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Sammanfattning 
Utställningsförslaget till översiktsplan och innerstadsstrategi ger utrymme för att i den 
kommande fysiska planeringen inrymma det behov som Uppsala har av anläggningar och 
platser för idrott och fysisk aktivitet.  En förutsättning är emellertid att idrott och fysisk 
aktivitet får genomslag i all kommande fysisk planering enligt Uppsalaprinciperna som 
beskrivs i förslaget.  
 
 
Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan 
för Uppsala kommun som är utställt för samråd. Nämnden har tidigare yttrat sig över 
samrådsförslaget (IFN 2015-11-11 § 83).  
  
Nämndens synpunkter från samrådsyttrandet med förvaltningens kommentarer om det nu 
aktuella utställningsförslaget 
 
1. Idrotten är en stark identitetsskapare med stor genomslagskraft, globalt, regionalt och 

lokalt. Idrotten, och det idrotten bidrar med, och bör omnämnas i det sektorsövergripande 
temat ”Uppsala i Världen” 

Förvaltningens kommentar:  
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Synpunkten har kommenterats i samrådsredogörelsen, men inte fått gehör i 
utställningsförslaget. 
 

2. Hänsyn ska tas till individens möjligheter till idrott i bostadsnära lägen i det 
sektorsövergripande temat ”En Kommun för alla”. 

Förvaltningens kommentar:  

Nämndens synpunkt har kommenterats i samrådsredogörelsen. Utställningsförslaget säger 
att offentliga miljöer ska vara inkluderande, tillgängliga, välkomnande och ge möjligheter 
till aktiviteter, återhämtning och möten (sid 28). Här måste idrott och fysisk aktivitet 
intolkas.  
 

3. Under det övergripande temat ”I Uppsala finns det goda livet” sade nämnden:  
”förutsättningarna för idrott, motion, rörelse och möjlighet till kulturella aktiviteter är 
tillgängliga för alla grupper och utgör en del i utvecklingen av kommunen.” 

Förvaltningens kommentar:  

Utställningsförslagets tema ”I Uppsala finns det goda livet” beskriver det offentliga 
rummet och boendemiljöer (sid 29).  Platser för närhet i vardagslivet till bl.a. idrott ska 
skapas i prioriterade stråk, noder och orter.  Utställningsförslaget anger som insats att 
kommunen tillsammans med berörda aktörer ska utveckla grundprinciper för 
anläggningstyper för kommun-, stadsdels- och närområdesnivå och prioriteringsordning 
för anläggningar av fritids- och motionskaraktär.  Detta sker genom den strategiska 
lokalförsörjningsplanen för idrottsanläggningar. 

 
4. Nämnden förordar en utveckling enligt den flerkärniga strukturbilden som medger en 

större utspridning av idrottsanläggningar i staden och bättre möjligheter att upprätthålla 
en högre kvalitet för idrott och fritid. 

Förvaltningens kommentar:  

Utställningsförslaget presenterar en femkärnig stad med sammanbindande länkar (sid 42).   
 
 
Förvaltningens övriga kommentarer och synpunkter på utställningsförslaget 

Utpekade idrottsområden från ÖP 2010 finns inte i utställningsförslaget, som i stället säger att 
idrottens behov bland annat ska tillgodoses på mark med beteckningen grönområde.  
Inriktningen för grönområden är rekreation, rörelse, vistelse, idrott, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (sid 141). Utställningsförslaget föreslår elva grönområden som kommunalt 
förvaltade friluftsområden, park eller närnatur (fig 62 sid 142). Fem av dessa grönområden 
har fått benämningen landskapspark som ska kunna utvecklas med olika typer av 
vistelsekvaliteter, inklusive ytor och anläggningar för idrott /motion. Dessa är 
Gottsundagipen, Ekebydalen, Vaksala prästgårdsgärde, Lerdammsparken och Årstaparken.  
 
För att säkerställa idrottens behov i landskapsparker och andra grönområden och även inom 
samtliga områden när staden växer ska särskilda s.k. uppsalaprinciper för fyskisk planering 
tillämpas (sid 34 -37). Uppsalaprinciperna för samhällsbyggnad som beskrivs i 



utställningsförslaget ligger i linje med och ger stöd för den helhetssyn på idrott och fysisk 
aktivitet som uttrycks i det idrottspolitiska programmet, som säger; ”I Uppsala kommun ska 
den fysiska planeringen på alla nivåer och i alla skeden beakta behovet av ytor, platser och 
särskilda anläggningar för idrotts- och andra fritidsaktiviteter liksom möjligheten till vistelse 
i park och natur”.  
 
Uppsalaprinciperna handlar om ett förhållningssätt när den fysiska strukturen planeras och ger 
plats för idrott men det förutsätter att den fortsatta planeringsprocessen genomsyras av den 
helhetssyn som utställningsförslaget anger. Det är avgörande att idrott och fysisk aktivitet, i 
såväl organiserad som spontan form, tillåts få genomslag i den fortsatta planeringen av 
grönområden, parker och boendemiljöer med samma förutsättningar som andra 
verksamhetsområden som kommunen ansvarar för.  
 
Utställningsförslaget säger att behovet av bland annat idrottsytor ska bevakas längs de gröna 
stråk som beskrivs (sid 144 – 146).  Ett sådant är Gamla Uppsala-stråket och som sammanfaller 
med området söder om Gamla Uppsala, invid Bärbyleden, som i det tidigare samrådförslaget 
pekats ut som ett kommande utvecklingsområde för bland annat idrott. Den fortsatta planeringen 
bör möjliggöra en sådan utveckling.      
 
Mot bakgrund av betydelsen av fysisk aktivitet och idrott i människors vardagsliv och att 
majoriteten av Uppsalaborna idrottar eller är fysiskt aktiva i någon form. (IFNs 
fritidsvaneundersökning 2015) bör idrott i översiktplanen uppmärksammas som en identitet 
för Uppsala och en betydande faktor för attraktivt vardagsliv. 
 
Till listan över andra överordnade styrdokument med särskild bäring på sakfrågorna (sid 137, 
163) bör läggas idrotts- och fritidspolitiska programmet (KF 2015) 
 
Det nu aktuella utställningsförslaget till översiktsplan och innerstadsstrategi ger utrymme för 
att i den kommande fysiska planeringen inrymma det behov som Uppsala har av anläggningar 
och platser för idrott och fysisk aktivitet.  En förutsättning är emellertid att idrott och fysisk 
aktivitet får genomslag i all kommande fysisk planering enligt Uppsalaprinciperna som 
beskrivs i utställningsförslaget 
 
Nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till yttrande samt att sända detsamma till 
kommunstyrelsen.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Mats Norrbom 
Direktör 
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 FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen 

Utställning av förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun 
och innerstadsstrategi 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan 
för Uppsala kommun som är utställt för samråd. Nämneden tillstyrker förslaget med följande 
synpunkter. 
 
Utpekade idrottsområden från ÖP 2010 finns inte i utställningsförslaget, som i stället säger att 
idrottens behov bland annat ska tillgodoses på mark med beteckningen grönområde.  
Inriktningen för grönområden är rekreation, rörelse, vistelse, idrott, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.   
 
För att säkerställa idrottens behov i landskapsparker och andra grönområden och även inom 
samtliga områden när staden växer ska särskilda s.k. uppsalaprinciper för fyskisk planering 
tillämpas. Uppsalaprinciperna för samhällsbyggnad ligger i linje med och ger stöd för den 
helhetssyn på idrott och fysisk aktivitet som uttrycks i det idrottspolitiska programmet, som 
säger; ”I Uppsala kommun ska den fysiska planeringen på alla nivåer och i alla skeden 
beakta behovet av ytor, platser och särskilda anläggningar för idrotts- och andra 
fritidsaktiviteter liksom möjligheten till vistelse i park och natur”.  
 
Uppsalaprinciperna handlar om ett förhållningssätt när den fysiska strukturen planeras och ger 
plats för idrott men det förutsätter att den fortsatta planeringsprocessen genomsyras av den 
helhetssyn som utställningsförslaget anger.  Det är avgörande att idrott och fysisk aktivitet, i 
såväl organiserad som spontan form, tillåts få genomslag i den fortsatta planeringen av 
grönområden, parker och boendemiljöer med samma förutsättningar som andra 
verksamhetsområden som kommunen ansvarar för.  
 
Förslaget säger att behovet av bland annat idrottsytor ska bevakas längs de gröna stråk som 
beskrivs. Ett sådant är Gamla Uppsala-stråket och som sammanfaller med området söder om 
Gamla Uppsala, invid Bärbyleden, som i det tidigare samrådförslaget pekats ut som ett 
kommande utvecklingsområde för bland annat idrott. Den fortsatta planeringen bör möjliggöra en 
sådan utveckling.      
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Mot bakgrund av betydelsen av fysisk aktivitet och idrott i människors vardagsliv och att 
majoriteten av Uppsalaborna idrottar eller är fysiskt aktiva i någon form. (IFNs 
fritidsvaneundersökning 2015) bör idrott i översiktplanen uppmärksammas som en identitet 
för Uppsala och en betydande faktor för attraktivt vardagsliv. 
 
Till listan över överordnade styrdokument med särskild bäring på sakfrågorna bör läggas 
idrotts- och fritidspolitiska programmet (KF 2015) 
 
Det nu aktuella utställningsförslaget till översiktsplan och innerstadsstrategi ger utrymme för 
att i den kommande fysiska planeringen inrymma det behov som Uppsala har av anläggningar 
och platser för idrott och fysisk aktivitet.  En förutsättning är emellertid att idrott och fysisk 
aktivitet får genomslag i all kommande fysisk planering enligt Uppsalaprinciperna som 
beskrivs i utställningsförslaget 
 
Idrotts- och fritidsnämnden 
 
 
 
Rickard Malmström   Annie Arkebäck Morén 
Ordförande    Sekreterare 
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