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Svar på interpellation om Storvreta 
 

Jonas Segersam (KD) har i en interpellation ställt frågor om utvecklingen av Storvreta. 

 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i mål och budget 2018-2020 som ett av 
inriktningsmålen att Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. Det innebär bland 
annat att den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen ska säkerställa likvärdig tillgång till 
boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för Storvreta visar på vilka möjligheter som Storvreta erbjuder inför 
framtiden och hur Storvreta kan utvecklas vid utbyggnad. Sedan antagandet 2012 har 
avgörande förutsättningar avseende genomförandet förändrats. För att FÖP Storvreta ska 
förverkligas och genomföras på ett hållbart sätt har en genomförandeplan tagits fram för att 
komplettera genomförandeavsnittet i FÖP Storvreta. Denna genomförandeplan kommer att 
behandlas på kommunstyrelsen den 13 juni. 
 
I och med att förutsättningar har förändrats sedan FÖP Storvreta antogs har en ny 
trafikutredning tagits fram. Utredningen svarar på hur mycket trafik och vilka 
färdmedelsandelar som kan tänkas gå på gator i Storvreta i framtiden. I utredningen har även 
gång- och cykelvägnätet i Storvreta setts över och åtgärder har föreslagits för att öka 
framkomligheten och säkerhet och för att främja ett hållbart resande.  
 
Förskole- och grundskolebehovet i FÖP Storvreta var beräknat på en utveckling av totalt 1600 
nya bostäder. Enligt den senaste bedömningen är det idag möjligt att utveckla Storvreta med 
upp till 2000 nya bostäder. En ny uppskattning av förskole- och grundskolebehovet har därför 
gjorts genom en befolkningsframskrivning. Redan idag finns ett behov av skolplatser i 
befintliga Storvreta. 
 
I Storvretas själ ligger friluftsliv och idrott centralt. Det finns ett aktivt föreningsliv och i 
samband med ortens expansion är det viktigt att bredda och utveckla orten som frilufts- och 
idrottsort. I den fördjupade översiktsplanen finns områden utpekade för idrottsändamål som 
möjliggör en utveckling av nya idrottsområden. I samband med detaljplaneläggning av 
bostadsområden kommer nya parker för spontanlek och utomhusvistelse att anordnas. Fyrisåns 
dalgång är en stor tillgång som rekreationsområde för Storvreta som också är klassad som 
riksintresse för kulturmiljövården. Gatu- och samhällsmiljönämnden har fått i uppdrag att 
förverkliga Årike Storvreta, det vill säga att utveckla och tillgängliggöra årummet. 
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Hur är den konkreta planeringen för pendlarparkering i Storvreta? Vilka åtgärder planeras, 
och när kommer åtgärderna att vara klara?  
 
Projekteringen beräknas vara klar i höst och pendlarparkeringen kan byggas under 2019.  
 
Vad kommer byggas och när i Storvreta Centrum?  

 
Vid Storvreta centrum planeras för kompletterande bebyggelse för centrumändamål och 
bostäder. Detaljplanearbetet bedrivs som byggherreplan och har varit på samråd. Vi avvaktar 
besked från byggherren UKFAB om nästa steg. 
 
Var och när kommer en ny seniorträffpunkt? Var och när kommer nya hyreslägenheter för 
äldre och vad händer med Vivo-tomten? 

Kommunstyrelsens mark- och exploateringstutskott har anvisat mark bakom Pluggparadiset 
centralt i Storvreta för bostäder i Uppsalahem AB:s regi samt för trygghetsbostäder och ett 
vård- och omsorgsboende. För att bidra till lägre boendekostnader kommer statligt 
investeringsstöd att sökas för såväl Uppsalahems bostäder som för vård- och omsorgsboendet. 
Arbetet med detaljplanen pågår och samråd planeras till i höst.  
 
När kommer en upprustning av promenadstråket längs Fyrisån till stånd? Finns några 
konkreta planer från kommunen utöver detta på ett bättre fritidsutbud i Storvreta?  
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har fått i uppdrag att förverkliga Årike Storvreta där en 
upprustning och utveckling av promenadstråk längs kultur- och naturmiljöerna längs ån ingår. 
Syftet är att ge Storvreta som helhet en förbättrad tillgänglighet till årummet. Under år 2018 
förväntas förslag på åtgärder börja studeras och efterföljande år kan åtgärder börja genomföras. 

I samband med detaljplaneläggning av bostadsområden kommer nya parker för spontanlek och 
utomhusvistelse att anordnas. 

I den fördjupade översiktsplanen finns områden utpekade för idrottsändamål som möjliggör en 
utveckling av nya idrottsområden. 

Storvreta idrottshall har nyligen genomgått en stor upprustning och utbyggnad. Dialog pågår 
med Storvretas föreningsliv kring hur befintliga anläggningar kan vidareutvecklas.  

 
Erik Pelling  
Kommunalråd (S) 


