
  



  

Dagordning

● Välkomna
● Presentation av arrangörerna:

– Knivsta hembygdsgille

– Vårda Knivsta

– OBS Knivsta

● 4-spårsavtalet
● Avloppsfrågan
● Ekonomi
● Översiktsplanen
● Diskussion
● Sammanfattning



  

Avtalet med staten – 4 spår – historik

Alf Dickmark 



  

Avtalet med staten – 4 spår – historik 

● 2016 Johan Edstav utses till statens förhandlare.

● Det finns inget kommunalt beslut om att förhandla.

● 2017-02-27 skriver Klas Bergström till regeringen och säger 
att Knivsta kan bygga bostäder för 70 000 personer på 20 år 
motsvarande 3000 personer per år.

● 2017-06-18 skriver Klas Bergström till regeringen och säger 
att Knivsta kan bygga 22 000 bostäder på 20 år motsvarande 
3000 personer per år. 

(Under 2017 ökade folkmängden med ca 750 personer)



  

Avtalet med staten – 4 spår – historik 

● 2017-11 informeras partierna (utom SD) om saken.

● 2017-11-21 delges partierna kommunens PM. 

● 2017-12-13 fattar kommunfullmäktige beslut att godkänna 
såväl avtalet med staten som kommunens PM.

● 2017-12-18 skriver Klas Bergström på avtalet.



  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

                          Stellan Bergman



  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

Avtalet består av två dokument – statens avtalstext och som bilaga ett
PM från Knivsta kommun.

Kommunfullmäktige godkände avtalet den 13/12 2017. 
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.



  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

www.obsknivsta.se 

Här kan du bl.a.
ladda ner både
statens avtalstext
och kommunens
PM

http://www.obsknivsta.se/


  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

Statens avtalstext om statens åtagande

● Bygga ut järnvägen till 4 parallella spår mellan Uppsala och 
länsgränsen. Klart 2032-2034.

● Färdigställa stationsläge i Alsike, tidpunkt ej bestämd.

● Bygga ny trafikplats på E4 för att försörja Alsike.  OBS! 
Trafikplatsen ska finansieras av kommunen eller regionen.



  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

Statens avtalstext om kommunens åtagande

● “..är att utbyggnaden ...genomförs… i de utpekade områdena..”

● “Kommunen åtar sig att själv eller genom annan markägare 
eller exploatör och på egen bekostnad (i förhållande till övriga 
parter) uppföra 15.000 bostäder i områdena Alsike och Nydal 
till och med år 2057.”

● “Exploateringarnas täthet ska genomföras i enlighet med 
kommunens promemoria i bilaga.”



  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

Kommunens PM

De nya stadsdelarna ska ha “värdeskapande småstads- 
karaktär” och “byggas med en relativt hög täthet”.

Befolkningstätheteten ska på kvartersnivå vara upp till 500 
invånare per hektar i centrala lägen.



  

 Östermalm:
ca 290 inv/ha

Sveriges tätaste
kvarter finns
på Östermalm.

yta ca 1.3 hektar

ca 550 vuxna

Befolkningstäthet 
> 425 inv/ha

Knivsta: upp till
ca 500 inv/ha



  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

Ur kommunens PM

Knivsta (huvudsakligen 
Nydal), 9000 lägenheter. 

Befolkningstäthet 80-500 
inv/hektar.



  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

Ur kommunens PM

Alsike, 6000 lägenheter. 

Befolkningstäthet 80-400 
inv/hektar.



  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

Konflikter inbyggda i avtalet, exempel:

Staten:
 “Kommunen åtar sig att själv eller genom annan markägare 
eller exploatör och på egen bekostnad (i förhållande till övriga 
parter) uppföra 15.000 bostäder i områdena Alsike och Nydal 
till och med år 2057.”

Kommunen:
 “en förutsättning för denna bostadsexpansion är att staten 
bidrar med resurser som hjälper oss med till exempel 
planering, upphandlingar, finansiering, utredningar m.m.”

Vad gäller?



  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

Oenighet – Är det ett avtal? Är det bindande eller inte?

Staten:

“Det är ett avtal”  “Ja, det är bindande...” /Johan Edstav, 
statens förhandlare

Kommunpolitiker i Knivsta:

“det är INTE ett avtal… det kan inte vara bindande”
“inte civilrättsligt bindande”
“inte särskilt bindande”
“en avsiktsförklaring...”

Vad gäller?



  

Avtalet med staten – 4 spår, 15.000 bostäder

Osäkerhet om förutsättningarna

I avtalet förutsätts att man ska bygga 
fyra parallella spår.

Men – Trafikverket överväger andra 
lösningar:

“Ett skäl till att undvika befintlig 
korridor via Knivsta kan vara intrånget 
i tät bebyggelse och att undvika de 
svåra geotekniska förhållandena vid 
Trunsta mosse”

Gäller avtalet i så fall?



  

Avtalet med staten – bakgrund  

                           Ronny Hellström



  

Avtalet med staten – bakgrund  



  

Avtalet med staten – bakgrund  

Utredning av Stockholms Handelskammare 2015 

FYRA SPÅR GER 100 000 BOSTÄDER 

I utredningen presenterades möjligt bostadsbyggande:

30 000 bostäder i Knivsta tätorter
25 000 i Odensala vid  kommungränsen mot Knivsta 
20 000 bostäder på gränsen mellan Knivsta och Uppsala. 

(För Märsta angav man 5 000 bostäder och för 
Bergsbrunna i södra Uppsala 20 000 bostäder)



  

Avtalet med staten – bakgrund  



  

Avtalet med staten – bakgrund  

SAMTIDIGT  med Handelskammarens rapport startade en 
stor utredningsgrupp tillsatt av Trafikverket

”ABC – STRÅKET  UPPSALA, SIGTUNA OCH KNIVSTA KOMMUN.
UPPSALA OCH STOCKHOLM LÄN”

I denna har alla myndigheter och politiska instanser i 
regionen samt Swedavia och Arlandabanan ingått men inte 
Handelskammaren. Annan konsult.

Har arbetat  2015-06-18  till  2017-04-10

Underlag för Trafikverkets förslag till regeringen 

Knivsta har haft fyra representanter 



  

Avtalet med staten – bakgrund  

Många tillfällen sedan 2015 att ha seriös dialog med 
Knivstas innevånare om utveckling av transportsystemet i 
regionen

Denna grupp har inte diskuterat några bindande åtaganden 
av bostadsbyggande



  

Avtalet med staten – bakgrund  

Trafikverket slutsatser i deras rapport 2017-12-12

KORT SIKT (år 2025) 

Stockholm Central: Bangårdsombyggnad 
Stockholm-Uppsala: Trimningsåtgärder 

Uppsala: Ökad spårkapacitet 

Arlanda C: Plattformsförlängning samt signalåtgärder (och 
eventuellt vändspår) 
Märsta: Bangårdsombyggnad 



  

Avtalet med staten – bakgrund  

MEDELLÅNG SIKT  (år 2030) 

Uppsala-Knivsta: Etappvis utbyggnad med två nya spår (från 
Uppsala C och söderut) till ett fyrspår. 

Rosersbergs godsbangård: Planskild spåranslutning till/från 
godsterminalen
 
Ulriksdal: Ombyggnad av planskild korsning
 
Skavstaby: Ombyggnad av planskild korsning, givet att pendel- 
och regionaltåg ska kunna trafikera både Märsta och Arlanda 
växelvis

Stockholm Nord Solna: Stations- och spårutbyggnad, givet att 
regionaltåg ska göra uppehåll 



  

Avtalet med staten – bakgrund  

LÅNG SIKT  (utblick mot år 2040) 

Knivsta-Myrbacken: Fortsättning av fyrspåret 
Myrbacken-Arlanda-Stockholm: Två nya spår i befintlig eller ny 
korridor 

Etappvis spårutbyggnad söder om Uppsala 

Utreda om  i befintlig sträckning genom Knivsta eller som ett 
dubbelspår i en alternativ sträckning med en förgreningspunkt
mellan Bergsbrunna och Alsike.

Förutsätts att även andra infrastrukturåtgärder genomförs för att 
möjliggöra en ökning av tågtrafiken, i synnerhet vad gäller en 
kapacitetsförstärkning vid Arlanda C och i Uppsala. 
Eventuellt två nya spår från Skavstaby till Stockholm Nord-Solna 



  

Avtalet med staten – bakgrund  

NÄR startade förhandlingarna mellan ”Samordnaren” från  
Bostadsdepartementet och kommunerna? 

VILKA har deltagit från Knivsta?

NÄR har det skett avrapportering till kommunfullmäktige?

INGEN information eller dialog med medborgarna

NÄR blev det bråttom att skriva avtal före 2017-12-31?

Kan aldrig vara bråttom med ett ”avtal” som påstås ska 
gälla i 40 år



  

Avtalet med staten – bakgrund  

Regeringen pressade på 
Nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029  
 
VARFÖR ställde kommunen upp på det kravet från staten/ 
Bostadsdepartementet?

Alla partier som röstat ja den 13 december 2017  är 
ansvariga för detta skolexempel på hur en kommun 
INTE SKA STYRAS



  

Avtalet med staten – bakgrund  

”Avtalet” ska rivas upp av ny majoritet som ser till Knivstas bästa

Inga fördelar bara nackdelar för Knivsta

”Binder” Knivsta utan att kommunen ”får” något . 

Bara betala

Fel part från staten. ”Samordnaren” har avslutat sitt uppdrag. 
 
Trafikverket styr.

PR-jippo från regeringen. Utspel i bostadsfrågan. 

Kommunstyrelsen i Knivsta spelar med. Varför då?



  

Avtalet med staten – bakgrund  

Regering och riksdag ansvarar för det nationella 
transportsystemet

Knivsta inte skyldig att göra motprestationer

Knivsta ska avvakta till det finns en bindande tidsplan från 
regering/riksdag med beslut om exakta spårdragningar och 
nya stationer och en trovärdig budget för alla investeringar 
som ska finansieras av kommunen.



  

Infrastruktur ska matcha utbyggnadsplaner

                           Terry Judkins



  

Infrastruktur ska matcha utbyggnadsplaner

● Knivsta kommuns vatten och avlopp

● Roslagsvatten AB

● Käppalaförbundet



  

Ekonomi

                           Ronny Hellström



  

Ekonomi

                         
Den 21 februari skriver kommunstyrelsens ordförande i 
Knivstabygden under rubriken 
 ”Stabil ekonomi för framtidens utmaningar”

”Budgetåret 2017 slutade mycket positivt för Knivsta kommun 
med ett överskott på cirka 25 miljoner kronor vilket motsvarar 
2,7 % av omsättningen.
Ingen utdelning behövde tas ut från de kommunala bolagen. 
Vi sparar i ladorna för framtida behov.”

Han kunde lika gärna ha skrivit:
Tyvärr slutade verksamheten budgetåret mindre bra med ett 
underskott på 43 miljoner kronor med risk för ytterligare 
underskott på 29 miljoner kronor.

Skillnaden är ”exploateringsvinster” vilket betyder försäljning 
av kommunens mark.



  

Ekonomi

                         
I detta belopp ingår även markförsäljning till det egna bolaget 
om 10 miljoner kronor och en osäker fordran om 34 miljoner 
kronor avseende försäljning av fastigheten ”Virkesladan” 
bredvid kommunhuset.

I REVISORERNAS GRANSKNING låter det annorlunda än i 
de rosenskimrande beskrivningar vi får från kommunens 
främste företrädare:

Revisorerna anser att
● Kommunens finansiella mål för verksamheten = 0,5% är för 

lågt. Bör vara 3 – 5%
● Kommunen bör inte budgetera med intäkter av 

markförsäljning
● Skulderna ökar och kommunen behöver införa ett finansiellt 

mål för skuldsättning
 



  

Ekonomi

                         
● Analys av risker och konsekvenser om budgeterade intäkter 

av exploateringsprojekt inte blir av måste göras

● Budgetplanen för 2017 – 2020 visar ett totalt överskott på 
ca 20 mkr efter beräknade exploaterings vinster om minst 
ca 200 mkr

● Kostnaderna i kärnverksamheten har ökat med 8 %. För 
högt. Orsak socialnämnden har ett underskott om 25 mkr 
mot budget. Fortsätter det 2018 kan det bli fråga om ej 
beviljad ansvarsfrihet för nämndens ledamöter. 
Kommunstyrelsen måste utöva sitt tillsynsansvar.

 



  

Ekonomi

                         
Dessutom anser revisorerna att 

● översiktsplanen måste prissättas, både vad gäller drift 
och investeringar och att

● en tydlig prioriteringsordning av framtida investeringar 
måste göras samt att

● det personalpolitiska programmet måste uppdateras oftare.

(Enligt intervjuer med personal i förvaltningen finns behov av 
att stärka de administrativa delarna av kommunen, men de 
politiskt styrande är inte lyhörda för det. Man anser också att 
det är färre kvalificerade sökande)

 



  

Översiktsplanen

                           Terry Carlbom



  

Översiktsplanen



  

Avslutning

                         Alf Dickmark

En kommuns/stads attraktivitet, kvalitet, beror på…

1) Det offentliga ansvarstagandet

2) Långsiktigheten i planeringen med beaktande av dagens behov

3) Tillämpandet av helhetssyn och sektorssamverkan

4) Hur man tar tillvara ortens/stadens natur och kultur, egenart

5) Hur man beaktar invånarnas identitet, livsstilar, värderingar och resvanor

6) Hur man tillämpar demokratiska principer och spelregler – TILLITEN

7) Öppenhet. Hur man involverar näringslivet och civilsamhället genom aktiv dialog 
och partnerskap

 

Enl. bl.a. aktuell forskning, Kairos Futures m.fl



  

Kommande aktitivitet

Knivsta kommuns handläggning av Mojjen ärendet – Vi väntar på ett rättrådigt avslut

När jag såg Uppdrag Gransknings (UG) TV-program 2015-08-26 som tog upp Knivsta 
kommuns handläggning av Mojjen var min reaktion att: Detta kan inte vara sant! 

Jag tog kontakt med ”Korvgubben” och fick hans version. Jag började själv granska fakta, 
och fann att UGs version otroligt nog stämde.  Han har inte behandlas korrekt av Knivsta 
kommun.

Det tydligaste exemplet är det lagakraftvunna beslutet KS2014/80 att uppdra åt förvaltningen 
att fortsätta förhandla med Mojjen AB om placering av verksamheten.

Förhandlingarna har fortfarande, efter fyra år, inte påbörjats!!

Diverse försök att ”sopa fakta under mattan”, senast vid KS möte i januari i år där Miljöpartiet 
ställde fyra väl motiverade frågor angående Mojjen vilka avvisades utan motivering.

Advokater!  Varför har det betalats ut 1.3 miljoner till en advokatbyrå?

OBSKnivsta har beslutat att redovisa fakta med kommentarer vid ett kommande möte.

Mera information, se vår hemsida OBSKnivsta.se
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