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2017-11-19
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/147
Förslag till politiker. Pumptrackbana i Järfälla kommun
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till
förslagsställaren som nämndens eget.
Ärendet i korthet

Förslagsställaren önskar att en pumptrackbana anläggs i en parkmiljö i Järfälla.
Förvaltningen avser att i sin utvecklingsplan för idrotts- och aktivitetsplatser lägga
stor vikt vid att ge bra förutsättningar för de streetsporter av olika slag.
Handlingar
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Förvaltningens yttrande 2017-11-19.
Förslag till politiker 2017-09-05.

Bakgrund

Förslagsställaren önskar att det anläggs en pumptrackbana i någon parkmiljö i
Järfälla. Förslagsställaren refererar till den pumptrackbana som nyligen invigts i
Östersund.
Förslaget motiveras med att olika typer av streetsporter som skateboard och kickbike
aldrig blir omodernt. Vidare att barn och ungdomar rör sig samt att det är en
fritidssysselsättning som inte har krav på speciella tider, behov av mycket material
etc. Fler skateparker överlag tror förslagsställaren skulle vara uppskattat.
Överväganden

Efterfrågan på ytor för olika ”streetsporter” har varit kontinuerligt ökande de senaste
åren, både i Järfälla och i landet i övrigt. Förutom skate, kickbike/sparkcykel har det
rört sig om exempelvis inlines, BMX/mountainbike och andra varianter av cykel och
brädsport. På senare tid har efterfrågan på pumptrackbanor ökat. Pumptrack körs på
en cykel liknande en mountainbike men med fasta pedaltramp. Farten regleras istället
med hjälp av kroppsrörelsen. Banorna det körs på är i regel lätt kuperade kurviga
rundbanor. Banorna kan även användas för skate, kickbike och vanlig mountainbike.
De senaste åren har ett antal pumptrackbanor anlagts i landet.
Generellt kan sägas att Järfälla inte har klarat av att tillgodose behovet av
anläggningar för ”streetsporterna” på ett fullt tillfredställande sätt. En slinga för
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mountainbike och en bana för dirt/freeride finns idag vid Bruket. Det utbud som
finns för skate i kommunen idag är slitet och omodernt.
I regel är de som utövar streetsporterna inte organiserade i traditionella föreningar, de
är oftast kamratgäng med ett gemensamt intresse som ”spontanåker” när de känner
för det.
Förvaltningen har fått nämndens uppdrag att ta fram en utvecklingspaln för idrottsoch aktivitetsplatser. I detta arbete bör behovet av ytor för ”streetsporterna” ha hög
prioritet. Samarbete med kommunens park- och naturavdelning är också nödvändigt.
Även i övrig samhällsplanering för bostadsbyggande med mera ser förvaltningen
gärna att ytor för streetsporterna uppmärksammas.
Barnkonsekvensanalys

Anläggande av en pumptrackbana i kommunen skulle vara positivt för barn och
unga.
Ekonomiska konsekvenser

Storlek på investeringen för att anlägga en pumptrackbana är givetvis beroende på
hut stor banan blir samt markförhållanden på aktuell plats etc.
För det referensobjekt som nämns av förslagsställaren uppgår de årliga
driftkostnaderna för underhåll av banan och för renhållning till cirka 20 000 kr/år.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden överlämnar
förvaltningens yttrande till förslagsställaren som nämndens eget.
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