggefora presenterade och på www.husvagn.se finns 
Fyrishov, Siggefora, Fjällnora, Björklinge/Sandviksbadet och Fyrväpplingen presenterade. 
 
Utöver gästnätter på hotell samlar SCB också antal övernattningar i kommersiella anläggningar, 
dvs hotell, vandrahem, stugby och camping. I Sverige har det antal övernattningar på andra 
kommersiella anläggningar än hotell ökad med ca 5% mellan 2016 och 2018. I Uppsala har detta 
antal minskad med ca 1 procent under samma period. Siffror för 2019 är preliminäre siffror och 
kan justeras markant när de slutliga siffrorna presenteras i april.  
 

 2016 2017 2018 2019 
Uppsala     

Kommersiella övernattningar 611 578 629 876 666 671 661 505 
Hotell 460 639 487 810 517 089 526 939 

Mellanskillnad 150 939 142 066 149 582 134 566 
Index 100,0 94,1 99,1 89,2 

Riket     
Kommersiella övernattningar 57 234 148 58 683 201 60 856 874 61 744 317 
Hotell 35 315 426 36 554 108 37 918 304 39 713 789 

Mellanskillnad 21 918 722 22 129 093 22 938 570 22 030 528 
Index 100,0 101,0 104,7 100,5 
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Bilaga 7 – Handlingsplan 2021-2025 

 

1) 2021 
a) Genomföra beställning på utbyggnad samt ombyggnad av servicehuset. 

Åtgärden är den enskilt viktigaste investeringen för att få igång utvecklingen av 
friluftsområdet. Ett café med uthyrning av friluftutrustning skulle innebära en 
ökad närvaro av besökare och mer liv till området. 
Steg 2 beställning är beslutad av Samordningsgruppen och skall effektueras av 
KLK FastStab så att en mer exakt kostnadssättning och hyresbedömning kan 
göras för att effektuera det beslut som ligger inom Mål&Budget. 

b) Samråd vägförening 
c) Konditionsbesiktning byggnader och UH-plan 
d) Trygghet och trivselsåtgärder – stegbeställning av planerade åtgärder för 

2021-25 
Idag upplevs badplatsen otrygg under helger och kvällar på framförallt 
sommaren. En åtgärdsplan för att skapa tryggare miljö för besökare bör tas 
fram, tex gällande belysning mm. Aktiv fågelsanering och renlighet på 
bryggorna behöver prioriteras av trivsel-, attraktions- och sanitära skäl då 
fågelträck påverkar alla dessa tre faktorer. 
 

 
2) 2022 

a) Utredning vintervatten 
b) Steg3-beställning Ny servicebyggnad 
c) Tillgänglighetsanpassningar 
d) Yttre miljö – stegbeställningar av de olika delar som skall genomföras 

2022-23 
I takt med att området utvecklas kommer även behoven för mer aktiviteter att 
öka. Placering av aktivitetsbana, utomhusklassrum och en utveckling av 
lekplatsen är några punkter som ska kostnads- och tidsättas mer exakt i 
planeringen. Utvecklingsplanen har tentativa kostnader för detta och för de 
större installationerna bör en steg 2 beställning ske, för de mindre kan dessa 
genomföras inom verksamhetsdrift/budget. 

e) Trafikutredning – Sandbrovägen 
I takt med att området får mer besökare kommer även biltrafiken att öka. Idag 
blir befintliga parkeringar fulla och besökare ställer sig då på Sandbrovägen 
istället. Detta leder till att Räddningstjänsten inte kan ta sig till badet. En 
utredning över det framtida behovet för fler parkeringsplatser och 
trafiklösningar behöver därför göras. Arbetet inleds med ett samråd med 
vägföreningen.  

f) Ställningstagande vidareutveckling Camping 
Förutom utbyggnad av servicehuset är en annan viktig fråga huruvida området 
ska fortsätta ha en camping. Campingen har funnits på platsen sedan 50-talet 
men måste utökas kraftigt för att ge avkastning. Utökningen innebär att man 
måste ta mer plats i anspråk. Detta måste avvägas mot hur mycket plats som 
krävs för att besökare till friluftsområdet ska få plats. Campingutvecklingen ska 
undersökas vidare och kostnadssättas. Campingutvecklingen föreslås ske 
långsamt och primärt inom nuvarande campings ramar samtidigt som 
campingutredningen genomförs för att kunna sätta en eventuell långsiktig 
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plan. Utvecklingen måste invänta grundläggande förutsättningar vg 
infrastruktur som parkeringar och vägfrågan. 
 

3) 2023 
a) aktivitetsbana färdigställs 
b) Ny servicebyggnad på plats 
c) Tillgänglighetsanpassningar 
 

4) 2024 
a) Ny belysning installeras 
b) Tillgänglighetsanpassningar 

 
5) 2025 

a) Utökad lekplats 
b) Tillgänglighetsanpassningar 
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