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Upplevelseförvaltningen 
Jonas Nyström 
0171-626292 
jonas.nystrom@enkoping.se 

Upplevelsenämnden 

Information om vision för fortsatt utveckling av 
Korsängsfältet 

Förslag till beslut: 
  Upplevelsenämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Korsängsfältet i Enköping utgör ett centralt beläget grönområde som främst 
nyttjas för idrott, friluftsliv och rekreation. I en växande kommun där 
bebyggelsen blir tätare ökar behovet av stadens offentliga rum, mötesplatser, 
och därmed är det viktigt att skydda och strategiskt planera för dessa 
mellanrum. Korsängsfältet är en sådan yta som idag används a idrottsrörelsen, 
skolor och det rörliga friluftslivet.  

 
Korsängsfältet har egenskaper att utvecklas till ett högklassigt fritidsområde 
för medborgare och besökare i Enköpings kommun. Redan idag samlar 
Korsängsfältet viktiga resurser för fritid och skola. Vattenparken är en unik 
resurs för tätortsnära friluftsliv. Dess artrikedom och kretsloppsmodell gör den 
också till ett pedagogiskt verktyg för såväl skola som allmänhet. Korsängsfältet 
skapar sammantaget goda förutsättningar för folkhälsa och lärande. 

Korsängsfältets östra delar är ännu inte exploaterade. Här finns möjligheter 
att fortsätta utvecklingen av området. Förutom åkermark och äng ser vi här 
också mer kuperade områden mot Husberg. Dessa backar och bergsknallar 
kan ge möjligheter till fortsatt utveckling.  

Enköpings föreningsliv efterfrågar fler anläggningar och mötesplatser för 
organiserad idrott och spontanidrott. En skatepark, bågskyttebana, 
anläggning för dragkamp och en OCR-hinderbana finns på Korsängsfältet. 
Exempel på andra önskemål är frisbeegolf, skidpark med snökanoner, 
pumptrack, café och en mindre scen.  

Området kan fortsätta utvecklas med öppna anläggningar, gärna 
multifunktionella, som är lättillgängliga för alla. 

 

 

Upplevelseförvaltningens bedömning 

Kommunens planprogram stödjer den fortsatta utvecklingen av 



  2 (2) 

  

 

  

 

 

Korsängsfältet som ett tätortsnära rekreationsområde för idrott och friluftsliv. 
Den långsiktiga planen syftar till att ta tillvara Korsängsfältets värden genom 
att fortsätta utveckla förutsättningarna för idrott och rekreation. Genom 
dialog och varsam planering i samverkan mellan kommunala förvaltningar 
och föreningsliv skapas förutsättningar för den fortsatta utvecklingen. 

 

 

 
Jonas Nyström                                            Christopher Hoerschelmann 
Förvaltningschef                                          Verksamhetschef 
Enköpings kommun                                     Enköpings kommun   
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