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Hej! 
Det här nyhetsbrevet går ut till dig som har anmält intresse för utvecklingen i
Storvreta och Fullerö. God läsning! 

Delar av planläggningen för etapp 1 pausas
På grund av den rådande kapacitetsbristen för elförsörjning i landet planerar
Svenska kraftnät en utbyggnad av stamnätet. Det här kommer att påverka
planläggningen för Södra Storvreta, etapp 1.
 
Utbyggnaden av stamnätet är av stor betydelse för elförsörjningen i Sverige och
Uppsala är en av de orter där kapacitetsbristen är störst. Enligt det inriktningsbeslut
som Svenska Kraftnät tagit den 22 september 2020 är stamledningsutbyggnaden i
Uppsala ett prioriterat projekt. Kommunen välkomnar utbyggnaden som är en
förutsättning för en fortsatt stadsutveckling och en minskning av fossila bränslen.
Anledningen till att delar av planläggningen för Södra Storvreta etapp 1 pausas är att
det geografiska läget för sträckningen inte är fastställt. Ett av alternativen för
sträckningen går genom planområdet Södra Storvreta och de nya dubbla ledningarna
kommer att innebära en breddning av kraftledningsgatan.
 
I praktiken innebär det att kommunen avvaktar beslut från Svenska Kraftnät och
pausar delar av planläggningen inklusive planerad skolbyggnad. Planeringen av
huvudgatan, som ska binda ihop Fullerö och Storvreta, fortsätter. En del av
detaljplanen för bostäder påverkas heller inte.
 
- Huvudgatan prioriteras för att tillgodose behovet av kollektivtrafik i Fullerö. I nuläget
vill vi inte rita om planområdet utan avvaktar besked från Svenska Kraftnät, säger
projektledare Karin Varberg.
 
Besked om var sträckningen ska gå förväntas närmast om ett år. 
 
Här kan du se vilket område som påverkas och senareläggs:
 

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1346&e=[email]&r=[field1]&h=3EF85E83341CC2D2D1600A0E6F5FDE49
http://www.uppsala.se/
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Tack för ditt engagemang! 
Under november 2020 hade du möjlighet att lämna synpunkter och idéer till
utvecklingen av Storvreta centrum via en digital enkät. Nu är vi i full färd med att
sammanställa era förslag och att ta fram olika skissförslag för området. Vecka 4
kommer du att kunna rösta på det skissförslag som du tycker är bäst och som vi
sedan utgår ifrån i kommande planeringen. Sista veckan i februari presenterar vi
resultaten av hela dialogprocessen.

Det var allt för i år
All information om projektet finns på vår webbplats uppsala.se/storvreta. Har du
frågor är du välkommen att maila till oss på storvreta@uppsala.se.
 
Jag önskar dig stämningsfulla helger och ett gott nytt år! 
 
/Alva Herdevall, huvudprojektledare för Storvreta
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