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 Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Åstråket Storvreta 

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta  

 

att uppdra till förvaltningen att genomföra projektet Åstråket Storvreta. 

 

Sammanfattning 

I FÖP Storvreta finns utpekat att Fyrisålandskapet ska få en förbättrad kontakt med Storvreta 

och ökad tillgänglighet med vandringsleder till och i naturområdet. Längs Fyrisån, mellan 

Ekeby kvarn och Storvretabadet, föreslås därför en strandpromenad tillsammans med 

sittplatser och informationsskyltar anläggas.  

 

Ärendet 

År 2012 antog Uppsala kommun en fördjupad översiktsplan (FÖP Storvreta) som syftar till att 

stärka Storvretas positiva kvaliteter som bostadsort och plats för arbete och fritid. I FÖP 

Storvreta finns utpekat att Fyrisålandskapet ska få en förbättrad kontakt med Storvreta och 

ökad tillgänglighet med vandringsleder till och i naturområdet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att inom 

ramen för nämndens ansvar for natur-och parkfrågor hantera frågan om att utveckla årummet i 

Storvreta, mellan Fyrisåns dalgång i väster och Storskogens skogslandskap i öster, enligt de 

ambitioner som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Storvreta. 

 

Kommunen har också uppvaktats av Utvecklingsrådet för Storvretabygden om att se över 

möjligheterna att få bättre tillgång till rekreationsstråk och naturområden. Behov av fler stråk 

och bättre kontakt med Fyrisån har även framförts av medborgare som har mynnat i ett 

uppdrag från kommunsstyrelsen att se över vad som kan möjliggöras. 

 

2014 genomfördes ett så kallat LEADERprojekt som syftade till att i ett första skede utreda 

rekreationsstråk längs Fyrisån samt eventuella förbindelser över vattendraget. Utredning 

påvisade olika alternativa sträckningar och broar för att tillgängliggöra Ekebydalens 

lundmiljöer och stråk längs med ån. 



 

Förslaget har under 2018 reviderats och för att kunna realisera projektet har de delar som ger 

mest effekt valts ut. Landskapet har också förändrats under de år som gått sedan den första 

utredningen och mark som föreslagits för promenadstråk har börjat brukas av fastighetsägaren 

varpå dessa delar inte setts som aktuella att genomföra. 

 

I huvuddrag ska en redan befintlig upptrampad gångstig göras mer permanent och bredare på 

en sträcka om sammanlagt 2 050 meter. Endast en del av gångvägen kommer att gå genom ny 

terräng. Uppsala kommun och en till fastighetsägare berörs av gångvägen och kontakt har 

tagits. Vidare ska sittplatser och skyltning med information om landskapet sättas upp. 

Promenadstråket kommer att knyta ihop delar av Storvreta och därigenom bidra till 

rekreationsmöjligheter. En grov anläggningskalkyl har gjorts där anläggningskostnaderna 

beräknats till ungefär 1,1 miljoner. Denna uppskattning är beräknad utifrån 500 kr löpmetern 

för en grusväg. Utöver detta bör kostnader läggas till för projektering, informationsspridning, 

ersättning till markägare med mera. Total anläggningskostnad för projektet är ca 2 miljoner. 

 

Driftkostnad beräknas till 32 000 kr/år (underhåll/sladdning av grusade stigar, slåtter av gräs 

kring promenadstråken samt röjning kring soffor och informationspollare) 
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Åstråket Storvreta
Aktuellt område
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Aktuellt område

Karta från 
FÖP Storvreta



Bakgrund och problembeskrivning
• En strandpromenad ska anläggas tillsammans med sittplatser och 

skyltning med information

• Stärka Storvretas positiva kvaliteter 

• Uppdrag från FÖP Storvreta och ett tidigare Leader-projekt  samt 
initiativ från Storvretabor.
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Förberedelsematerial
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Resultat och effekt av uppdraget
• Nytt promenadstråk som knyter ihop befintliga gångsystem i den del 

av Storvreta där Fyrisån rinner samt möjliggöra vattenkontakt.

• Uppfyller mål i FÖP att Fyrisålandskapet ska få en förbättrad kontakt 
med Storvreta och ökad tillgänglighet med vandringsleder till och i 
naturområdet. 
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Genomförande
• Uppdrag till förvaltningen att genomföra projektet Åstråket Storvreta

• Projektering och detaljerad kalkyl innan byggnation

• Fastighetsupplåtelse/reglering med Akademiförvaltningen
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Resursbehov
• Projektledare

• Kalkylering. En grov anläggningskalkyl har gjorts där 
anläggningskostnaderna beräknats till ungefär 1,1 miljoner. Denna 
uppskattning är beräknad utifrån 500 kr löpmetern för en grusväg. 
Utöver detta bör kostnader läggas till för projektering, 
informationsspridning, ersättning till markägare med mera. En 
totalkostnad på 2 miljoner bör vara rimlig.

• Driftkostnad beräknas till 32 000 kr/år (underhåll/sladdning av 
grusade stigar, slåtter av gräs kring promenadstråk samt röjning 
kring soffor och informationspollare)
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Tidplan
• 2019 projektledare tillsätts samt projektering och kalkyl upprättas

Medel finns inom befintlig GSN budget (”Park-Barn-Natur-Biologisk mångfald)

• Byggstart våren 2020 

Medel kan tillgängliggöras under GSN budget (”Utveckling-Natur” )
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Förslag till beslut
Att ge i uppdrag att genomföra och färdigställa projektet Åstråket
Storvreta
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Kommunikation och nästa steg

• Tillsätta en projektledare

• Fortsatt kommunikation med Akademiförvaltningen

• Kommunikation med allmänheten
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