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Bild från webbdialogen om två scnearier för centrums utveckling

Storvreta centrum är Uppsala kommuns näst störs-
ta tätort. Det har under flera år funnits planer på att 
utveckla och förtäta centrum, och inför ett kom-
mande detaljplanearbete önskade Botrygg som är 
den största fastighetsägaren i området genomföra 
en dialog kring hur området kan utvecklas. Projektet 
genomfördes i nära samarbete med Uppsala kom-
mun och Genova. 

Dialogen genomfördes i två delar: i ett första skede 
genomfördes en dialog om platsens förutsättningar.  
Därefter genomfördes en dialog om framtida utveck-
lingsmöjligheter. Den första delen genomfördes med 
hjälp av en webbaserad enkät i kartform samt fokus-
gruppsintervjuer. I del två presenterades två scena-
rieskisser som beskrev möjliga utvecklingsvägar, 
baserat både på den första dialogen, tidigare inrikt-
ning i bland annat ÖP samt fastighetsägarnas idéer. 
Del två genomfördes också med en digital enkät. 

Dialogen tydliggjorde ett antal knäckfrågor där det 
finns olika åsikter om områdets utveckling. Baserat 
på dialogarbetet togs ett antal rekommendationer 
för kommande detaljplanearbete fram. 
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UTFORMNING AV DIALOG

METOD 
Baserat på slutsatserna i dialogen om platsens för-
utsättningar, de politiskt antagna målen i översikts-
planen samt fastighetsägarnas idéer utvecklades två 
scenarier. Syftet med scenarierna var att beskriva 
ett spann av möjlig utveckling av centrum, och be-
lysa konsekvenserna av olika vägval. 

En tydlig skiljelinje angående hushöjd och antal bo-
städer utkristalliserade sig under arbetet. I den för-
sta webbenkäten fanns vissa motsättningar kring 
hushöjder, där vissa ville se max 2 våningar i centr-
um, medan andra kunde tänka sig uppåt 4. Fastig-
hetsägarna hade delvis önskemål om högre hus. An-
dra skiljelinjer handlade om parkeringslösningar, 
Storvretagårdens framtid och behov av ny park och 
mer service. 

Baserat på dessa skiljelinjer togs två scenarier fram:  
Småstadskaraktär och Stadskärna. Med hjälp av en 
andra webbenkät fanns möjligheten att, mellan 12 
februari och 8 mars 2021, tycka till om scenarierna, 
som presenterades med en planillustration och be-
skrivande texter. 

Enkäten utformades så att respondenterna kunde välja 
”Gillar” eller ”Gillar inte” för respektive förslag och se-
dan skriva motivering till svaret i fritext. Det var 
även möjligt att välja ”Gillar” respektive ”Gillar inte” 
för båda förslagen. 

MARKNADSFÖRING 
Webbenkäten marknadsfördes via Uppsala kom-
muns hemsida samt med utskick till de respondenter 
som i föregående enkät lämnade sin e-postadress. 
Kommunen använde sig även av riktade annonser 
via Facebook.

WEBBENK ÄT OM DE TVÅ UTVECKLINGSCENARIERNA.


