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Sammanfattning 

Fastighetsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag från kommunfullmäktige 

att säkra den strategiska långsiktiga lokalförsörjningsplaneringen för Uppsala kommun och har 

i samverkan med avdelningen idrott och fritid skapat det bilagda förslaget till 

lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar. Lokalförsörjningsplanen är en 

kontinuerlig struktur för att i ett långsiktigt perspektiv kartlägga och hantera flera olika 

målgruppers behov av lokaler och anläggningar och revideras årligen enligt ett årshjul som 

andra nämnders lokalförsörjningsplaner och på så vis skapas en sammanhållen och kontinuerlig 

process för kommunens planering. 

 

Lokalförsörjningsplanen ger en samlad bild av många olika behov hos många olika målgrupper, 

kartlagda på olika sätt. I arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen har bland annat följande 

metoder använts: befolkningsprognos, demografianalys, föreningsenkät, skolenkät, 

referenskommuner, referensgrupper, kapacitetsanalys, medborgardialog, föreningsdialog, 

fritidsvaneundersökning, behovsanalys av Upplands Idrottsförbund, brukardialoger och fysisk 

observation.  

 

Lokalförsörjningsplanen innehåller 19 stycken förslag på lokalförändringar inom 

anläggningskategorierna allaktivitetsplats, friidrottsanläggning, idrottshall, konstgräsplan, 

motionsspår och simhall. En satsning på idrottshallar, konstgräsplaner och en ny simhall i 

nordöstra staden är tre av dessa åtgärder. Behovet av idrottslokaler och anläggningar kan 

förändras med relativt kort varsel dess inriktning samt över tid, vilket understryker vikten av 

att kommunen har flexibla lokaler och anläggningar som kan användas för olika typer av 

idrottsändamål.   

 

 Lokalförsörjningsplanen innehåller även 36 stycken utredningsuppdrag.  

 

Lokalförsörjningsplanerna ger kommunen effekter i form av mervärden som samarbete över 

förvaltningsgränser, samnyttjande samt synliggörande för behovet av social infrastruktur vid 

hög byggtakt.  

 

Lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar koordineras med andra 

lokalförsörjningsplaner, som den för pedagogiska lokaler och den för kultur- och fritidslokaler.  

Härigenom skapas samnyttjande mellan idrott-fritid-kultur-skola.   

 

Planen innehåller en samling av åtgärder och utredningsbehov som kommer att medföra ökade 

kostnader som inte inryms i nämndens nuvarande ekonomiska ramar. Genomförande av 

åtgärderna förutsätter att de inarbetas i Mål och budget för kommande år. Förslag på åtgärder 

för lokalförändring som beskrivs i lokalförsörjningsplanen och de ekonomiska konsekvenser 

som medföljer dessa föreslås införlivas i arbetet med Mål och budget 2020 – 2022 samt i 

nämndens verksamhetsplan för att planera för fortsatt utveckling. 
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1. Inledning 

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där 

kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och 

inspirerande miljö. Arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd 

och tillgänglig kultur, idrott och fritid fortsätter. Idrott, fritid och kultur utgör en 

starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. - Mål & budget 2018–

2020 

 

Uppsala är den nordliga noden i huvudstadsregionen som bidrar till attraktivitet och utveckling.  

Förutsättningarna i Uppsala är goda, men det finns också utmaningar för att möjliggöra visionen 

om ett samhälle med goda liv, framtidstro och jämlika möjligheter. Utvecklingen i Uppsala ska 

bidra till att underlätta vardagen genom närhet till de vardagliga behoven, såsom vård, skola 

omsorg och annan service. För ett samhälle som håller ihop behövs förutsättningar för möten 

mellan människor.  

 

Enligt översiktsplanen ska den sociala infrastrukturen lokaliseras för att fungera som mötesplats 

för människor i olika åldrar, förutsättningar och med olika bakgrund. Genom samlokalisering 

och samnyttjande av olika verksamheter och aktiviteter kan den sociala infrastrukturen bidra 

till att stärka lokalsamhället. Samhällsutvecklingen ska bidra till ett sammanhållet och tryggt 

Uppsala utan segregation och polarisering.  

 

Idrott- och fritidsanläggningar kan bidra till sociala mervärden. Tillgången till anläggningar kan 

bidra till ett starkare och mer hälsosamt samhälle.  Idrotten kan, med sitt universella språk, spela 

en viktig roll för att öka förståelsen mellan människor och grupper. För att öka rörelse och 

idrottande som i sin tur kan bidra till bättre folkhälsa bland barn och unga är lokaliseringen av 

anläggningar av central betydelse. Lokalisering i lägen mellan områden av olika karaktär kan 

möjliggöra blandad sammansättning som bidrar till att minska polariseringen i samhället. Om 

idrott-och fritidsanläggningar kan användas på kvällar och helger kan funktionen som 

integrerande mötesplats ytterligare bidra till ett sammanhållet Uppsala. 

 

Lokalförsörjningsplanen omfattar planerade åtgärder under de närmaste 10 åren med en utblick 

mot år 2035 och revideras årligen. Den beslutas av Idrotts- och fritidsnämnden och tillstyrks av 

KS. Planen förs vidare in i Mål och budgetprocessen påföljande år. 

 

Lokalförsörjningsplanens syfte är att vara ett beslutsunderlag till Mål & budget och till Idrotts- 

och fritidsnämndens verksamhetsplan. 

 

Planen grundar sig på undersökningar som redovisas i kapitel 4. 

 

Lokalförsörjningsplanen koordineras med planen för pedagogiska lokaler och kultur- och 

fritidslokaler för att skapa samnyttjande och effektiv lokalanvändning.  

 

 

 

 

Lokalförsörjningsplanen redovisar:   
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• förutsättningar  

• behovsanalys   

• lokalresurser   

• kostnadsutveckling  

• områdesredovisning 
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2. Förutsättningar 

Föreslagna åtgärder i lokalförsörjningsplanen är underlag för beslut och slutgiltig prioritering. 

I vilken takt och i vilken omfattning som de beskrivna åtgärderna kan realiseras beror på 

ekonomiskt utrymme och tilldelning i Mål och budget.  

 

Åtgärder i lokalförsörjningsplanen införlivas i varje års mål- och budgetprocess. Införlivandet 

av åtgärderna ska koordineras med åtgärderna i lokalförsörjningsplanerna för pedagogiska 

lokaler och för kultur- och fritidslokaler.  

 

Det idrotts- och fritidspolitiska programmet visar ett helhetsperspektiv på den fria tiden för 

Uppsala kommuns invånare. Lokalförsörjningsplanen tar hänsyn till programmets särskilda 

prioriteringar. Alla Uppsalabor ska, utifrån sina personliga förutsättningar och önskemål, ha 

möjlighet till en meningsfull, utvecklande och hälsofrämjande fritid. Den fysiska miljön, och 

stödsystemen för den, ska utformas så att största möjliga tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet 

och likvärdighet uppnås.  

 

Idrott och fritid har, genom ett delat ansvar för fritidsområdet, allt fler beröringspunkter med 

kultur och fritid. En koordinerad lokalförsörjningsplan mellan idrotts- och fritidsnämnden och 

kultur-nämnden leder till effektiv lokalanvändning och kostnadseffektiva lokal och 

anläggningslösningar. Fritidsområdet omfattar även friluftsanläggningar inom gatu- och 

samhällsmiljönämndens ansvarsområden. Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom 

kultur, idrott och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets 

alla skeden. En aktiv och meningsfull fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande 

faktor för folkhälsa och livskvalitet.  

 

Uppsala kommuns översiktsplan beskriver principer och prioriteringar samt behov och 

ambitioner för en långsiktiga stads- och landsbygdsutveckling. Översiktsplanen är grunden för 

kommunens långsiktiga investeringsplan och sträcker sig fram till år 2050.  

 

Fram till år 2050 kan Uppsala stad ha växt med 60 000 nya bostäder. Staden utformas med fem 

stycken större noder; innerstaden och de fyra stadsnoderna Bergsbrunna, Börjetull, Gränby och 

Gottsunda-Ultuna. Förutom de fem större stadsnoderna utvecklas även mindre stadsdelsnoder 

med lokalservice och tät bebyggelse. Längs stomlinjenätet för kollektivtrafiken finns täta 

stadsstråk där det ryms stadsliv, verksamheter, arbetsplatser och målpunkter. 

 

Landsbygden förväntas växa cirka 10 000 bostäder fram till 2050. Prioriterade tätorter är 

Vänge, Björklinge, Storvreta, Vattholma, Jälla och Gunsta. Det är i första hand Jälla, Gunsta 

och Storvreta som förväntas växa då Va-systemen där har högre kapacitet än i de övriga 

prioriterade tätorterna. Lokalförsörjningsplanen har i dagsläget så långt det är möjligt tagit 

hänsyn till de kriterier som gäller för kommunens landsbygdsutveckling. 
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Figur 1.  Illustrerar den tänkta stadsutvecklingen i noder och stråk. Från Översiktsplan 

2016 Uppsala kommun. https://www.uppsala.se/organisation -och-

styrning/publikationer/oversiktsplan-2016/del-a-huvudhandling/ Noder och stråk i staden, 

med kopplingar utåt.  Fram till år 2050. Se bilaga ** för teckenförklaring 

 

 

 
Figur 2. Från Översiktsplan 2016 Uppsala kommun. https://www.uppsala.se/organisation 

-och-styrning/publikationer/oversiktsplan-2016/del-a-huvudhandling/ Ramberedskap för 

tillkommande bostäder 
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2.1 Mål & budget  

Lokalförsörjningsplanen är underlag för mål och budget samt kommunfullmäktiges 

inriktningsmål för idrott och fritidsnämnden. Planen uppvisar en långsiktig planering och 

investering vilket ger vägledning för hur nämndens resurser ska fördelas med hänsyn tagen till 

jämställdhet. Lokalförsörjningsplanen är kopplad till investeringsplanen vilken ska innehålla 

identifierade åtgärder för att nå en hållbar långsiktig planering samt beräkning av den 

långsiktiga effekten/påverkan på kommunkoncernens finansiella nyckeltal. 

 

Lokalförsörjningsplanen och investeringsplanen förs in i mål och budgetprocessen där denna 

granskas av politiken, förvaltningsdirektörerna och de kommunala bolagens vd:ar. 

3. Behovs- och kapacitetsanalys 

Det är viktigt att veta vilka behov som finns hos olika målgrupper, var behoven finns i 

kommunen och vilka åtgärder som bäst möter behoven. Att samla in ett gediget underlag och 

kartlägga såväl behov som kapacitet är en förutsättning för effektiv och långsiktig planering. 

Ett antal verktyg används för att kartlägga behov och dessa utgör underlaget för 

lokalförsörjningsplanen.   

 

Underlaget i lokalförsörjningsplanen består av  

 befolkningsprognos 

 nyckeltal  

 behovsanalys Upplands idrottsförbund 

 demografianalys 

 föreningsenkät 

 skolenkät 

 fritidsvaneundersökning 

 fysisk observation och brukardialog 

 medborgardialog  

 kapacitetanalys 

 referensgrupper 

 jämförelse referenskommuner 

 

Underlaget för lokalförsörjningsplanens behovsanalys finns tillgängligt hos kommunens 

registratur under diarienummer IFN-2018-*** eller KSN-2018-*** 
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3.1 Befolkningsprognos 

Uppsala kommun prognostiseras växa från 219 914 till 255 005 invånare under perioden 2017–

2029. Detta motsvarar en ökning på 35 091 invånare, 13,8 procent. Andelen äldre befolkning 

ökar mer i förhållande till andra ålderskategorier men överlag ses en jämn utveckling.  

Skillnad mot föregående års prognos 

Jämförelsen med kommunens totala befolkningsprognos visar inte på några större differenser 

men för barn i grundskoleåldrarna finns en ökning mellan 2017 och 2018 års prognos. Ur ett 

skolperspektiv medför det bland annat att behovet av lokaler för undervisning i idrott och hälsa 

samt sim kunskap ökar. Antalet nyanlända och sekundär migration bland barn & ungdomar 

fortsätter att öka, detta ställer stora och allt större krav på tillgång och närhet till simhallar då 

denna målgrupps sim kunskap bedöms vara låg.   

 

 
Figur 3 Prognosjämförelse mellan Uppsala kommuns befolkningsprognos från 2017 samt 

befolkningsprognos från 2018 

Befolkningsutvecklingens inverkan på anläggningar 

För att redovisa behovet på idrott och fritidsanläggningar och lokaler har dessa delats in i 

anläggningskategorier. För att ta fram antal nya anläggningar som krävs för att följa 

invånarantalet har lokalbestånd och befolkning från 2017 använts.  
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Anläggnings

-kategori 

Tillgång 

2017 

Behov 

2029 

Behov 

2035 

Uppsala 

kommun 

Antal per 

10 000 

inv (2017 

Referens-

kommuner 

medel. 

Antal per 

10 000 inv 

(2016) 

Referens-

kommuner 

högst/lägst. 

Antal per 

10 000 inv 

(2016) 

Kolada. 

Större 

kommuner

Antal per  

10 000 inv 

(2016) 

Idrottshall 

 
82 95 101 3,7   

 

Fullstor 

 
24 28 30 1,1 0,57 

1,33 

Jönköping 

1,33 

Ej fullstor 

 
58 67 72 2,6 2,12 

2,89 

Eskilstuna 

 

Bollplaner 

 
170 197 210 7,7   

 

Naturgräs/ 

grus 
159 184 196 7,2 3,59 

7,80 

Västerås 

 

Konstgräs 

 
11 13 14 0,5 0,56 

9,00 

Gävle 

0,69 

Allaktivitets-

platser 
3 3 4 0,1 0,41 

5,11 

Eskilstuna 

 

Ishall eller 

konstfrusen 

isbana 

6 7 7 0,3 0,32 
1,00 

Gävle 

0,32 

Simhall 

 
3 3 4 0,1 0,2 

0,3 

Gävle 
0,23 

Motionsspår 

 
27 31 33 1,2 0,87 

2,89 

Eskilstuna 

 

Rid-

anläggning 
- - - - - - 

- 

Special-

anläggning 
108 125 133 4,9   

 

 

 

Idrottshall 

Idrottshallarna nyttjas ca 40 procent av skolorna och ca 60 procent av föreningslivet. Under 

2018 har det skett en minskad uthyrning av ej fullstora idrottshallar till föreningslivet. 

 

Antal ej fullstora idrottshallar är 58 st. Dock ska resurserna för en växande och förtätad kommun 

fokuseras på att etablera fullstora idrottshallar, enligt beslut Idrott och fritidsnämnden den 16 

november 2016 § 106. Antal fullstora idrottshallar är 24 st. För att behålla samma tillgänglighet 

som 2017 ska minst 11 nya idrottshallar etableras fram till 2029. Under 2017 och 2018 har en 

ej fullstor och två fullstora hallar etablerats. 

 

Bollplaner: Gräs-, grus- och konstgräsplaner 

Under de senaste 10 åren kan vi se en tydlig minskning av antalet fotbollsplaner på naturgräs, 

och en markant ökning av antalet planer med konstgräs. (SKL 2014). 
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Dock ska resurserna för en växande och förtätad kommun istället fokuseras på att etablera 

bollplaner med konstgräs, enligt beslut Idrott och fritidsnämnden den 2017-11-21§115. Antal 

konstgräsplaner är i nuläget 11. Arbete med att omvandla befintliga naturgräs-och grusplaner 

för att förlänga säsongen och nyttja ytorna effektivare pågår (en konstgräsplan innebär 

ytterligare 7-8 bokningsbara timmar per plan/yta).   

 

Allaktivitetsplatser 

Uppsala kommuns nyckeltal för allaktivitetsplatser (spontanidrottsplatser) är låga. Antal 

allaktivitetsplatser i idrott och fritidsnämndens regi är 3 st. Antalet allaktivitetsplatser är så lågt 

att en uppräkning visar på ett noll-behov. Se jämförelse under 3.13 Referenskommuner. 

 

Ishallar och konstfrusna isbanor 

Antalet ishallar ökade under 1990-talet och har därefter legat på ungefär samma nivå. 

Kommunerna dominerar ägande, men det har blivit allt vanligare att kommunerna lägger över 

förvaltningen på kommunala bolag (SKL 2014). 

 

Antal ishallar är 6 st. För att behålla samma tillgänglighet som 2017 behöver ytterligare en 

ishall etableras under de närmaste 10 åren.  

 

Simhallar 

Antal simhallar är i nuläget tre. Antalet simhallar är så lågt att en uppräkning visar på ett noll-

behov. Se jämförelse under 3.13 Referenskommuner. 

  

Motionsspår och elljusspår 

Antal motionsspår är i nuläget 25. För att behålla samma tillgänglighet som 2017 ska minst 10 

nya motionsspår etableras fram till 2029. 

 

Ridanläggningar 

Underlag skapas, i samverkan med Upplands Idrottsförbund.  

 

Indelningen av olika typer av ridanläggningar har förändrats, det totala antalet anläggningar är 

har ökat något sedan 1990-talet. Enligt Svenska Ridsportförbundet har antalet anläggningar för 

ridsport ökat de senaste decennierna och kommunerna har under de senaste 25 åren successivt 

ökat sin andel av ägande (SKL 2014). 

 

Specialanläggningar 

Utöver ovan listade anläggningskategorier finns ytterligare anläggnings- och lokaltyper som 

definieras som specialanläggningar. En sådan specialanläggning är stora publika 

evenemangsarenor för idrott och sådana arenor ska utan undantag ingå och införlivas i det 

samlade arbetet med lokalförsörjningsplanen.   
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3.2 Nyckeltal     

Jämförande nyckeltalen för anläggningskategorier är hämtade 2017 från referenskommunerna 

och 2016 från Sveriges kommuner och landstings databas KOLADA. 

 

Anläggnings-

kategori 

Uppsala   

Antal 

per 

10 000 

inv 

(2017) 

Referens  

kommuner 

medel.  

Antal per 

10 000 inv 

(2017) 

Referenskommuner 

bäst/lägst. Antal 

per 10 000 inv  

(2017) 

Kolada 

Större kommuner     

Antal per 10 000 

inv (2016)    

Idrottshallar:      

(2 kategorier) 
  

  

Fullstor 0,98 0,57 
1,33 

Jönköping 
1,33 

Ej fullstor 2,42 2,12 
2,89 

Eskilstuna 
- 

Bollplaner:    

(2 kategorier) 
  

  

Naturgräs/grus 7,55 3,59 
7,80 

Västerås 
Mäts ej 

Konstgräs 0,43 0,56 
9,00 

Gävle 
0,69 

Ishallar 

 
0,33 0,32 

1,00 

Gävle 
0,32 

Simhallar 

 
0,14 0,20 

0,30 

Gävle 
0,23 

Allaktivitetsplatser 

 
0,19 0,41 

5,11 

Eskilstuna 
Mäts ej 

Motionsspår och 

elljusspår 

 

1,17 0,87 

2,89 

Eskilstuna Mäts ej 

Utegym 
 

0,70 0,60 
1,48 

Jönköping 
Mäts ej 

Ridanläggningar 

 

X         

(underlag 

skapas) 

0,25 

(utan 

Uppsalas 

siffra) 

0,74 

Jönköping 
Mäts ej 

Ridhus - - - 0,95 

Specialanläggning:     

Gymnastik- 

anläggningar 
0,05 0,05 

0,10 

Sundsvall 
Mäts ej 

Friidrotts-

anläggningar 
0,19 0,16 

0,30 

Gävle 
Mäts ej 
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3.3 Upplands Idrottsförbund (2016) 

Upplands Idrottsförbund har i en behovsanalys (bilaga18) identifierat behov för olika idrotter i 

Uppsala. Behovsanalysen är baserad på de kunskaper och erfarenheter som Upplands 

idrottsförbund har samlat på sig under lång tid. Denna analys planeras att genomföras vartannat 

år.  

 

Analysen visar att:  

 behov finns av fler konstgräsplaner samt av att byta ut de konstgräsplaner som lagts 

tidigare mot nyare ytskikt.  

 behovs finns av fler idrottshallar då innebandy, handboll och futsal växer starkt och 

halltider för detta behövs. 

 behov finns av en gymnastik och motorikhall där olika grenar inom gymnastiken kan 

bedriva sin verksamhet. 

 behov finns av allaktivitetsplatser vilka parkouren kan nyttja. 

 behov finns av en ishall. 

 behov finns av en simhall.  

3.4 Demografianalys (2016) och Liv Hälsa Ung (2017) 

Syftet med demografianalysen är att skapa kunskap om Uppsala kommuns olika områden. 

Analysen visar att det finns stora socioekonomiska skillnader mellan olika områden. De 5 

prioriterade områdena är de områden som är mest socioekonomiskt utsatta.  

 

Denna kunskap är ett verktyg för kontinuerlig och långsiktig planering gällande idrott och fritid. 

Genom att identifiera och planera insatser utifrån områdens olika behov, utmaningar och 

styrkor ges möjligheten att, i samverkan mellan andra förvaltningar och enheter, koordinera 

löpande arbete, projekt, speciella insatser och fördelning av resurser.  

 

Demografianalysen kan även ligga till grund för andra aktörers insatser som t.ex. Upplands 

Idrottsförbund och deras fördelning av resurser inom Uppsala. Av demografianalysens 52 

områden har 5 stycken definierats som prioriterade områden; Gränby, Eriksberg, Stenhagen, 

Gottsunda och Sävja. Detta innebär att för dessa områden ska det finnas ett särskilt stort fokus 

och prioritering på koordinerade åtgärder, insatser, projekt och planering i och i närheten av 

dessa områden. Denna analys planeras att genomföras vartannat år. 2017 införlivades resultat 

för Liv Hälsa Ung 2017 i demografianalysen. Liv Hälsa Ung genomförs vartannat år över hela 

landet med målgruppen elever i årk 7, årk 9 och årk 2 i gymnasiet.    

 

Analysen visar att 

 det finns stora socioekonomiska skillnader mellan olika områden. 

 det finns 5 prioriterade områdena där dessa områden är de som är mest socioekonomiskt 

utsatta. 

 många skolor har olika profiler och det verkar som att de skolor som har idrottsprofil 

också har mer välmående elever.  

 generellt verkar elever på idrottsskolor vara mindre aktiva i andra föreningar.  
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 Norra och Södra Rasbobygden gör någonting positivt för flickors deltagande i 

föreningsliv, även Björklinge och Eriksberg. Dessa bör följas upp för att kartlägga 

orsakerna till detta.  

 båda könen mår bättre än snittet i Gränby. Idrottsprofil på skola, relativt nära till Gränby 

sportfält. 

 Årsta, stor andel som inte har råd att delta samt inte känner sig trygga på idrottsplats, 

större andelen av dessa är pojkar. Pojkarna idrottar också ofta 10 % mindre än snittet. 

 Valsätra, aktiva över snittet (framför allt i idrottsförening), närhet till fritidsaktiviteter 

(inklusive bra cykelväg) och god möjlighet att delta. Både pojkar och flickor mår bättre 

än snittet.  

 både Fyrislund och Boländerna har lågt föreningsaktivitet och träning. En 

förklaringsfaktor kan vara att de upplever större hinder än snittet att delta i aktiviteter.  

3.5 Föreningsenkät (2016) 

Föreningsenkäten är ett verktyg för att kartlägga föreningslivets behov av anläggningar och 

lokaler. Föreningsenkäten planeras att genomföras vartannat år.  

 

Analysen visar att:  

 anläggningar som föreningslivet anser ska prioriteras är fullstora idrottshallar, 

allaktivitetsplatser, konstgräsplaner, gymnastik och motorikhall. 

 en majoritet av föreningarna upplever att idrotts- och fritidsanläggningar inte är byggda 

utifrån behov som personer med olika former av funktionsnedsättningar har.  

 föreningarna har stor kännedom om natur- och friluftsområdena, ger de överlag bra 

betyg men besöker dem sällan.  

 föreningarna har behov av fler fullstora idrottshallar. Föreningarna efterfrågar även 

tillgång till styrketräning, kansli och samlingslokal i idrottshallar. 

3.6 Skolenkät (2016) 

Skolenkäten är ett verktyg för att kartlägga skolornas behov av idrottshallar, 

spontanidrottsplatser, skolgårdar och natur- och friluftsområden. Skolenkäten skickas till 

kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor där pedagoger har svarat på enkäten. 

Skolenkäten planeras att genomföras vartannat år.  

 

Analysen visar att:  

 skolor efterfrågar simhallar. 

 skolorna efterfrågar fullstora idrottshallar. 

 

Det som saknas på skolgårdar är:  

 samlingsplats med sittrappa 

 rörelsepark 

 hinderbana 

 parkourbana 

 anpassning för elever med funktionsnedsättning 

 klättervägg 

 scen 

Skolornas betyg på sin skolgård  
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 bra – mycket bra (23 st.) 

 godkänd (24 st.) 

 dålig – mycket dålig (22 st.) 

 

3.7 Fritidsvaneundersökning 2018 

Analysen visar att:  

 intresset för schack är stort i Uppsala, mest spelar ungdomar 12–18 år. 

 ridsporten har ökat de senaste tre åren. 

 cykling för motion mycket stort i grupperna över 50 år. Drygt 20 procent i dessa grupper 

har motionerat på cykel mer än 10 gånger det senaste året. 

 motionssimning är stort bland äldre, bara gymträning och cykling är större i de äldre 

grupperna. 

 bollsport är den kategori som ökat mest från 2015. Ökningen är störst i åldersgruppen 

19–24 år. Allra mest har fotboll ökat.  

 vandring längs vandringsled har ökat bland yngre och är nu i stort sett lika populärt i 

alla åldrar. Nyttjande av motionsspår har inte ökat och ligger kvar på en hög nivå jämt 

fördelat mellan åldrarna. 

 det finns ett stort intresse av att prova på boxning, störst är intresset bland kvinnor 19–

24 år. Andelen som utövat boxning någon gång det senaste året är också störst i den 

gruppen. Boxning är helt könsneutralt medans övrig kamp-och kraftsport domineras av 

män. 

 på frågan att ”kunna motionera/idrotta i meningen att vara fysiskt aktiv för"att kunna 

prestera mera, ha roligt och må bra” har nöjdheten ökat bland ungdomar 12–24 år i 

centrum och äldre 50–90 år på landsbygden där båda visar på ca 10 procentenheter fler 

nöjda än 2015. 

3.8 Subventionsutredning (2015) 

Uppsala kommun vill skapa jämlikhet mellan olika idrotter och föreningar samt goda 

förutsättningar för både flickor och pojkar, kvinnor och män att ägna sig åt idrott, kultur och 

fritid på lika villkor. För lokalförsörjningsplanen är subventionsutredning ett underlag för att 

kunna analysera vilken/vilka anläggningskategorier som kräver de största subventionerna. 

Subventionen är kommunens nettokostnad för utbetalda föreningsbidrag samt kostnad för 

lokaler och anläggningar som upplåts till redovisade idrotter. 

 

Analysen visar att:  

 den sammanlagda subventionen uppgår till 121,5 mnkr och består av dels upplåtelse av 

lokaler till markeringsavgift och olika former av kontanta bidrag samt hyresgarantier 

och andra former av särskilt beslutade stöd och bidrag.   

 subvention per idrott visar att innebandy, fotboll, bandy, ishockey och simning erhåller 

störst subventioner per utövare. 

 

Fördelning mellan idrotter för åldersgruppen 5–25 år, kvinnor och män visar att de idrotter där 

män är i majoritet också erhåller störst subventioner. Dessa idrotter är innebandy, fotboll, 

bandy, ishockey och simning. 
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3.9 Fysisk observation och brukardialog (2016–2018) 

Fysisk observation och brukardialog är ett sätt att skapa ett såväl kvantitativt som kvalitativt 

underlag för lokaler, ytor och anläggningar som vi tidigare saknat underlag på, t.ex. motionsspår 

och spontanidrottsplatser. Metoden används för att beskriva till exempel antalet besökare, vilka 

målgrupper som besökarna består av, hur könsfördelningen ser ut, vilka aktiviteter som 

besökarna bedriver och vid vilka tidpunkter på dygnet. Brukardialog är ett effektivt sätt att 

kartlägga behov, idéer, synpunkter och förslag som besökare har.  

 

Analysen av motionsspår visar att:  

 underlaget är mycket viktigt – den perfekta balansgången mellan hårt och mjukt  

 rast bänkar är viktigt för att till exempel seniorer ska kunna/vilja nyttja spåren 

 tydlig information är viktig  

 ute gym som fungerar för olika åldrar och kön uppskattas 

 belysning är viktigt för att skapa trygghet och skapa förutsättningar för nyttjande under 

olika tider på dygnet och under olika säsonger 

 motionsspår för flera olika aktiviteter uppskattas - cykla, gå, springa, åka skidor 

 det är viktigt att knyta ihop anläggningar och områden med motionsspår/-leder  

 

Analysen av allaktivitetsplatser visar att: 

 toaletter och vatten i anslutning i anläggningen är viktigt 

 koordinerad drift och underhåll mellan olika parter är viktigt 

 det är viktigt att skapa förutsättningar för nyttjande under olika tider på dygnet och under 

olika säsonger  

 spolad is på en mindre yta efterfrågas 

 tydlig information är viktig  

 belysning är viktigt för att skapa trygghet och skapa förutsättningar för nyttjande under 

olika tider på dygnet och under olika säsonger  

3.10 Medborgardialog (2017) 

Medborgardialog är ett verktyg för att kartlägga kommuninvånarnas behov, idéer och förslag 

av idrotts- och fritidsanläggningar. Medborgardialog via uppsala.se planeras att genomföras 

vartannat år.  

 

Analysen visar att:  

 de anläggningskategorier som väcker stort engagemang (antal kommentarer) är: 

• Simhall   206  

• Idrottshall   169  

• Motionsspår/konstsnö 162  

• Ridanläggning  144  

• Ishall/bandyhall  141  

• Konstgräsplan   134  

 

 de anläggningskategorier som invånare tycker är viktigast är idrottshall, ridanläggning, 

simhall, motionsspår och allaktivitetsplats. 

 det finns mycket att göra gällande underhåll av befintliga anläggningar och lokaler.  

 det finns mycket att göra gällande utveckling av befintliga anläggningar och lokaler.  



17 (59) 

3.11 Kapacitetsanalys 

Syftet med en analys av nuvarande kapacitet är att kartlägga nyttjandegraden för respektive 

anläggning och för respektive anläggningskategori för att därefter kunna planera framtiden. 

Sammanställning och beräkning av nyttjandegrader för respektive anläggning samt för 

respektive anläggningskategori har skett i samverkan med Föreningsservice. 

Sammanställningen är inte baserad på samtliga anläggningar utan på de anläggningar som 

Föreningsservice har kunnat sammanställa bokningsstatistik på. För att skapa en så 

verklighetsbaserad bild av nyttjandegraden för de olika anläggningskategorierna har 

beräkningen skett utifrån olika säsonger för olika anläggningskategorier när respektive 

anläggningskategori används istället för helår. Detta för att undvika en missvisande bild 

beroende på att anläggningen inte går att använda, till exempel en bollplan med naturgräs/grus 

under vintersäsongen.  

 

Analysen visar att:  

 det finns en klart övervägande del ej fullstora idrottshallar jämfört med fullstora 

idrottshallar i Uppsala kommun liksom i många kommuner. De fullstora idrottshallarna 

har en högre nyttjandegrad och denna skillnad verkar öka allt mer. Denna snedvridna 

kapacitet är en utmaning framöver då det innebär ett ineffektivt lokalanvändande och 

samnyttjande. 

 det finns en överkapacitet på bollplaner (naturgräs/grus). 

3.12 Referensgrupper (2016) 

Syftet med referensgrupperna är att referensgrupperna genom workshops under ledning av 

Stadsbyggnadsförvaltningen får en möjlighet och ett forum att beskriva sina behov, synpunkter, 

önskemål, utvecklingsförslag och idéer av idrotts- och fritidsanläggningar. Varje referensgrupp 

består även av representanter för en samverkanspart.  

 

Referensgrupper och samverkansparter 

 Upplands idrottsförbund & föreningslivet  Upplands idrottsförbund 

 barn & ungdomar    Kulturförvaltningen 

 seniorer    Äldreförvaltningen 

 idrottslärare    Utbildningsförvaltningen 

 personer med funktionsvariationer Omsorgsförvaltningen och HSO 

 

Analysen visar att:  

 fullstora idrottshallar ska prioriteras över ej fullstora idrottshallar.  

 samnyttjande mellan olika verksamheter (idrott, fritid, kultur, skola) i idrottshallar  

efterfrågas av många referensgrupper. Det leder till ökad trygghet och föreningslivet 

upplever att vissa idrottshallar inte är trygga miljöer, framförallt på kvällstid. 

 det är en stor brist på simhallar upplever föreningslivet och ser även effekter av det för 

skolornas simundervisning. Behov av simhall finns även hos seniorer och personer med 

funktionsvariationer.    

 huvudhallar för olika idrotter är viktigt för att möta speciella behov av utformning,  

utrustning och förråd.  

 ungdomar vill använda skolgårdar och spontanidrottsplaster mer om de har ett  
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innehåll som bättre fungerar för ungdomar.  

 många seniorer är inte fysiskt aktiva och dans i idrottshallar är en aktivitet som 

efterfrågas.  

 en gymnastik och motorikhall är viktig för tidig motorikträning och allsidig fysisk  

aktivitet bedömer idrottslärare. 

3.13 Referenskommuner (2016, 2017, 2018) 

Syftet med referenskommunerna är att skapa en referensplattform och nyckeltal för att kunna 

göra jämförelser mellan Uppsala och andra jämförbara kommuner. Nyckeltal som anger hur 

många av kommunens invånare som ryms per anläggningskategori kan underlätta vid planering 

av kommunens fortsatta expandering. Detta då de kan ge riktlinjer för hur behovet av 

anläggningar kommer att utvecklas i takt med att kommunen och stadsdelar inom denna växer. 

Nyckeltal ger även goda förutsättningar för olika kommuner att jämföra data samt inhämta 

erfarenheter och kunskap från referenskommuner. Genom att dela data gällande idrotts- och 

fritidsanläggningar mellan kommuner kan varje enskild kommun öka sin kunskap inom 

området. Det ger kunskap hur kommunen står sig i nuläget gällande tillgång på anläggningar 

men också ge underlätta planeringen för framtida anläggningar. 

 

Deltagande kommuner 2017 var Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Stockholm stad, 

Sundsvall och Västerås stad. Sammanlagt utgör de deltagande kommunernas befolkning nästan 

20 procent (18,91) av Sveriges totala befolkning. 

 

Analysen visar att: 

 störst tillgång till anläggningar per invånare finns det för anläggningskategorierna 

idrottshallar och fotbollsplaner. Detta gäller framför allt idrottshallar som inte är 

fullstora och fotbollsplaner med gräs eller grus som ytskikt. Minst tillgång är det på 

gymnastikanläggningar, följt av friidrottsanläggningar och simhallar. 

 vid den interna prioriteringen som gjordes gällande vilka befintliga anläggningar som 

kommunerna generellt prioriterar att utveckla mest toppar ute gym, spontan-

idrottsplatser, konstgräsplaner och motionsspår. Längst ner hamnar fullstora och ej 

fullstora hallar samt fotbollsplaner med ytskikt gräs/grus. Spridningen mellan 

kommuner är dock ganska stor.  

 gällande prioritering att bygga nya anläggningar toppar konstgräsplaner följt av 

gymnastikanläggningar och spontanidrottsplatser. Längst ner hamnar ridanläggningar 

(gällande den kategorin har dock bara 4 kommuner svarat), fotbollsplaner med ytskikt 

gräs/grus och friidrottsanläggningar. 

 

 

 

 

 



19 (59) 

4. Lokalresurser 

En åtgärdslista för utveckling av befintliga anläggningar och lokaler är sammanställd av 

befintliga anläggningar och lokaler är sammanställd av resultatet från medborgardialogen som 

genomfördes 2017. 

 

Österängens IP 

Bollplanen på Österängens IP har konstgräsbeläggning. Utöver nya friidrottsarenan på Gränby 

sportfält är detta kommunens enda friidrottsanläggning med löparbanor i gummiasfalt med 400 

meters-varv.  KF har, i samband med beslutet om ny fotbollsarena på Studenternas beslutat att 

Österängen ska ytterligare upprustas för att klara arenakrav för amerikansk fotboll. Planering 

pågår av en ny läktarbyggnad inklusive omklädningsrum och andra lokaler som krävs pågår. 

Under 2018 förses bollplanen med markvärme.  Tillfälliga moduler för omklädningsrum har 

under 2018 etablerats på Österängens IP. 

 

Studenternas IP 
Ombyggnaden av Studenternas IP till en renodlad modern fotbollsarena som ska klara kraven 

för allsvenskan och även olika internationella matcher pågår. Allsvenskt spel pågår samtidigt 

som bygget pågår som ska vara klar 

 

Gränby sportfält 

Gränby Sportfält håller på att utvecklas attraktivt anläggnings- och arenaområde för olika 

idrotter. Här finns fyra ishallar för konståkning, ishockey och bandy. Friidrottens utomhusarena 

har flyttats hit från Studenternas och kompletterats med en särskild träningsbana för kastgrenar. 

Den föreningsägda anläggningen IFU-Arena innehåller 5 idrottshallar och en inomhushall för 

friidrott. Uppsala Tennisklubb. 

 

Motionsspår 

En utveckling pågår i elljusspåren med byte av kvicksilverarmaturer till LED. Ungefär en 

tredjedel av spåren har fått ny belysning. Behovet av renovering av en del av spåren är akut.  Det 

finns förslag på att skapa nya spår i stadsnära parkmiljö i samband med ombyggnation av parker 

där bla Årstaparken utvecklas under 2019. 

 

För att skapa kostnadseffektiva och yteffektiva lösningar behöver ofta flera kommunala 

verksamheter samnyttja en anläggning eller lokal. Samnyttjande ska resultera i anläggningar 

och lokaler som är verksamhetseffektiva, yteffektiva och kostnadseffektiva. 

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning fastighet arbetar med att ta fram en modell vars syfte 

är att förbättra förutsättningarna för samnyttjande.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning fastighet, arbetar med att ta fram en modell vars syfte 

är att beräkna behovet och säkerställa ytor för olika kommunala verksamheter, bland annat 

idrott och fritid, i den tidiga fysiska planeringen. Denna modell visar hur många idrotts- och 

fritidsanläggningar som finns i ett område och närliggande områden, vad som behövs utifrån 

hur många personer som bor eller kommer att bo i ett område samt hur stor yta eventuella 

etableringar kräver. Modellen visar även nyckeltal för Uppsala kommun och för våra 

referenskommuner vilket möjliggör jämförelser kommunerna emellan. 
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4.1 Prioriterade åtgärder  

Utifrån lokalförsörjningsplanens kartläggning av behov hos olika målgrupper sker en 

prioritering av åtgärder genom poängsättning. De åtgärder som har högst prioriteringspoäng 

föreslås som en prioriterad åtgärd för Idrotts- och fritidsnämnden. Prioriteringskategorierna är 

25 stycken.  

 

Prioriterad åtgärd 2017 - satsning på konstgräsplaner. Uppsala har ett lågt nyckeltal gällande 

konstgräsplaner och konstgräs är ett alternativ för att kunna nyttja dessa ytor på ett effektivt och 

maximalt vis i den växande och förtätade staden. Konstgräsplaner prioriteras före bollplaner 

grus/naturgräs. 

 

Prioriterad åtgärd 2016 - fullstora idrottshallar i koordinering med lokalförsörjningsplanen för 

pedagogiska lokaler. Fullstora idrottshallar är ett alternativ för att kunna nyttja dessa på ett 

effektivt sätt för så många målgrupper som möjligt. En aspekt att ta hänsyn till är att dessa 

idrottshallar möter såväl skolornas som föreningslivets behov samt innehåller funktioner för 

flera olika förvaltningar.  

 

Prioriterad åtgärd 2016 - Allaktivitetsplatser i koordinering med lokalförsörjningsplanen för 

pedagogiska lokaler och för parker.  

 

Prioriterad åtgärd 2016 - en ny simhall med strategisk placering i nordöstra staden. En aspekt 

att ta hänsyn till är att denna simhall möter såväl skolornas, föreningslivets som 

kommuninvånarnas behov.  

 

Prioriterad åtgärd 2016 - en gymnastik och motorikhall i koordinering med 

lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. En aspekt att ta hänsyn till är att denna 

gymnastik och motorikhall möter såväl skolornas som föreningslivets behov samt innehåller 

funktioner för flera olika förvaltningar.  

5. Kostnadsutveckling 

5.1 Inledning 

Uppsala kommuns lokalförsörjningsplan beskriver det strategiska lokalbehovet till 2030 med 

förslag till lösningar, samt de ekonomiska och finansiella konsekvenserna på ett övergripande 

plan. 

 

Lokalförsörjningsplanen utgör en långsiktig strategi för att uppnå en hållbar lokalförsörjning 

för kommunens verksamheter. Planen uppdateras och beslutas årligen av kommunstyrelsen och 

ligger till grund för kommunens arbete med att uppnå en balans mellan tillgång och efterfrågan 

av lokaler för kommunens verksamhet. Första året i lokalförsörjningsplanen utgör en del av 

investeringsplanen i nästkommande budgetår. 

 

Lokalförsörjningsplanen är ett resultat av befolkningsprognosen och nämndernas 

behovsbedömning. 
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5.2 Ekonomiska konsekvenser 

Lokalförsörjningsplanen innehåller samtliga lokaler som kommunens verksamheter nyttjar 

oavsett ägande. Investeringarna finansieras och genomförs av ägaren som kan vara kommunen 

själv, kommunala bolag eller externa aktörer. Ägarna får betalt för investeringen i form av ny 

hyra eller höjd hyra hos verksamheten.  

 

Lokalförsörjningsplanens ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen består av 

investeringar som till största delen finansieras genom nyupplåning.  

 

För den kommunala verksamheten, består de ekonomiska konsekvenserna i höjda 

hyreskostnader samt höjda kostnader för drift och underhåll av fastigheterna och inte minst 

verksamhetsinvesteringar. I lokalförsörjningsplanen ingår enbart ny hyra för nya investeringar 

och höjd hyra för om- och tillbyggnation av befintlig lokal/anläggning. Det avgörande i 

planeringen blir att verksamheten som ska nyttja lokalerna kan bära de hyror som skapas, både 

genom att det finns brukare (exempelvis barn, elever, invånare, föreningar) till platserna och att 

det finns ekonomiskt utrymme inom respektive förvaltning för att täcka hyresnivån. 

Verksamheten skall i samband med nästkommande års budgetarbete säkra finansieringen av 

höjd hyra, finansiering av tilläggsavtal och driftkostnader, samt finansiering av 

verksamhetsinventarier. I fall tillfälliga lösningar blir nödvändiga måste förvaltningarna även  

beakta avvecklings- och återställningskostnad i sina budgetar. 

5.3 Investeringsbedömning 

För de lösningar som står uppsatta i lokalförsörjningsplanen har investeringsbehovet indikativt 

beräknats till cirka 1,4 miljarder kronor. Den ekonomiska bedömningen är högst preliminär och 

syftar till att överblicka de ekonomiska konsekvenserna för de lösningar som  

planeras i lokalförsörjningsplanen. 

 

Merparten av de lokalförändringar som ingår planen ägs av Uppsala Kommun Sport och 

Rekreationsfastigheter AB som kommer att göra investeringarna och finns med i deras 

investeringsram i Mål och budget 2019 – 2021. 

Nedan visas total investeringsvolym per år utifrån det år som lokalerna tas i bruk.  

Det bokföringsmässiga utfallet kommer att avvika från denna tabell på grund av gällande 

redovisningsprinciper. 

 

 
Nyckeltalen i tabellen nedan visar investeringsökningen i kronor per invånare och år inom 

prognosperioden. 

INVESTERING

Belopp i tusen kronor Investering 

2018

Prognos 

2019

Prognos  

2020

Prognos 

2021

Prognos 

2022

Prognos 

2023

Prognos           

2024-2030

Total 244 700 332 850 242 000 268 000 185 000 34 000 320 000

         varav idrottshall 33 000 50 000 81 000 133 000 30 000 0 68 000

         varav bollplaner (inkl. konstgräsplan) 163 000 197 000 121 000 117 000 144 000 23 000 192 000

         varav övrigt (inkl. allaktivitetsplatser) 48 700 85 850 40 000 18 000 11 000 11 000 60 000
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Nyckeltalen i tabellen nedan visar investeringsökningen i kronor per kvadratmeter och år inom 

prognosperioden. 

 
 

5.4 Hyror 

Nivån på hyreskostnaden beror till största del på storleken på investeringen och till resterande 

del på kostnaderna för drift och underhåll. Nybyggnationer innebär alltid en ny hyra medan 

renovering, om- och tillbyggnad innebär en ny hyra om förändringen ger en standardökning i 

lokalerna. 

 

De nybyggnationer som planeras under perioden kommer resultera i hyresökningar på ca 252,4 

miljoner kronor för förvaltningen. I hyra för år 2022 ingår en kostnadsökning motsvarande 19 

miljoner kronor som avser simhall i nordöstra staden som planeras byggas av en annan aktör. 

Därför finns inte investeringsbeloppet i investeringsplanen för 2022. 

 

 
 

Nyckeltalen i tabellen nedan visar hyreskostnaden i kronor per invånare och år inom 

prognosperioden. 

 
 

INVESTERING KRONOR/INVÅNARE

Belopp i kronor Befintligt  

lokalbestånd 

2018

Prognos 

2019

Prognos 

2020

Prognos 

2021

Prognos 

2022

Prognos 

2023

Prognos 

2024-2030

Total 1 090 1 456 1 044 1 144 782 142 1 324

         varav idrottshall 147 219 350 567 127 0 281

         varav bollplaner (inkl. konstgräsplan) 726 862 522 499 608 96 795

         varav övrigt (inkl. allaktivitetsplatser) 217 376 173 77 46 46 248

INVESTERING KRONOR/KVADRATMETER

Belopp i kronor Befintligt  

lokalbestånd 

2018

Prognos 

2019

Prognos 

2020

Prognos 

2021

Prognos 

2022

Prognos 

2023

Prognos 

2024-2030

Total 16 275 0 45 000 28 241 25 137 2 706 3 227

         varav idrottshall 517 0 45 000 22 735 16 667 0 0

         varav bollplaner (inkl. konstgräsplan) 13 969 0 0 5 506 8 471 2 706 3 227

         varav övrigt (inkl. allaktivitetsplatser) 1 790 0 0 0 0 0 0

HYRESKOSTNAD/HYRESKOSTNADSÖKNING

Belopp i tusen kronor Befintligt  

lokalbestånd 

2018

Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 

2021

Prognos 

2022

Prognos 

2023

Prognos         

2024-2030

Total IFN 191 811 35 900 21 900 63 800 39 200 37 000 54 600

         varav idrottshall 109 418 12 100 0 47 200 11 000 31 000 23 200

         varav bollplaner (inkl. konstgräsplan) 33 361 5 600 0 10 400 9 200 6 000 31 400

         varav övrigt (inkl. allaktivitetsplatser) 49 032 18 200 21 900 6 200 19 000 0 0

HYRESKOSTNAD KRONOR/INVÅNARE

Belopp i kronor Befintligt  

lokalbestånd 

2018

Prognos 

2019

Prognos 

2020

Prognos 

2021

Prognos 

2022

Prognos 

2023

Prognos 

2024-2030

Total IFN 855 1 015 1 077 1 337 1 490 1 630 1 839

         varav idrottshall 488 541 524 720 759 881 968

         varav bollplaner (inkl. konstgräsplan) 149 174 168 211 247 270 397

         varav övrigt (inkl. allaktivitetsplatser) 218 300 385 407 483 478 473
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Nyckeltalen i tabellen nedan visar hyreskostnaden i kronor per kvadratmeter och år inom 

prognosperioden. 

 
 

Nyckeltalen i tabellen nedan visar kvadratmeter per 1 000 invånare och år inom 

prognosperioden. 

 

5.5 Ekonomisk utblick 

Utvecklingen i bostadsbyggandet har dämpats och det kan påverka ökningstakten i 

befolkningsprognosen. Därför är det viktigt att bevaka och följa upp befolkningsprognosens 

utveckling. Målet är att skapa en bra balans mellan att inte belasta kommuninvånarna med 

lokal/anläggningskostnader som är överdimensionerade för befolkningsantalet och samtidigt 

skapa ett utrymme i lokal/anläggningskapaciteten för långsiktig planering och förändrade 

behov. 

  

HYRESKOSTNAD KRONOR/KVADRATMETER

Belopp i kronor Befintligt  

lokalbestånd 

2018

Prognos 

2019

Prognos 

2020

Prognos 

2021

Prognos 

2022

Prognos 

2023

Prognos 

2024-2030

Total IFN 6 375 4 201 8 466 7 363 7 827 8 182 8 207

         varav idrottshall 1 714 1 903 1 851 2 360 2 452 2 875 3 192

         varav bollplaner (inkl. konstgräsplan) 2 859 960 3 339 1 499 1 173 1 105 814

         varav övrigt (inkl. allaktivitetsplatser) 1 802 1 338 3 275 3 503 4 202 4 202 4 202

KVADRATMETER/ 1000 INVÅNARE

Antal kvadratmeter Befintligt  

lokalbestånd 

2018

Prognos 

2019

Prognos 

2020

Prognos 

2021

Prognos 

2022

Prognos 

2023

Prognos 

2024-2030

Total IFN 458 449 451 562 636 665 904

         varav idrottshall 284 279 283 305 310 307 303

         varav bollplaner (inkl. konstgräsplan) 52 51 50 140 211 244 488

         varav övrigt (inkl. allaktivitetsplatser) 121 119 117 116 115 114 113
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6. Områdesinformation 

Lokalförsörjningsplanen tar hänsyn till befintliga lokaler och anläggningar vilka har kartlagts 

och införlivats i ett kartlager i Uppsala kommuns GIS (Geografiskt informationssystem) karta 

och inom en snar framtid även i ett kartlager på uppsala.se. Nedanstående kategorier beskrivs i 

detta kartlager, dock används endast ett mindre antal fåtal kategorier/symboler på kartbilden på 

respektive lokalförsörjningsområde i lokalförsörjningsplanen.  
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6.1 Bälinge/Björklinge 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Bälingeskola Två ej fullstora hallar (en stor och en liten) 

 Björkvallskolan Ej fullstor hall (stor) 

 Björklinge kyrkskola Ej fullstor hall (liten) 

Bollplaner Bälinge IP 11-spelplan konstgräs och sju naturgräsplaner i 

varierande storlek 

 Björkvallen 11-spelplan grus och sju naturgräsplaner i 

varierande storlek 

Ishall Arena 

Svagströmsbolaget 

En ispist (Björkvallens IP) 

Motionsspår Bälinge Startar vid Bälinge IP. 1,3 och 2,1 km. Elljusspår 

med utegym. Skidspår 

 Björklinge Startar vid Lugnet, Sandviken. 2,7 och 5,1 km. 

Elljusspår med utegym. Skidspår.  

Specialanläggningar   

Badplatser Bälingbadet Utebad/Bassäng 

 Björklingebadet Utebad 

Beachvolleyplan Björklinge  

Fotbollsgolf Uppsala fotbollsgolf I Högsta 

Racketsport Tennisplan På Bälinge IP 

 Tennisplan Tennisanläggning på Björkvallen 

Skidanläggning Björklinge Skidbacke  
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Förslag till förändringar i lokal- och anläggningsbestånd  

Anläggning Namn Beskrivning År Involverade 

nämnder 

Idrottshall Bälingeskolan Renovering/ombyggnation av 

befintlig idrottshall. I 

koordinering med LFP 

pedagogiska lokaler. 

2022- IFN 

Motionsspår med 

utegym 

Björklinge Utveckling av underlaget av 

motionsspåret samt 

intilliggande utegym.  

2019 IFN, GSN 

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred behov av idrottshallar i Bälinge. 

 Utred utökning av motionsspåret i Bälinge. 

 Utred behov av ridanläggning i Bälinge. 

 Utred Allaktivitetsplatser i lokalförsörjningsområdet.  

Utbyggnadsplaner, år 2023–2030  

Björklinge respektive Bälinge/Lövstalöt är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. 

Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 300 respektive 700 till och med år 2050.  
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6.2 Börje/Jumkil/Skuttunge/Åkerlänna 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Åkerlännaskolan Ej fullstor hall  

Bollplaner Fjälliden Sex naturgräsplaner i Börje av varierande storlek 

 Ullerängens IP Två naturgräsplaner i Jumkil 

 Lännaborg IP Två naturgräsplaner i Åkerlänna 

  Två naturgräsplaner i Skuttunge 

Motionsspår Börje Startar vid Fjälliden. 1,5 och 3,2 km. Elljusspår med 

utegym. Skidspår. 

 Jumkil Startar vid Ullerängens IP. 2,6 och 3 km. Elljusspår 

Skidspår. 

 Skuttunge Startar vid fotbollsplanen. 1,3 km.  

 Åkerlänna  Startar vid Åkerlänna IP. 2,3 km. Elljusspår. Skidspår.  

Ridanläggning Bälinge 

ryttarförening 

I Bemersberg, Skuttunge 

Ridanläggning Fjälliden.  Ridbana med uppridningsyta (ej i GIS) 

Specialanläggningar   

Golfbana Edenhof Golf 18 hålsbana  

Racketsport Tennisbanor Två grusplaner (Fjälliden) (ej i GIS) 

Skytteanläggning  Ekebyboda 

skyttecentrum 

Banor för olika typer av skytte 
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Utredningsbehov inom planperioden 

 Fortsatt bruk av eller ev. ersättning för idrottshallen i Åkerlänna 

 Skyttehall i Ekebyboda. 
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6.3 Centrala staden/Fålhagen/Kungsängen 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Vaksalaskolan Ej fullstor hall (liten) 

 Celsiusskolan Ej fullstor hall (stor) 

 Almtunaskolan Två ej fullstora hallar (liten) 

 Bolandskolan Fullstor hall 

Bollplaner Studenternas IP Fotbollsarena 

 Österängens IP 11-spelplan konstgräs för fotboll och amerikansk fotboll 

 Fålhagens IP Två 7-spelplaner grus 

Motionsspår Kungsängen Utegym mittemot Studenternas IP 

 Fålhagen Utegym i Vallbydungen  

Specialanläggningar   

Danslokaler Bolandskolan Två salar 

 Uppsala Danscenter  

 Edge Dance Studios  

 Uppsala danspaviljong Utomhus i Stadsparken 

Golfbana Uppsala bangolfbana Tre banor varav en europabana 

Issport Studenternas IP Två 11-spelspister.  

Motorsportanläggning Gocartcentret i Uppsala 

AB 

Go-cart i Boländerna 

Parkour  Anna Petrus Park  

Skatepark KAP-området  

Racketsport Tennisbana  Grusbana i Boländerna 
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Beslutade förändringar i lokal- och anläggningsbeståndet.  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder/dnr 

Fotbollsarena Studenternas IP Ny arena på befintliga 

Studenternas IP. 

2021 IFN-2013-118 

KSN-2017- 3229   

Idrottshall Almtunaskolan En fullstor och en ej fullstor 

hall. I koordienring med 

LFP pedagogiska lokaler.  

2022- IFN-2018-0034 

Arena för 

amerikansk 

fotboll 

Österängen IP Utveckling av arenan.  2020 IFN-2013-0041 

KSN-2017-3229 

Bandyarena Studenternas Två ispister för bandy.  

 

2020 IFN-2016-0159 

Förslag till förändringar i lokal- och anläggningsbestånd  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder 

Konstgräsplan Fålhagen IP 7-spelplan.  

 

2021 IFN, KS 

Allaktivitetsplats Studenternas IP 7-spelplan. 

 

2021  

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred konstsnöspår vid KAP området.  

 Utred elljusspår och utegym i Fålhagsparken. 

 Utred idrottshall vid Hovstallängen.  

Utbyggnadsplaner, år 2023–2030  

Området kan komma att byggas ut med ytterligare drygt 1 500 bostäder. Stadsdelen Innerstaden 

(kvarteret Hugin) planeras bebyggas ut med cirka 500 lägenheter. Den totala utbyggnaden av 

Kungsängen och kvarteret Hugin beräknas resultera i cirka 6 000 bostäder.  
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6.4 Eriksberg/Flogsta/Kåbo/Norby/Rosendal 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Campus 1477,  Ej fullstor hall (liten, Stallet) 

 Svandamms-

hallarna 

Två ej fullstora hallar (stora) 

 Bergaskolan Två ej fullstora hallar (små) 

 Ekeby idrottshall Ej fullstor hall (stor) 

 Flogstaskolan Ej fullstor hall (rörelserum) 

 Eriksbergsskolan Ej fullstor hall (liten) 

 Hågadalsskolan Ej fullstor hall (liten) 

 Malmaskolan Ej fullstor hall (liten) 

 SEB USIF-hallen Fullstor hall. Basketarena 

Bollplaner Ekebydalen 11-spelsplan konstgräs och fyra naturgräsplaner 

 Ekebyvallen Fyra naturgräsplaner 

 Eriksbergsskolan 11-spelplan i grus.  

 Hågaby 7-spelplan naturgräs. 

 Malmaskolan 7-spelplan grus  

Motionsspår Stadsskogen Startar vid Norbyvägen/Norbyvreten. 2,5 km. 

Elljusspår med utegym. Skidspår.  

(Tillgänglig träningsapp) 

 Trädgårdsstaden Startar vid Tallbacksvägen. 1,9 och 3,1 km. Elljusspår 

med utegym. Skidspår 

Ridanläggning Stall surmulet Stallföreningen Norra Norby gård 

Specialanläggningar   
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Beachvolleyplaner Kåbo Två planer  

 Ekeby  

 Flogsta  

 Campus 1477  

 Solvallsparken Rosendal 

Danslokaler Ekeby dansstudio  

 Ekeby idrottshall  

Racketsport SEB USIF-arena Sju tennisbanor varav två utomhus samt fem 

paddelbanor varav tre banor utomhus i 

Solvallsparken. 

 

Beslutade förändringar i lokal- och anläggningsbeståndet.  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder/dnr 

Konstgräsplan Ekebydalen 11-spelplan samt två 7 –

spelplaner med 

omklädningsrum. 

2022 IFN-2017-0198 

Idrottshall Rosendalsskolan/ 

multibyggnaden 
En fullstor och en ej 

fullstor hall. I 

koordinering med LFP 

pedagogiska lokaler.   

2022 IFN-2018-0043  

Idrottshall Flogstaskolan Ev. fullstor hall. I 

koordinering med LFP 

pedagogiska lokaler.  

2022- IFN-2017-0089 

Allaktivitetsplats Rosendal R-ytan En konstgräsplan som en 

del av 

Allaktivitetsplatsen. I 

koordinering med LFP 

pedagogiska lokaler.   

2022 IFN-2018-0043  

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred behov av fullstora idrottshallar.  

 Utred en entré till motionsspåret i Stadsskogen. 

 Utred utbyggnad av omklädningsrum tillsammans med Hemfosa i samband med 

Ekebydalens 9-spelsplan. 

Utbyggnadsplaner, år 2023-2030  

Stadsdelen Eriksberg kan på lång sikt komma att byggas ut med cirka 2 500 bostäder. Flogsta 

planeras rymma ytterligare 400-500 bostäder. Rosendal kan byggas ut med ytterligare minst 

1 000 bostäder och kan när stadsdelen är färdigutbyggd innehålla minst 5 500 bostäder.  
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6.5 Gunsta/Länna/Almunge/Knutby/ 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Almungeskola Fullstor hall 

 Knutby skola Fullstor hall 

Bollplaner Vargspåret IP Två naturgräsplaner i Gunsta 

 Länna Naturgräs 

 Gullhagens IP Tre naturgräsplaner i Almunge 

 Svärdens IP 11-spelplan, 7-spelplan och 5-spelplan naturgräs i 

Knutby 

Simhall Almunge simhall I idrottshallen 

Motionsspår Länna Startar vi Länna skola. 1 km.  

 Almunge Startar vid Almunge skola. 1,8 och 2,1 km. 

Elljusspår med utegym. Skidspår 

 Knutby Startar vid Svärdens IP. 1–3 km. Elljusspår. 

Skidspår. 

Specialanläggningar   

Badplatser Södersjöbadet Södersjön, Almunge 

 Borgardalsbadet Lötsjön, Länna 

 Fjällnorabadet Trehörningen 

 Hosjöbadet Hosjön, Knutby 

 Måviksbadet Sjön Vällen 

Beachvolleyplaner Länna  

 Marielund  

Danslokal Almunge I Almungeskolans idrottshall 
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Golfbanor Grönlunds golfklubb 18 hålsbana 

 Almunge golfklubb 18 hålsbana 

Racketsport Tennisbanan Länna  Två tennisbanor 

Beslutade förändringar i lokal- och anläggningsbeståndet.  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder/dnr 

Idrottshall Gunstaskolan Fullstor hall. I 

koordinering med LFP 

pedagogiska lokaler.   

 

2022 IFN-2018-0063 

Konstgräsplan Gunsta 11-spelplan. 

 

2023 IFN-2018-0063 

Förslag till förändringar i lokal- och anläggningsbestånd  

Anläggnings Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder 

Konstgräsplan Marielund 11-spelplan 2030-

IFN,KS 

 

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred Allaktivitetsplats i Almunge. 

 Utred Allaktivitetsplats i Gunsta i närheten till konstgräsplanen. 

 Utred elljusspår i Gunsta. 

 Utred befintlig golfbana och eventuell ny äventyrsgolf i Knutby i planarbetet Burvik 

2:18  

Utbyggnadsplaner år 2023–2030  

Gunsta, Länna, Almunge samt Knutby är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. 

Ramberedskapen för tillkommande bostäder ska vara 1 500, 500, 400 respektive 150 stycken 

till och med år 2050. Gunsta planeras från och med 2023 byggas ut med cirka 1 300 bostäder. 

Vilande planarbete pågår för Marielund vilket kan innebära en utbyggnad med 70–550 

bostäder. Planarbete pågår för Länna, som kan innebära upp till cirka 150 nya bostäder.   
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6.6 Gåvsta/Stavby/Tuna 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Gåvstaskolan Ej fullstor hall (liten) 

 Stavby skola Ej fullstor hall (liten) 

Bollplaner Rasbo IP Fyra naturgräsplaner i Gåvsta 

 Upplandstuna Grusplan  

Motionsspår Gåvsta Startar vid Gåvstaskolan. 1,2 och 2,1 km. 

Elljusspår med utegym. Skidspår 

Specialanläggningar   

Badplatser Näsuddsbadet I Funbosjön 

 Lafsenbadet I Lafsensjön 

 Testenbadet I Testensjön 

Utbyggnadsplaner år 2023–2030  

Gåvsta är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för tillkommande 

bostäder är angiven till 150 stycken till och med år 2050. 
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6.7 Gränby/Kvarngärdet 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar IFU-arena Fem fullstora planer (Gränby sportfält) 

 Gränbyskolan Ej fullstor hall (stor) 

 Liljeforsskolan Ej fullstor hall (liten) 

 Missionskyrkans 

idrottshall 

Ej fullstor hall (liten) 

 Kvarngärdesskolan Två ej fullstora hallar (liten) 

 Ultimate 

performance 

Lokal för funktionell träning, i UTK hallen 

Bollplaner Gränbyskolan  11-spelplan i grus 

 Kvarngärdes 7-spelplan i grus 

Ishall Gränby ishallar Fyra hallar varav en bandyhall (Gränby sportfält) 

Motionsspår  Kapellgärdesparken Endast utegym 

Specialanläggningar   

Basebollplan Uppsala Baseboll Gränbyparken 

Beachvolleyplaner Gränby sportfält  

 Kvarngärdet  

Cykelanläggning BMX-bana Gränby (Gränby sportfält) 

Danslokaler Uppsala 

dansakademi 

Gränby centrum 

Friidrottsanläggningar IFU-arena Inomhus friidrottsanläggning (Gränby sportfält) 

 Gränby sportfält Utomhusarena (Gränby sportfält) 
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Racketsport UTK hallen 13 tennisbanor, Badminton, två squashbanor, en 

paddelbana (Gränby sportfält) 

Skatepark Kapellgärdsparken  

 

Beslutade förändringar i lokal- och anläggningsbeståndet.  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder/dnr 

Idrottshall Kvarngärdesskolan Fullstor hall. I 

koordinering med LFP 

pedagogiska lokaler.  

2022- IFN-2018-0064 

Allaktivitetsplats Gränby sportfält I anslutning till IFU 

Arena. 

 

2020 IFN-2015-0077 

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred utveckling av BMX-banan på Gränby sportfält.  

 Följ processen för en ishall, Uppsala Eventcenter. 

Utbyggnadsplaner år 2023-2030  

Ytterligare minst 1 300 bostäder planeras i Liljefors-Gränby-Kvarngärdetområdet. 
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6.8 Centrala staden nordväst/Luthagen/Rickomberga 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Fyrisskolan Ej fullstor hall (stor) 

 Katedralskolan Ej fullstor hall (stor) 

 Tiundaskolan En fullstor hall och en dans- och motionshall 

Bollplaner Fyrisskolan 7-spelplan i grus 

 Katedralskolan 7-spelplan i grus 

 Tiundaskolan 7-spelplan i konstgräs 

Motionsspår Librobäck Endast utegym 

 Stabbyskogen Startar vid Stabby prästgård. 1,9 km.  

Elljusspår med utegym. Skidspår 

Specialanläggningar   

Basketplan Fyrisskolan Asfaltsplan 

Beachvolleyplaner Luthagen  

 Fyrisskolan  

Danslokal Fyrisskolan  

Racketsport Fyrisskolan Bordtennislokal 
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Förslag till förändringar i lokal- och anläggningsbestånd  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder 

Konstgräsplan Stabby/Librobäck Två 11-spelplaner. 

 

2030- IFN, KS 

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred idrottshall, Stabby. Utredning pågår om eventuell ny skola. 

Utbyggnadsplaner, år 2023–2030  

Ytterligare cirka 1 500 bostäder planeras i Librobäck–Börjetull. 
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6.9 Löten/Gamla Uppsala/Nyby  

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Bellmanskolan Ej fullstor hall (liten) 

 Von Bahrsskola Ej fullstor hall (liten) 

 Fredrika Bremerskolan  Ej fullstor hall (liten) 

 Gamla Uppsalaskolan Fullstor hall 

Bollplaner Von Bahrsskola 7-spelplan i grus 

 Lötens IP 11-spelplan i konstgräs och fem naturgräsplaner 

 Anders Diöshallen 7-spelplan i konstgräs 

 Yrsaplanerna Fem spelplaner i naturgräs. Varierande storlek 

 Gamla Uppsala IP Fullstor, 11-spelsplan, naturgräs 

Motionsspår Röbospåret Startar vid Röboterminalen. 0,6–2,3km. Elljusspår 

med utegym.  

Specialanläggningar   

Badplats Storvadsbadet I Fyrisån vid Gamla Uppsala 

Beachvolleyplan Löten  

Båtsport Ensta sport  Paddling 

Kampsportlokal Von Bahrsskolan Boxningslokal 

Skytteanläggningar Aktivitet & paintball  Gamla Uppsala 

 Faxan skyttecentrum  Gamla Uppsala 
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Beslutade förändringar i lokal- och anläggningsbeståndet.  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder/dnr 

Idrottshall Fredrika 

Bremerskolan 

Fullstor alternativt ej 

fullstor.  I koordinering 

med LFP pedagogiska 

lokaler.   

2022

- 

IFN-2017-0089 

Idrottshall Bellmansskolan Renovering och 

omställning för bla 

konståkningens torrträning. 

2019 IFN-2018-0075 

Förslag till förändringar i lokal- och anläggningsbestånd  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder 

Konstgräsplan Löten 7-spelplan, byte av 

matta.  

 

2023 IFN, KS 

Konstgräsplan Gamla Uppsala 11-spelplan.  

 

2026 IFN, KS 

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred Allaktivitetsplats Nyby. Koordineras med ny skolgård Fredrika Bremerskola och 

utveckling av park. 

 Utred konstgräsplan Gamla Uppsala. Se föreslagen åtgärd ovan.  

 Utred flytt av bollplanerna från Yrsafältet till ny yta i anslutning till Gamlis IP. 

 
Utbyggnadsplaner år 2023–2030 

Inga bostäder planeras, som leder till exempelvis något större behov av platser i förskola och 

skola.  
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6.10 Sala backe/Slavsta/Årsta/Lindbacken 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshall Årstaskolan Två ej fullstora hallar (små) 

 Johannesbäcksskolan Ej fullstor hall (Stor) 

 Livets Ords Kristna 

skolas idrottshall 

En fullstor hall och en ej fullstor hall.  

 Brantingskolan Två ej fullstora hallar (liten) 

 Ångelstaskolan Ej fullstor hall (liten) 

Bollplaner Årsta IP Fullstor 11-spelsplan i konstgräs samt fem planer i 

naturgräs av varierande storlek 

 Årstaskolan 11-spelplan grus. (Tillfällig moduluppställning) 

 Årstaparken Nio spelplaner naturgräs av varierande storlek 

 Johannesbäcksskolan 11-spelplan konstgräs 

Allaktivitetsplats Johannesbäcksskolan Konstgräsyta 

Ridanläggning Uppsala ponnyklubb I Lindbacken 

Specialanläggning   

Cykelanläggning Årstaparken BMX bana 

Motorsportanläggning Rörken Motorsport 

Racketsport Uppsala Padelcenter Sju banor 

 Tennisbanor I Lindbacken 
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Beslutade förändringar i lokal- och anläggningsbeståndet.  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder/dnr 

idrottshall Brantingsskolan Ej fullstor hall. I 
koordinering med 
LFP pedagogiska 
lokaler.  

2021 IFN-2017-0162 

Idrottshall  Lindbackens skola Fullstor hall.  I 

koordinering med 

LFP pedagogiska 

lokaler.   

2020 IFN-2017-0089 

Konstgräsplan Johannesbäckskolan 11-spelplan.  I 

koordinering med 

LFP pedagogiska 

lokaler.   

2019 IFN-2017-0089 

Förslag till förändringar i lokal- och anläggningsbestånd  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder 

Idrottshall Johannesbäckskolan Renovering av ej fullstor 

hall.  

2021 IFN, UBN, 

KS 

Konstgräsplan Lindbacken 5 alt 7-spelplan. Utbytt 

matta som placeras på 

parkytan vid skolan.  

2019 IFN, GSN 

Konstgräsplan Lindbacken 

 

11-spelplan 2021 IFN, KS 

Konstgräsplan Årstaparken/ 

Årstaskolan 

Konstgräsplan 

Omläggning av grusplan 

Årstaskolan 

2025 IFN 

Elljusspår Årstaparken (investeringskostnad) 

 

2019 IFN 

Simhall Östra Salabacke En ny simhall i nordöstra 

staden (prioriterad åtgärd 

2016) 

2022 IFN 

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred utbyggnad av kartingbana, Rörken. 

 Utred idrottshall för Årstaskolan, Palmbladsskolan och Salabacke. Fullstor + en halvsal. 

 Utred ny detaljplan vid Årstaskolan i samband med utbyggand av Årstaskolan. 

 Utred Allaktivitetsplatser i lokalförsörjningsområdet.  

Utbyggnadsplaner, år 2023–2030  

Jälla är i översiktsplanen utpekad som prioriterad tätort. Ramberedskapen för tillkommande 

bostäder är angiven till 450–1 300 stycken till och med år 2050. I hela området planeras cirka 
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1 350 bostäder. Östra Salabacke planeras ytterligare minst 750 bostäder. Hela salabackestråket 

kommer enligt områdesprogrammet innehålla cirka 2 500 bostäder samt eventuellt ytterligare 

500 öster om stråket. Detaljplan för Skölsta innebär en ytterligare utbyggnad av orten med cirka 

220 bostäder till totalt 370 bostäder. Slavsta kan på sikt att byggas ut med cirka 400 bostäder.  
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6.11 Stenhagen/Kvarnbo 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Stenhagenskolan Fullstor hall 

 Västra Stenhagenskolan Fullstor hall 

Bollplaner Stenhagens IP 11-spelsplan konstgräs samt fyra naturgräsplaner 

 Stenhagenskolan 11-spelplan grus 

 Berthåga 11-spelplan naturgräs 

Allaktivitetsplats Stenhagen Konstgräsyta vid Stenhagenskolan 

Ishall Fyrispark Curlinghall 

Ridanläggning UVFK Akademistallet  

Specialanläggningar   

Danslokaler Fyrispark  

 Västra Stenhagenskolan Stenhagens kulturcentrum 

Skate/parkour/utegym Uppsala Survival I Berthåga 
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Förslag till förändringar i lokal- och anläggningsbestånd  

 

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder 

Idrottshall  Östra 

Stenhagenskolan 

Utökning av skolan. I 

koordinering med LFP 

pedagogiska lokaler.  

2022- IFN, UBN, 

KS 

 

Utbyggnadsplaner, år 2023–2030 

Stenhagen kan komma att byggas ut med ytterligare cirka 200 lägenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 (59) 

6.12 Storvreta/Vattholma/Skyttorp 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Ärentunaskolan  Fullstor hall och en ej fullstor hall (Stor) 

 Storvretaskolan Ej fullstor hall (liten) 

 Pluggparadiset Ej fullstor hall (liten) 

 Vattholmaskolan Fullstor hall 

 Skyttorpsskolan Ej fullstor hall (liten) 

Bollplaner Vretavallen Naturgräsplaner i varierande storlek 

 Storvretaskolan 7-spelplan grus (saknas på kartan) 

 Vretavallen 11-spelsplan konstgräs  

 Skogsvallens IP Fyra spelplaner naturgräsplaner  

 Vattholma IP Tre spelplaner naturgräs och en 11-spelplan grus  

 Tunavallen Tre spelplaner naturgräs, Vattholma,  

 Skyttorpskolan Grusplan 

 Skyttorp En spelplan naturgräs och en spelplan grus 

Motionsspår Skogsvallen Storvreta, 2,5–5 km. Elljusspår. Skidspår med 

konstsnö 

 Rörparken Utegym i Storvreta 

 Vattholma Startar öster om väg 290. 2,7 km. Elljusspår. Skidspår.  

 Skyttorp Startar öster om väg 290. 1,6–2,5 km. Elljusspår. 

Skidspår. 

Ridanläggningar Solängens ridskola I Storvreta 

 Ridcenter Vattholma Två anläggningar 

Specialanläggningar   
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Badplatser Skyttorpsbadet Fyrisån vid Skyttorp. 

 Storvretabadet Fyrisån vid Storvreta 

Beachvolleyplan Storvreta Vid Vretavallen 

Golfbana Salsta Veckholms 

golfbana 

Vattholma 

Racketsport Salsta Tennis 2 st, tennisbanor 

 Skogsvallen 1 tennisbana 

Skate/parkour Lyckebo Multipark Skatepark Storvreta 

Skytteanläggning Skogsvallen I Storvreta 

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred ytterligare idrottshallar inom lokalförsörjningsområdet.  

 Utred förutsättningarna för en idrottshall till en ny skola i Storvreta, vid Himmelsvägen.  

Utbyggnadsplaner, år 2023–2030  

Storvreta, Vattholma respektive Skyttorp är i översiktsplanen utpekade som prioriterade 

tätorter. Ramberedskapen för tillkommande bostäder är angiven till 1 600, 300–800 respektive 

150 bostäder till och med år 2050. En genomförandestrategi för Storvreta, som bygger på cirka 

1 900 bostäder inklusive Fullerö Hage har arbetats fram. Cirka 1 000 av dessa bostäder kan 

byggas efter år 2023. 
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6.13 Sunnersta/Ultuna/Ulleråker 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Lundellska skolan Ej fullstor hall (stor) 

 Ulleråker Ej fullstor hall (liten) 

 Ekuddensskolan Ej fullstor hall (liten) 

 Sunnerstaskolan Ej fullstor hall(liten) 

Bollplaner Lundellska skolan 2 spelplaner naturgräs 

 Ultuna 11-spel naturgräs 

 Sunnerstaskolan En naturgräsplan 11-spel och 1 grusplan 7-spel 

 Granebergs IP Naturgräsplaner i varierande storlek 

Motionsspår Sunnerstaåsen Startar vid Sunnerstastugan. 1,9 och 3,5 km. 

Elljusspår med motorikbana och stockgym. 

Skidspår 

Specialanläggningar   

Badplatser Sunnersta badet Ekoln 

 Lyssnarängsbadet Ekoln 

Basketplan Alnäs 1 st (saknas på kartan) 

Beachvolleyplaner Ultuna  

 Alnäs Två planer 

Båtsport Alnäs Uppsala vindsurfingklubb 

 KS Ägir  Kanotsport och uthyrning 

 Skarholmen Upsala Segel Sällskap  

 Graneberg Uppsala kanotförening 

 Skarholmen Uppsala motorbåtssällskap 
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Danslokaler Granebergsparken  

 Lundellska skolan  

Frisbeegolf Ultuna Discgolfbana 18-håls parkbana.  

Klättring Alnäs klättervägg 

 Sunnerstastugan klättervägg 

Racketsport Alnäs 1 st, tennisbana (saknas på kartan) 

 Tennisbanor Två banor i Ultuna.  

 Ulleråker 1 st, tennisbana 

Skytteanläggning Ulleråker Ultunaåsen 

Skidanläggning Uppsala alpina center Sunnerstabacken. 

Förslag till förändringar i lokal- och anläggningsbestånd  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder 

Konstgräsplan Sunnersta 11-spelplan, omläggning av 

naturgräs. 

2024 IFN, KS 

Konstgräsplan Ulleråker Två 11-spelplaner. 

 

2025 IFN, KS 

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred två fullstora idrottshallar i utbyggnaden av Ulleråker. 

Utbyggnadsplaner, år 2023–2030  

Program för Ulleråker anger en bostadsutbyggnad på 7 000 bostäder. Inom Ultuna kan cirka 

7 000 bostäder byggas till och med år 2050 inom ramen för ”uppsalapaketet”. En del av dessa 

kan byggas innan år 2030.  
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6.14 Svartbäcken/Tuna backar 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Tunabergsskolan Ej fullstor hall (stor) 

 Domarringens skola Två ej fullstora hallar (små) 

 Fyrishov Sju fullstora hallar 

Bollplaner Flygarparken 7-spelplan naturgräs 

 Tunabergsskolan Spelplan grus (Tillfällig moduluppställning) 

 Domarringens skola 11-spelplan grus 

 Fyrisfjädern  7-spelplan naturgräs (Tillfällig moduluppställning) 

Simhall Fyrishov Simhall och äventyrsbad 

Specialanläggning   

Amerikansk fotboll Fyrisfjädern En plan naturgräs 

Bangolf Fyrishov camping 18-hålsbana 

Beachvolleyplan Fyrishov camping Fem planer  

Bowling Fyrishovs Bowling  

Danslokal Fyrishov  

Frisbeegolf Domarringens 

discogolfbana  

 

Kampsport Svartbäcken Fyrishov, judo 

 Budohuset KFUF-KFUM Uppsala Aikidoklubb 

Racketsport Fyrisfjädern Badminton 

Rugby Fyrisfjädern Naturgräsplan  
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Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred alternativ placering för naturgräsplanerna Svartbäcken 1:12 i koordienering med 

lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler.  

 Utred bollplan alternativt konstgräsplan i detaljplan för Luthagen 13.1, kvarteret 

Seminariet.  

Utbyggnadsplaner, år 2023–2030  

Området kan komma att byggas ut med 200 bostäder. 
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6.15 Sävja/Bergsbrunna 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Uppsävjaskolan Ej fullstor hall (stor) 

 Sävja sporthall Fullstor hall 

Bollplaner Sävja IP Tre 11-spelplaner varav två naturgräs och en konstgräs 

 Danelids IP Tre naturgräsplaner 

Allaktivitetsplats Sävja IP Kulan-anläggning 

Motionsspår Nåntuna-Vilan Startar vid Lilla Djurgården. 2,3 km. Elljusspår med 

utegym.  

 Sävja IP Endast utegym 

Ridanläggning Marma torp Islandshästanläggning 

Specialanläggningar   

Beachvolleyplan Sävja IP  

Cykelanläggning Sävja IP Pumptrack bana 

Racketsport Sävja/Nåntuna Fyra tennisbanor 

Skate/parkour Stordammens 

skola 

 

 

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred Allaktivitetsplats där förskole moduler är placerade idag. 

 Utred behov av idrotts- och fritidsanläggningar i utbyggnaden av Bergsbrunna. 
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Utbyggnadsplaner, år 2023–2030  

Programarbete pågår för utbyggnad av Sävja –Bergsbrunna fram till år 2050 med cirka 20 000 

bostäder.   
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6.16 Gottsunda/Valsätra/Vårdsätra 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Stenhammarsskolan Ej fullstor hall (liten) 

 Gottsunda sporthall Fullstor hall 

 Gottsunda boll och boulehall Två ej fullstora hallar (stora) 

 Bäcklösaskolan Ej fullstor hall (liten) 

 Valsätra skolan Ej fullstor hall (stor) 

Bollplaner Gottsunda gipen Fyra spelplaner naturgräs, varierande storlek 

 Stenhammarsskolan 7-spelplan grus 

 Gottsunda 1 st, utbytt konstgräs på grusplan 7-spelsplan 

 Bäcklösaskolan 7-spelplan grus 

 Valsätraskolan 11-spelplan konstgräs 

 Valsätra IP 11-spelplan naturgräsplan 

Allaktivitetsplats Gottsunda Kulan-anläggning 

Ishall Uppsala Young HC Valsätra IP, mindre ishall 

Simhall Gottsunda badet  

Specialanläggningar   

Badplats Vårdsätrabadet I Ekoln 

Beachvolleyplan Gottsunda  

Cykelanläggning Gipen BMX Bana  

Danslokaler Gottsunda Centrum Gottsunda dans och teater 

 Treklangen Dans- och motoriksal 

Racketsport Valsätra IP Tennisbana 
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Förslag till förändringar i lokal- och anläggningsbestånd  

Anläggning Namn Beskrivning År 
Involverade 

nämnder 

Konstgräsplan Gottsunda 11-spelplan.  

 

? IFN, KS 

Friidrottsanläggning Valsätra Renovering av Valsätra IP. 

 

2020 IFN, KS 

Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred ny simhall i Gottsunda som ersätter befintliga Gottsundabadet. Utred mark för 

den nya simhallen på en ny/annan plats än Gottsundabadet för att inte tappa en simhall 

under tiden för rivning och byggnation. 

 Utred eventuell anläggning av konstgräs i anslutning till Valsätra IP. 

Utbyggnadsplaner, år 2023–2030  

Programför utbyggnad av Gottsunda-Valsätraområdet anger att mellan 5 000–7 000 nya 

bostäder, vara cirka 2 000 till och med år 2030, ska prövas i området. 
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6.17 Järlåsa/Ramstalund/Vänge 

 

Befintliga lokal- och anläggningsresurser 

Anläggning Namn Beskrivning 

Idrottshallar Järlåsa skola Fullstor hall 

 Vänge sporthall Ej fullstor hall (stor) 

 Ramsta skola Ej fullstor hall (liten) 

Bollplaner Järlåsa Grusplan  

 Järvallen 11-spelpl, 7-spelplan samt 5-spelplan naturgräs 

 Vänge skola Grusplan, Vänge skola 

 Vänge Naturgräsplan 

 Hagby IP Fyra naturgräsplaner, varierande storlek 

Motionsspår Järlåsa Startar vid Järlåsa skola. 1 och 1,5 km. Elljusspår. 

Skidspår 

Motionsspår Vänge Startar vid Hagunda gård. 3 km. Elljusspår med 

utegym Skidspår 

 Hammarskog 7 markerade stigar 0,4–5,6 km. Skidspår 

Ridanläggning Stabby Gård  

Specialanläggningar   

Badplats Hammarskogsbadet I Dalbyviken 

Golfbana Uppsala Golfklubb 18-hålsbana och tre 9-hålsbanor 

 Söderby Golf 18- och 9-hålsbana 

Racketsport Vänge Tennisbanor Två grusplaner 
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Utredningsbehov inom planperioden 

 Utred friidrottsanläggning i Vänge, en Friplassen 

Utbyggnadsplaner, år 2023–2030  

Vänge och Järlåsa är i översiktsplanen utpekade som prioriterade tätorter. Ramberedskapen för 

tillkommande bostäder ska vara 50–900 i Vänge och 20 stycken i Järlåsa till och med år 2050. 

Cirka 130 bostäder kan byggas i Vänge mellan åren 2023 och 2030. 
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7. Sammanfattning av förslag till förändringar i lokalbestånd 

Enhet HT 18 VT 19 HT 19  VT 20 HT 20 VT 21 HT 21 VT 22 HT 22 2023 - 

Allaktivitetsplats Studenternas IP, en allaktivitetsplats på bandypisterna under sommarperiod 

     x     

Friidrotts 
anläggning 

Valsätra, renovering av Valsätra IP 

   x       

Idrottshall Bälingeskolan, renovering/ombyggnation av befintlig idrottshall 

       x   

Idrottshall Johannesbäckskolan, renovering ej fullstor idrottshall 

     x     

Idrottshall Östra Stenhagenskolan, utökning av befintlig skola. 

       x   

Konstgräsplan Stabby/Librobäck, 2 stycken 11-spelsplaner 

         x 

Konstgräsplan Löten, byte av matta 7-spelsplan 

         x 

Konstgräsplan Gamla Uppsala, 11-spelsplan 

         x 

Konstgräsplan Fålhagen IP, 7-spelsplan 

     x     

Konstgräsplan Lindbacken, 5-alt 7-spelsplan, en utbytt matta placeras i parken vid skolan. 

 x         

Konstgräsplan Lindbacken, 11-spelsplan 

     x     

Konstgräsplan Årsta, 11-spelsplan, omläggning av grusplan 

         x 

Konstgräsplan Gottsunda, 11-spelsplan 

     x     

Konstgräsplan Marielund, 11-spelsplan 

         x 

Konstgräsplan Sunnersta, 11-spelsplan, omläggning av naturgräsplan 

         x 

Konstgräsplan Ulleråker, 2 stycken 11-spelsplaner 

         x 

Motionsspår Årstaparken, belyst motionsspår 

 x         

Motionsspår med 
utegym 

Björklinge, utveckling underlaget motionsspåret samt intill liggande utegym 

  x        

Simhall Östra Salabacke, etapp 3 

       x   
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