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Yttrande över detaljplan för södra Storvreta, 
etapp 1 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

1.   Att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande avseende 
detaljplan för södra Storvreta, etapp 1. 

 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder och skolor i Södra Storvreta, samt 
knyta ihop Storvreta med Fullerö. Planen innebär ca 480 nya bostäder, en grundskola 
med idrottshall samt två förskolor och en torgbildning. Kulturförvaltningen bedömer 
att planförslaget inte påverkar det närliggande riksintresset för kulturmiljövården och 
att de fornlämningar som berörs hanteras på ett tillfredsställande sätt. 
Fornlämningarna som bevaras i planområdet kan med fördel kommuniceras som en 
kvalitet i området för rekreation och pedagogiska insatser.  

I samband med tillkomsten av en ny grundskola i området finns behov av ny 
fritidsklubb. Detta behandlas inom lokalförsörjningsplaneringen. Storvreta är en del av 
satsningen på offentlig konst på landsbygden och ett konstprogram är under 
framtagande för området. 

 

Ärendet 
Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för Södra Storvreta, 
etapp 1 i samrådsskede 17 augusti - 28 september 2020.  

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse  2020-09-10 KTN-2020-00439 
  
Handläggare:  
Pia Sörås Staflin, Anna Röst 
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Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder och skolor i Södra Storvreta, samt 
knyta ihop Storvreta med Fullerö. Planen innebär ca 480 nya bostäder, en grundskola 
med idrottshall samt två förskolor och en torgbildning.  

Kulturförvaltningen gör följande bedömning av planen avseende kulturarv som berörs.  

Kulturarv i planområdet 
Planområdet är beläget direkt söder om Storvreta tätort. Nordväst om planområdet 
ligger ett riksintresseområde för kulturmiljövården: Gamla Uppsala samt Fyrisåns och 
Björklingeåns dalgångar. Inom planområdet finns fornlämningar i form av 
boplatslägen, skärvstenshögar och stensättningar. En arkeologisk utredning har 
utförts inom planarbetet av Upplandsmuseet. 

Kulturarv i planförslaget 

Närheten till riksintresseområdet har beaktats i planförslaget genom avtrappning av 
byggnadsvolymer västerut och utsparande av skogsbryn (naturmark) för att minska 
påverkan på vyerna från dalgången. 

Planen medför att flera fornlämningar tas bort då området bebyggs. De fornlämningar 
med högst avläsbarhet och därmed kulturhistoriskt värde – skärvstenhögar från 
bronsåldern – bevaras i ett område som planläggs som naturmark i planområdets 
nordvästra del.  

Skärvstenshögar är en fornlämningskategori som indikerar boplatslägen, och har 
under bronsåldern, ca 1500-500 f Kr, använts för avfallshantering och ibland även 
begravningar. Fornlämningskategorin är exceptionellt vanlig i ett stråk i öst-västlig 
riktning i denna del av Uppland, och påvisar att området varit en rikt befolkad bygd 
med dignitet i ett regionalt perspektiv redan under bronsåldern.  

Sammanfattande bedömning 

Kulturförvaltningen bedömer att planförslaget inte påverkar det närliggande 
riksintresset för kulturmiljövården och att de fornlämningar som berörs hanteras på ett 
tillfredsställande sätt. 

Kulturförvaltningen har således inga invändningar mot planförslaget, och vill lyfta fram 
att fornlämningarna som bevaras i planområdets nordvästra del mellan 
dagvattendammen och förskoleområdet med fördel kan kommuniceras som en 
kvalitet i området för rekreation och pedagogiska insatser. 

I samband med tillkomsten av en ny grundskola i området finns behov av ny 
fritidsklubb. Detta behandlas inom lokalförsörjningsplaneringen.  

Storvreta är en del av satsningen på offentlig konst på landsbygden och ett 
konstprogram är under framtagande för området. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser. Kostnad för fritidsklubb 
behandlas i samband med lokalförsörjningsplanering och för konstnärlig gestaltning 
hanteras inom kulturnämndens investeringsbudget för offentlig konst.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-11 

Bilaga Samrådsyttrande – Detaljplan för södra Strorvreta, etapp 1  

Planhandlingar finns att hämta på:  

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-
utveckling/detaljplanering/detaljplaneroppna-for-synpunkter/  

 

 

Kulturförvaltningen  

 

 

Sten Bernhardsson  
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaneroppna-for-synpunkter/
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaneroppna-for-synpunkter/
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Samrådsyttrande - detaljplan för södra 
Storvreta, etapp 1 (PBN 2019-000864) 
 

Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och vill anföra följande. 

Kulturnämnden bedömer att planförslaget inte påverkar det närliggande riksintresset 
för kulturmiljövården och att de fornlämningar som berörs hanteras på ett 
tillfredsställande sätt. 

Kulturnämnden har således inga invändningar mot planförslaget men vill lyfta fram att 
fornlämningarna som bevaras i planområdets nordvästra del mellan 
dagvattendammen och förskoleområdet med fördel kan kommuniceras som en 
kvalitet i området för rekreation och pedagogiska insatser. 

I samband med tillkomsten av en ny grundskola i området finns behov av ny 
fritidsklubb. Detta behandlas inom lokalförsörjningsplaneringen.  

Storvreta är en del av kulturnämndens satsning på offentlig konst på landsbygden och 
ett konstprogram är under framtagande för området. 

 

 

Kulturnämnden  

 

 

 

Linda Eskilsson     Samuel Lundström 
Ordförande       Nämndsekreterare 

  

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Click or tap here to enter text. 2020-09-10 KTN-2020-00439 
  
Handläggare:  
Pia Sörås Staflin, Anna Röst 

 
 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
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