Nyhetsbrev från Uppsala kommun

Storvreta
stadsutvecklingsprojekt
Uppsala kommun fortsätter att
planera för utvecklingen av Storvreta.
För att du ska få veta vad som
händer i projektet får du det här
nyhetsbrevet. Den här gången får
du nyhetsbrevet hem i brevlådan.
I fortsättningen får du det till din
mailadress. Du prenumererar enkelt
på nyhetsbrevet genom att anmäla
dig på: www.uppsala.se/storvreta

Planering och förberedelser
i fokus
Vi planerar för bostäder samt olika verksamheter i
Storvreta, exempelvis inom skola, och fritid, vård och
omsorg. Planeringen innefattar även nya parker och
grönområden, samt ett rekreationsstråk längs med
Fyrisån. Förskolor och skolor från förskoleklass till
årskurs 9 prioriteras och kommunens ambition är att
en ny skola ska stå färdig i början av 2020-talet.
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Detaljplanering

Pågående byggprojekt

Fullerö 21:66

Fullerö bostäder

Intill Fullerö trafikplats pågår ett arbete med att
detaljplanelägga ett verksamhetsområde. Ett
planförslag var ute på samråd från 1 februari till
15 mars 2019. Efter samrådet har förslaget bearbetats
och detaljplanen har varit utställd på granskning.

Fullerö trafikplats

Fullerö trafikplats ska byggas om för att möta
framtida kapacitetsbehov. I november 2019
godkände kommunen ett medfinansieringsavtal med
Trafikverket som innebär att en vägplan för trafikplats
Fullerö ska tas fram som ett första steg i processen.
Trafikverket beräknar att arbetet med vägplanen för
Fullerö trafikplats påbörjas under våren 2020 och
tar ca två till tre år. Därefter startar byggnationen av
trafikplatsen som uppskattningsvis tar cirka ett år att
genomföra.
För att öka säkerheten för fotgängare vid trafikplatsen
vid väg 290 ska även en gångpassage byggas där
gående kan korsa körbanan. Gångpassagen är
fristående från vägplanen och kommer att byggas först.

Södra Storvreta

Planläggningen av Södra Storvreta innebär att Fullerö
bostäder länkas samman med befintlig bebyggelse
i Storvreta genom en ny huvudgata. Området
utvecklas till en attraktiv boendemiljö med närhet
till kollektivtrafik, gröna och rekreativa värden och
kommer att ha god tillgång till förskolor, grundskola
och en fullstor idrottshall. Bebyggelsen planeras
bestå av ca 950 bostäder varav ca 550 småhus och
resterande del flerbostadshus. Kommunen eftersträvar
att minst 30 % av bostäderna ska vara hyresrätter.

Kommunens arbete med att färdigställa gator och
trottoarer pågår. Asfalt, kantsten och skyltning ska
enligt tidplanen vara klart till sommaren 2020. Under
hösten 2020 kommer träd att planteras längs gatorna.
Lekplatsen planeras bli klar till sommaren 2020 och
parken som helhet till hösten samma år.

Bakgrund till stadsutvecklingsprojektet

Med flera politiska beslut i grunden är projektet
långsiktigt och fram till 2040 planeras cirka 2000 nya
bostäder och flera nya områden för verksamheter.
Utvecklingen av Storvreta sker genom delprojekt
där majoriteten befinner sig i tidiga skeden i
planprocessen. Ramarna för projektet är dels
kommunövergripande styrdokument, dels den
politiskt beslutade Fördjupad översiktsplan för
Storvreta från 2012 samt Genomförandeplan för
fördjupad översiktsplan för Storvreta från 2018.

Besök vår webbplats
för mer information
Under flera år framöver kommer det att hända
mycket i Storvreta. All information om projektet
finns på Uppsala kommuns webbplats. Har du
frågor är du naturligtvis välkommen att höra av dig.
Huvudprojektledare: Alva Herdevall
Kontakt:		storvreta@uppsala.se

Den första detaljplanen för Södra Storvreta är ett
planerat samråd hösten 2020 då det finns möjlighet att
lämna synpunkter på planen.

Fullerö Skolområde

I området planeras för en förskola, grundskola samt
100 bostäder. Ett detaljplanearbete kommer att starta
upp under våren 2020.
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