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KOMMUN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Malmberg Jan 	 2015-10-25 	IFN-2015-0140 

Idrott- och fritidsnämnden 

Detaljplan för Uppsala Arena, Uppsala kommun - Granskning 
2015-10-20 - 2015-11-10 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag till synpunkter över detaljplan för Uppsala arena upprättad i 
september 2015. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen vid Uppsala kommun har efter samrådsförfarandet kompletterat 
förslaget till detaljplan för Uppsala Arena. Det nu aktuella förslaget innehåller en 
Milj ökonsekvensbeskrivning. I de handlingar som därutöver finns tillgängliga återfinns 
länsstyrelsens samrådsyttrande. 

Synpunkterna som Idrotts- och fritidsnämnden lämnar behandlar huvudsakligen de 
förhållanden som nämnden råder över såsom tillgången på anläggningar för idrott och 
rekreation samt hur väl anpassade anläggning och dess rumsliga läge är utifrån såväl ett 
bamperspektiv som ett eventperspektiv. 

Nämnden tillstyrker att detaljplanen ska fastställas i sin nuvarande utformning. 

Ärendet 
I samrådsskedet, sommaren 2014, tillstyrkte nämnden förslaget till detaljplan men lyfte fram 
några för nämnden centrala aspekter på kommunikation till och från arenan samt behovet av 
samordning mellan arenan och Gränby sportfält. 

Frågor som rör möjligheten att nå arenan genom gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik är 
lika giltiga idag som för ett år sedan. För att stärka förutsättningarna för barn och unga att nå 
arenan bör befintliga stråk kompletteras enligt förslag som återges i tillgänglighetsanalysen. 
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Det ökar tillgängligheten både för gående och cyklister samt stärker möjligheten att nå arenan 
med flera alternativa kollektivtrafiklinjer. 

Arenans huvudrum är skapat för is-sport och event. I de kompletterande delarna ligger de mer 
generella sportytor som föreningslivet i Uppsala är beroende av för att kunna möta den ökade 
efterfrågan utifrån en starkt växande befolkning i stadens centrala delar. Arenan kommer att 
tjäna såväl som anläggning för träning och tävling inom både issport och inomhusidrott som 
en eventarena av ett founat som Uppsala idag saknar. 

Arenan som företeelse är viktig för att stärka Uppsala som idrottsstad. Genom arenan skapas 
tillgång till ytor för både is- och inomhussport. Utan en arena skulle kommunen tvingas till att 
planera för en om- och tillbyggnad av ishallarna vid Gränby sportfält samt identifiera var 
kompletterande sporthallar ska uppföras. Detta har varit utgångspunkten för de avtal som 
slutits om att stödja tillkomsten av en Uppsala Arena, numera benämnd Uppsala Event Arena. 

Eventverksamheten förutsätter att arenan kan fungera för större sammankomster med en 
publik som kommer resande till staden i större omfattning än vad som gäller för de flesta 
idrottsevenemang som arenan ska hantera. Parkeringsfrågan blir för dessa event mer 
avgörande för arenans funktion. För att arenan ska fungera i symbios med övriga 
anläggningar i närområdet, kommersiella och offentliga, bör behovet av parkering begränsas. 
I tillgänglighetsanalysen pekas på flera metoder för att åstadkomma en sådan reduktion. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 
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KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Malmberg Jan 	 2015-10-25 	IFN-2015-0140 

Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan för Uppsala Arena, Uppsala kommun - Granskning 
2015-10-20 - 2015-11-10 

Idrotts- och fritidsnämnden tillstyrker att detaljplanen ska fastställas enligt det förslag som nu är ute 
för granskning. Nämnden lämnar följande kompletterande synpunkter som till stora delar 
sammanfaller med vad nämnden uttalade i sitt samrådsyttrande, IFN-2014-0114. 

För att stärka förutsättningarna för barn och unga att nå arenan bör befintliga gång- och cykelstråk 
kompletteras enligt förslag som återges i tillgänglighetsanalysen. Det ökar tillgängligheten både för 
gående och cyklister samt stärker möjligheten att nå arenan med flera alternativa kollektivtrafiklinj er. 

För att arenan ska fungera i symbios med övriga anläggningar i närområdet, kommersiella och 
offentliga, bör behovet av parkering begränsas. I tillgänglighetsanalysen pekas på flera metoder för att 
åstadkomma en sådan reduktion. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck-Mor&I 
Ordförande 	 Sekreterare 
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Från: 	 Selling Ewa 
Skickat: 	 den 19 oktober 2015 14:08 
Ämne: 	 VB: Detaljplan för Uppsala Arena, Uppsala kommun - Granskning 2015-10-20 - 

2015-11-10 

Detaljplan för Uppsala Arena, Uppsala kommun 

är på granskning mellan 2015-10-20 — 2015-11-10 
Normalt planförfarande. Diarienummer 2013-001157. 

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

Skicka dina synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast 10 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.uppsala.se/Boende-och-trafik/stadsutveckling-och- 
planering/ 

Ewa Selling 
Planadministratör 
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