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Den inledande delen av översiktsplanen förklarar vad en 
fördjupad översiktsplan är och hur den ska användas. Här 
beskrivs också hur arbetet bedrivs och hur medborgarna 
kan delta i processen. Arbetet med miljökonsekvens-
beskrivningen för planen beskrivs. 

Här redovisas de målsättningar som planen ska främja och 
ge utrymme för. De är hämtade från Översiktsplan för 
Knivsta kommun 2006 och Miljöprogram för Knivsta 
kommun. De viktigaste målkonflikterna presenteras.

Knivsta och Alsike ligger mitt i en av Sveriges mest expan-
siva regioner. Här beskrivs regionala samarbeten och andra 
faktorer i omvärlden som vi behöver ta hänsyn till i plan-
eringen av tätorterna

Här beskrivs sektorsvis dagens situation och de mål som 
finns för olika allmänna intressen. 

Här beskrivs kortfattat relationen mellan de två tätorterna 
Knivsta och Alsike

Detta är planens centrala avsnitt. Här redovisas hur kom-
munen vill att mark och vattenska användas, hur bebyg-
gelsen ska utvecklas och var värdefulla miljöer ska bevaras 
och göras tillgängliga i och närmast runt tätorterna. 

Planförslaget ska ses som en ram som anger potentialen för 
utveckling och bevarande.  Flera av planens intentioner 
är beroende av markägares och andra aktörers initiativ 
och samtycke. Med utgångspunkt i planförslaget hoppas 
kommunen på en konstruktiv dialog med allmänheten, 
markägare och andra aktörer inom byggbranschen och 
andra sektorer.

Översiktsplanens konsekvenser skisseras här.  En separat 
MKB som fungerar som underlag för planen följer med 
planen på samråd.

I detta avslutande avsnitt förs resonemang om strategier 
för hur planens intentioner ska kunna bli verklighet och 
hur arbetet med den översiktliga planeringen ska fort-
sätta när denna plan är antagen.

Länsstyrlesens granskningsyttrande
Kommfullmäktiges sammanträdesprotokoll

Plankartorna återfinns i A3-format längst bak i planen.  
Nulägeskartor och några planskisser återfinns tillsam-
mans med texten. 
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Om FÖP: en

Vad är en 
översiktsplan?
Organisation och 
process
Miljöbedömning och 
planalternativ

Mål och nuläge

Mål och
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Allmänna intressen

Plan
Användning av
mark och vatten

Konsekvenser

Genomförande och 
fortsatt arbete

Kartor

Knivsta och Alsike

Bilagor



Om Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter

3

Förord   1

Läsanvisning 2

Innehåll 3

Förkortningar som används i planen 4

Om FÖP för Knivsta och Alsike tätorter   5
 Vad är en fördjupad översiktsplan (FÖP)? 7 
 Organisation och process 10
 Miljöbedömning och planalternativ 12 
Mål och nuläge 15
Mål och målkonflikter 16 
 Kommunövergripande  upprag och mål i      17
       kommunens Mål och Budget 2012  
 Övergripande mål                                                  19
       Var siktar vi att vara år 2020?                              19 
 Under resans gång 21
 Målkonflikter och ställningstaganden 21
 Mål i kommunens miljöprogram 21
Omvärlden 24
 Regionala sammanhang och samarbeten 25
 Långsiktig hållbar utveckling 28
Knivsta och Alsike 32
 Knivsta och Alsike 33
Allmänna intressen 34
 Stasdsbild 35
 Boende, bostäder och sociala  38
 förhållanden
 Offentlig service 40
 Näringsliv och kommersiell service 42
 Kommunikationer 44
 Rekreation och friluftsliv 46
 Natur 56
 Mark och vatten 58
 Kulturmiljö 60
 Landskapsbild 62
 Sport och fritid 64
 Teknisk försörjning 65
 Miljö, hälsa och verksamheter med  68
 störande effekter
 Risker, säkerhet och beredskap 74

Innehåll

 Riksintressen 75
 Miljökvalitetsnormer 75 
Plan 77
Användning av mark och vatten 78
 Planens huvuddrag 79
 Knivsta 82
 Alsike 100
 Ar 107
 Boängsvägen 108
 Kommunikationer 108
 Teknisk försörjning - vatten och avlopp 111
 Sport, idrott och fritid 116
 Vatten 117
 Risker och säkerhet 118 
 Riksintressen 118
 Miljökvalitetsnormer 118
Konsekvenser 119 
 Vad är en konsekvensbeskrivning? 120  
 Nollalternativet 121
 Planförslaget 122
 Preliminär bedömning om MKB krävs  129
 vid detaljplaneläggning av de 
 utbyggnader som föreslås i planen 
 Uppföljning av miljöbedömningen av          130
 FÖP: en

Genomförande och fortsatt arbete 131
 Genomförande 132
 Fortsatt arbete 139

Bilagor                                                                            141
 Länsstyrelsens granskningsyttrande             143
 Kommunfullmäktiges sammanträdes-         147
 protokoll

Kartor (Plan) 
Karta   1    Plankarta
Karta   2     Grönstruktur, Gång- och cykelvägar, Skolor   
                     och Bollplaner 



Om Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter

4

Förkortningar som används i planen
ÖP 06 = Översiktsplan för Knivsta kommun 2006 
FÖP = Fördjupad översiktsplan 
MKB = Miljökonsekvensbeskrivning
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Vad är en fördjupad översiktsplan (FÖP)?
Vad är en FÖP?
Översiktsplanen kan, om kommunen finner det 
nödvändigt, fördjupas för vissa delar av kommunen 
eller avseende en eller flera aspekter som berör 
hela eller delar av kommunen. Sådana fördjup-
ningar kallas ofta ”fördjupad översiktsplan” (FÖP) 
men i formell mening är de en revidering av den 
kommunomfattande översiktsplanen avseende 
den del eller de aspekter som FÖP: en behandlar. 
Denna plan ersätter Översiktsplan för Knivsta kom-
munen 2006 (ÖP 06) i de geografiska delar som 
denna plan behandlar. 

Varför FÖP?
Den långsiktiga bebyggelseutvecklingen och 
utvecklingen av markanvändningen i tätorterna 
Knivsta och Alsike behöver behandlas mer detalj- 
erat än vad som var lämpligt i ÖP 06. Behovet av 
en fördjupad översiktsplan för tätorterna Knivsta 
och Alsike är stort. Översiktplan för Knivsta kom-
mun anger att fördjupade översiktsplaner ska 
upprättas för Knivsta och Alsike. I princip gäller 
samma generella skäl som till varför översiktsplaner 
behövs. 

Relation till andra planer och
program 
Översiktsplan för Knivsta kommun 2006 
(ÖP 06)
Denna plan ersätter ÖP 06 i de geografiska delar 
som denna plan behandlar. De målsättningar för 
tätorternas utveckling som återfinns i denna plan 
är hämtade ur ÖP 06. 

Strukturstudie - inför fördjupning av Över-
siktsplan för Knivsta kommun 2006 – för 
tätorterna Knivsta och Alsike
Strukturstudien gjordes som ett första steg i arbe-
tet med att ta fram denna FÖP. I planarbetet har 
andra frågeställningar än övergripande struktu-
rella vägts in och en bredare bedömning gjorts. 

Trafikplan
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en 
trafikplan för Knivsta tätort, Alsike tätort och områ-
det däremellan. Ett arbetsmaterial har tagits fram 

av en konsult i samarbete med kommunen. Stora 
delar av arbetsmaterialet till trafikplanen återfinns 
i denna plan. Syftet med trafikplanen är att den 
ska ligga till grund för en medveten trafikplane-
ring som överrensstämmer med samhällsbygg-
nadsprocessen i Knivsta och Alsike. En FÖP har 
formellt sett en starkare ställning än en trafikplan. 
Trafikplanen kommer dock i många avseenden 
vara mer detaljerad än FÖP: en. Meningen är då 
att de åtgärder som föreslås i trafikplanen ska följa 
intentionerna i FÖP: en. 

Gestaltningsprogram för entré från E4 och 
väg 77
Gestaltningsprogrammet är mer detaljerat än 
denna plan och ska fungera som underlag för 
fortsatt planering och för åtgärder längs Gredelby-
leden mellan E4 och vägbron över järnvägen. 
Gestaltningsprogrammet och denna plan överrens-
stämmer med varandra. 

Miljöprogram
December 2007 antogs Miljöprogram för Knivsta 
kommun av Kommunfullmäktige. FÖP: en och 
miljöprogrammet behandlar till stora delar samma 
aspekter av arbetet med att nå en långsiktigt håll-
bar utveckling men på olika plan och med olika 
utgångspunkter. Målsättningarna i ÖP 06, denna 
plan och miljöprogrammet är samordnade. Mål-
sättningarna i miljöprogrammet finns redovisade 
under avsnittet Mål och nuläge. Miljöprogrammet 
kommer att bli mer konkret vid framtagandet av 
handlingsplaner för kommunala verksamheter. 
Detaljplaner kan, när denna FÖP är antagen och 
handlingsplanerna knutna till miljöprogrammet 
är framtagna, kunna tas fram med utgångspunkt i 
dessa. 

Utvecklingsprogram för centrala Knivsta
Det utvecklingsprogram för centrala Knivsta som 
godkändes av kommunstyrelsen hösten 2010 
berör till stora delar frågor som inte hanteras i 
denna FÖP.  Utvecklingsprogrammet och FÖP: 
en är samordnade så att de inte står i strid med 
varandra. Delar av utvecklingsprogrammet som 
rör trafik-  apparaten i tätorten Knivsta har lyfts in 
i  denna plan inför utställningen. 
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Hur ska planen användas?
Översiktsplaner är kommunens långsiktiga 
verktyg för att visa hur den i stora drag vill att 
mark och vatten ska användas och hur den vill 
att bebyggelsen ska utvecklas. Den fördjupade 
översikts-planen handlar om frågor som var vi 
ska bygga, var nya vägar ska dras fram, var och 
hur vi ska skydda och utveckla intressanta områ-
den, var vi behöver reservområden för framtiden 
och hur stadsbygden på lång sikt ska utvecklas 

i tätorterna Knivsta och Alsike. Den fördjupade 
översiktsplanen ska fungera både som vision och 
handlingsprogram men också som beslutsun-
derlag för kommunen och andra myndigheter i 
frågor som rör planering, bygglov och resurshus-
hållning. Översiktsplanen fungerar till exempel 
som underlag för arbetet med detaljplaner men 
den är också vägledande när beslut som rör mark- 
och vattenanvändning och byggande ska fattas 
enligt annan lagstiftning än plan- och bygglagen. 
I vissa avseenden använder kommunen också 
den fördjupade översiktsplanen som ett underlag 
i sin verksamhetsplanering. 

Den fördjupade översiktsplanen ska kunna använ-
das som underlag för beslut om:
•	 arbete med detaljplaner
•	 bygglovprövning i områden utanför detaljplan 

inom planområdet
•	 lokalisering av större anläggningar för idrott 

eller liknande
•	 beslut om markanvändning som kräver över-

blick och/eller samordning över detaljplane-
nivå, till exempel gator, gång- och cykelvägar 
och parkeringar

•	 beslut om markanvändning som inte kräver 
detaljplan eller bygglov inom planområdet

•	 beslut som rör mark- och vattenanvändning 
och byggande som ska fattas enligt annan 
lagstiftning än plan- och bygglagen.

Kommunens inställning till olika allmänna och 
statliga intressen och hur kommunen väger dessa 
intressen mot varandra ska också framgå av den 
fördjupade översiktsplanen. Planen är med andra 
ord ett instrument för dialogen med staten om riks-
intressen. I den mån stat och kommun är överens 
om hur riksintressena ska behandlas kan översikts-
planen ses som en överenskommelse i frågor som 
rör dessa.

Den fördjupade översiktsplanen ska ses som en 
ram som anger den potential för utveckling och 
bevarande, som de för kommunen uppställda  
målen tillåter avseende tätorterna Knivsta och 
Alsike. Det innebär bland annat att planen öppnar 
för byggnation inom vissa områden. Beslut om att 
ett område ska exploateras och i vilken omfatt-
ning fattas inte i den fördjupade översiktsplanen.  
Sådana beslut kräver anpassning till de ständigt 
växlande förhållanden som påverkar synen på 
vad som är lämplig utbyggnadstakt och utbygg-
nadsordning, och lämpar sig bäst i kommunens 

Energistrategi
Energistrategin som antogs 2011 beskriver kom-
munens samlade ambitionsnivå på energiområ-
det, och innehåller åtgärder som kommunen åtar 
sig att genomföra till och med år 2014. Strategins 
huvudfokus är att främja en energiomställning till 
ett energieffektivt och miljövänligt samhälle med 
fortsatt god välfärd genom framtidssäkra, ener-
gisnåla och lokala lösningar för bl.a. transporter, 
byggande och energiproduktion.

Strategi för vatten och avlopp
Strategin ska vara vägledande för hanteringen 
av VA-frågor i kommunen, och innehåller en rad 
åtgärder som kommunen åtar sig att genomföra 
för att säkerställa lagefterlevnad, uppnå relevanta 
miljömål, och säkerställa god ekologisk status 
i alla vattenförekomster. Den ska även ligga till 
grund för det kommande arbetet med att ta fram 
en VA-plan. Strategin beräknas antas under 2012.
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löpande arbete, där den fördjupade översiktspla-
nen utgör ett viktigt underlag. De markområden 
som pekas ut för olika ändamål är med andra ord 
utsedda med siktet inställt på att kunna nå de 
kvaliteter som pekats ut som målsättningar. Den 
fördjupade översiktsplanen ska alltså kunna fung-
era oavsett i vilken takt utbyggnaden kommer att 
ske med i framtiden. Kommunen kan inte styra 
den takt utvecklingen och utbyggnaden kom-
mer att ske i. Däremot kan kommunen bidra till 
att utvecklingen sker i en takt som kommunens 
ekonomi tillåter i form av investeringar i skola, 
kollektivtrafik, teknisk försörjning och annan of-
fentlig service. Avsnitten Rekreation och friluftsliv 
och Grönstruktur fungerar i praktiken som en 
översiktlig grönstrukturplan. Dessa avsnitt är där-
för relativt omfattande. Med utångspunkt i dessa 
avsnitt kan sedan grönplaner som behandlar 
bland annat grönytornas funtktion och karaktär 
tas fram.

Arbetet med planer av detta slag syftar alltså till 
att ge ramarna för bebyggelsens utveckling och 
markanvändningen för 15 – 20 år. Samtidigt måste 
det finnas handlingsberedskap i vissa avseenden för 
oförutsedda möjligheter och utvecklingar. Plan-
arbetet med alternativ och dessas konsekvenser där 
delar prövas mot helheten och de politiska diskus-
sionerna kring detta har bidragit till att förbättra 
handlingsberedskapen. 

Planens fokus, avgränsning och tids-
horisont
Planens fokus ligger på rena markanvändnings- 
frågor som:
•	 Var ska ny bebyggelse och nya anläggningar 

lokaliseras och vilken typ av bebyggelse och 
anläggningar rör det sig om?

•	 Var ska grönytor sparas och var ska nya 
grönytor skapas?

•	 Var ska nya vägar, gator och gång- och cykel-
vägar anläggas?

Andra frågor, många med stark anknytning till 
dessa frågor, behandlas också i planen men då i 
första hand som underlag eller nödvändiga för-
djupningar av förslagen till markanvändning.

Vissa delar av planalternativen redovisas mer de-
taljerat än andra. Detta har varit nödvändigt av två 
skäl. I några av fallen har bedömningen gjorts att 
det krävs illustrerande exempel för att plan- 
alternativens innebörd tydligt ska framgå. I andra 
fall är det frågor som bedömts vara så viktiga att de 
krävt mer ingående behandling. 

Planen sträcker sig fram till år 2025.  Planområdet 
framgår av kartan Planområdet nedan.

Gräns för 
planområdet

Planområdet
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”Volymstudier med mycket stort tidsdjup” (långt 
bortom 2050). 

ÖP 06, Strukturstudien för tätorterna Knivsta och 
Alsike och projektprogrammet för framtagandet av 
denna FÖP har fungerat som program för arbetet 
med denna plan.

Planarbetet
När strukturstudien godkänts påbörjades arbetet 
med själva planen. Det första steget i planarbetet 
var att arbeta fram ett samrådsmaterial som kom-
munstyrelsen den 1 december 2008 godkände och 
beslutade skicka ut på samråd.

Under samrådet ställdes ett första planförslag ut. 
Syftet med samrådet är att samla in synpunkter, 
bland annat från invånarna i kommunen. Efter 
samrådet ställdes alla inkomna synpunkter sam-
man i en samrådsredogörelse. Med utgångspunkt 
i sammanställningen bestämmde kommunsty-
relsen hur planförslaget skulle omarbetas inför 
utställning. Den 30 maj 2011 beslutade kommun-
styrelsen att det reviderade planförslaget skulle 
ställas ut. Utställningen ägde rum under hösten 
2011. MKB: n för planen ställdes ut på samråd 
samtidigt som planen och har behandlas på 
samma sätt som planen inför utställningen.

Syftet med utställning är att visa hur synpunkter-
na från samrådet påverkat planförslaget och att 
ge bland annat invånarna i kommunen ytterligare 
en möjlighet att lämna synpunkter på planen. 
Utställningen ska pågå under minst två månader. 
Efter utställningen ställdes alla synpunkter som 
inkommit under utställningen samman. Därefter 
tog kommunstyrelsen ställning till vilka föränd-
ringar som behövde göras i förslaget inför anta-
gande. När kommunstyrelsen godkänt planen 
överlämnades den till kommunfullmäktige för 
slutgiltigt antagande. Om kommunstyrelsen efter 
utställningen hade beslutat att stora förändringar 
skulle göras i planförslaget skulle förslaget ha 
ställts ut igen innan det kunde antas av kommun-
fullmäktige. 

Utställning av MKB: n skedde samtidigt som ut-
ställningen av planen. MKB: n antas inte. Se vidare 
under avsnittet Miljöbedömning nedan. 

Organisation och process
Organisation
Kommunstyrelsen utsåg en styrgrupp till att 
leda arbetet med framtagandet av denna FÖP. 
Styrgruppen bestod av åtta personer, en från 
varje parti med representation i kommunfullmäk-
tige. Från och med 2011 har kommunstyrelsens 
planutskott fungerat som styrgrupp. Formella 
beslut under processen har fattats av 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige antog 
planen. Till ledningsgruppen har en projekt-
grupp varit knuten. Projektgruppen som består 
av tjänstemän från kommunen. Till sin hjälp har 
projektgruppen haft Roslagsvatten som skrivit 
om vatten och avlopp. Två arkitektkontor gjorde 
inför samrådet fördjupade studier av hur Knivsta 
och Alsike kan förtätas. Det materialet användes 
när styrgruppen inför samrådet diskuterade för-
tätning av Knivsta. Ett större konsultföretag har, 
med stöd av en underkonsult, utfört arbetet med 
att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB: n) för planförslaget. 

Process
Tre skeden
Plan och bygglagen reglerar hur arbetet med 
översiktsplaner ska gå till. Arbetet med planen 
kan delas in i tre skeden; program, planarbete och 
antagande. Programskedet är inte formellt regle-
rat i lagstiftning varför stor frihet råder för såväl 
programmets innehåll som för hur arbetet med 
programmet kan bedrivas. Planarbetet är uppdelat 
i samråds- och utställningsskedena som är regle-
rade i plan- och bygglagen.

Program
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
inleddes med ett förarbete där övergripande 
trafik-, bebyggelse- och  grönstruktur för de båda 
tätorterna studerades. Arbetet resulterade i en 
strukturstudie (Strukturstudie - inför fördjupning 
av Översiktsplan för Knivsta kommun 2006 – för 
tätorterna Knivsta och Alsike). 2007-05-28 god-
kände kommunstyrelsen strukturstudien som ett 
underlag för arbetet med fördjupad översiktsplan 
för Knivsta och Alsike. Strukturstudien hade tre 
tidshorisonter; 2025, ”Utblickar mot 2050” och 
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Antagande
Kommunfullmäktige antar planen. Därefter ska 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod ta 
ställning till om planen är aktuell. 

Medborgarinflytande
Det är viktigt att alla som bor i Knivsta kommun 
får möjlighet att komma till tals om kommunens 
framtid. De stora kunskaper som medborgarna har 
om sin närmiljö är ett värdefullt underlag för kom-
munens planering. För att få ett starkt och brett 
medborgarinflytande är det viktigt att all planering, 
inkluderat den översiktliga planeringen, sker med 
öppenhet och insyn.

Ett offentligt möte hölls under samrådet.

Barn och ungdomar
Sveriges riksdag antog 1999 en nationell strategi 
för att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige. 
Konventionen är ett utmärkt redskap för att få 
in barnperspektiv i myndigheters beslutsproces-
ser. Barnperspektivet ska belysas i alla nivåer av 
planering och barn och barns företrädare ska ges 
möjlighet att vara delaktiga i planeringsprocesser 
som gäller den fysiska miljön. Ett mål bör vara att i 
så tidiga skeden som möjligt av planeringsprocesser 
inhämta barns och ungdomars synpunkter. 

Den fysiska miljön har stor betydelse för barns lek 
och fysiska och intellektuella utveckling. Naturen, 
men också andra platser, erbjuder möjligheter 
till att upptäcka och undersöka såväl omvärlden 
som de egna fysiska begränsningarna. Den fysiska 
miljön påverkar också i viss mån barns- och ung-
domars möjlighet att träffa kamrater. 

Övergripande fysiska strukturer som exempelvis bo-
stadens läge och förhållande till trafik, natur, skola, 
kompisars bostäder med mera har stor betydelse för 
de yngres möjligheter till aktivitet och rörelse.  
Klätterträdet, ”stora stenen”, platser som inte vuxna 
ser och andra miljöer i den lilla skalan har också 
stor betydelse för barn och ungdomar.

Barn och ungdomar använder, tolkar och värderar 
platser på andra sätt än vuxna och använder också 
andra platser än vuxna. Därför är det viktigt att i 
planering skaffa kunskaper om hur barn och ung-
domar upplever och använder miljön. 

Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma 
i främsta rummet vid åtgärder som berör barn och 

som utförs av myndigheter och andra institutioner. 
Till de rättigheter som ska beaktas och som berör 
fysisk planering hör bland annat principen om icke 
diskriminering, rätten till liv och utveckling, hälsa, 
lek och fritid anpassade till barnets ålder, in- 
flytande samt yttrandefrihet.

I arbetet med ÖP 06 samlades synpunkter från 
barn och ungdomar inte in systematiskt, men i 
några skolklasser fick barnen arbeta med frågor om 
miljön i Knivsta. 

Under hösten 2007 hölls ett ungdomsting där 
projektgruppen deltog. Inför tinget hade högstadie-
eleverna fått några frågor från projektgruppen som 
handlade om Knivstas och Alsikes framtida utveck-
ling. Vid tinget diskuterads sedan bland annat hur 
ungdomarna såg på frågan om att bygga tätare i 
Knivsta och vilka typer av utemiljöer i Knivsta och 
Alsike som de saknade.

Barnkonventionen 
Barnkonventionen antogs av FN:s general-
församling den 20 november 1989. I Sve-
rige började barnkonventionen gälla 1990. 
Barnkonventionen är en juridisk överens-
kommelse och staten bär det folkrättsliga 
ansvaret för att förpliktelserna uppfylls. En 
konvention är juridiskt bindande. Alla, från 
föräldrar till beslutsfattare på alla nivåer  i 
samhället, har ett ansvar enligt barnkonven-
tionen för att se till att detta synsätt och dessa 
rättigheter efterlevs. Barn är man enligt FN-
konventionen upp till och med 18 år.

Ungdomstinget hösten 2007.
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Miljöbedömning och planalternativ
Miljöbedömning 
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB). 
Alla översiktsplaner ska miljöbedömas i en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB). Miljöbedömning-
en är en process i vilken MKB: n utarbetas. MKB: 
n är inte en del av planen utan utgör ett beslutsun-
derlag för beslut som rör planen. MKB: n redovisas 
därför ofta som ett eget dokument. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. MKB: n ska fokusera på de planerings- 
frågor som är prioriterade och som kan antas ge  
betydande påverkan ur någon miljö- eller hälso-
aspekt eller där miljöpåverkan är osäker. I MKB: n 
ska den betydande miljöpåverkan som planens  
genomförande kan leda till liksom förslag till åt-
gärder för att lindra dessa konsekvenser beskrivas.

Plan- och  bygglagens krav att översiktsplanens 
konsekvenser ska framgå finns fortfarande kvar. 
Detta innebär att planens konsekvenser som inte 
får betydande påverkan på miljön, men som är 
rimliga att redovisa med tanke på planens nivå 
och innehåll, ska redovisas i denna planhandling. 
Denna plans konsekvensavsnitt redovisar översikt-
ligt även de konsekvenser som behandlas i MKB: 
n.

Inför samrådet skedde miljöbedömningen av 
planförslaget i två delvis parallella processer. I 
förarbetet (strukturstudien) och  i planarbetet 
prövades olika sätt att utveckla tätorterna både 
vad gäller helhetsgrepp på respektive tätort och 
olika sätt att exploatera i olika delar av tätorterna. 
I prövningen ingick som en naturlig del att väga 
in bland annat de konsekvenser och inverkan på 
miljön som förslagen innebär. Alla översiktsplaner 
ska dock miljöbedömas i en särskild MKB. 

Från och med samrådet och fram till och med 
utställningen följer arbetet med MKB: n samma 
procedur som planen där samråd och utställ-
ning av planen och MKB: n sker samtidigt. Efter 
utställningen sammanfattas och utvärderas 
miljöbedömningen i en så kallad ”Särskild sam-
manställning” som kungörs efter översiktsplanens 

antagande. MKB: n antas inte. Genom beslutet att 
anta planen tar kommunen också ställning till att 
MKB: n utgör ett tillräckligt underlag för beslutet. 

MKB: n för Fördjupad översiktsplan för Knivsta 
och Alsike tätorter (utställningshandling) innehål-
ler förslag till åtgärder för att minimera negativ 
miljöpåverkan som bör beaktas vid bland annat 
planläggning. 

Planalternativ
Krav på planalternativ i miljöbalken
Till samrådet innehöll planen två planalternativ 
för de båda tätorterna Knivsta och Alsike och för 
Ar. Till utställningen har planen reducerats till ett 
planförslag som jämförs med nollaltrnativet. 

Alternativen i samrådshandlingen svarade mot 
miljöbalkens 6 kapitel 12§ där krav ställs på att 
rimliga alternativ vid sidan av nollalternativet ska 
identifieras, beskrivas och miljöbedömas med hän-
syn till planens syfte och geografiska räckvidd.  Till 
utställningen har med stöd av bland samrådsversio-
nen av annat MKB: n ett sammanhållet planförslag 
för Knivsta, Alsike och Ar tagits fram. 

Innehållet i de två planalternativen för Knivsta 
i samrådshandlingen kunde till utställningen 
kombineras fritt. Planalternativens olika delar var 
med andra ord varandra inte uteslutande. De två 
planalternativen för Knivsta var bland annat ett 
pedagogiskt grepp att redovisa viktiga valmöjlig- 
heter i för tätortens utveckling. Alternativen för 
tätorterna Knivsta och Alsike i samrådshandlingen 
kunde kombineras fritt eftersom det inte finns 
några samband vad gäller geografisk fördelning 
av utbyggnadsområden eller nya vägar som stäl-
ler krav på utformningen av den andra tätorten. 
Detsamma gäller alternativen för Ar och tätorterna.

Bakomliggande skäl till planalternativets 
utformning
Strukturstudie
I Strukturstudie för tätorterna Knivsta och Alsike 
formulerades ett grundantagande avseende efter-
frågan på mark för bostäder och verksamheter och 
biltrafikens utveckling. Dessa antaganden har i 
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första hand legat till grund för att beräkna antalet 
bostäder som planen ska ge utrymme för.  

För att hantera den osäkerhet som sådana antagan-
den alltid är behäftade med, rymmer grundanta-
gandet ett visst spelrum vad gäller efterfrågan på 
mark för bostäder och verksamheter. Utöver detta 
har alternativen för utvecklingen fram till 2025 
under arbetes gång jämförts med några antagan-
den om utvecklingen som avviker från grundan-
tagandena. Slutsatser från dessa studier redovisas 
i strukturstudien för Knivsta och Alsike tätorter 
under avsnittet Alternativens robusthet.

Befolkningsutveckling och efterfrågan på mark
Kommunens läge i stråket mellan Stockholm 
och Uppsala innebär att efterfrågan på bostäder 
är högt och kommer sannolikt, med undantag för 
temporära nedgångar i konjunkturen, fortsätta vara 
högt under överskådlig tid. Det krävs i princip en 
långvarig ekonomisk nedgång på nationell eller 
internationell nivå om detta förhållande ska änd-
ras. Sannolikt kommer det dock inom de närmaste 
20-30 åren inträffa ett antal lågkonjunkturer där 
efterfrågan på mark för byggande under kortare 
eller lite längre perioder sjunker eller kanske till 
och med helt avstannar. 

I Uppländsk drivkraft - regionalt utvecklingspro-
gram för Uppsala län (RUP), som innehåller mål-
sättningar för Uppsala läns långsiktiga utveckling 
nämns Knivsta/Alsike som ett av flera stora utveck-
lingsområden i ABC-stråket. I Regionalt utveck-
lingsprogram för Storstockholmsregionen (RUFS) 
2010 - testversion ingår Knivsta och Alsike i alter-
nativet ”Storstäder” i ett stort utvecklingsområde 
som sträcker sig från Södertälje till Uppsala. Inom 
båda dessa program utgör bland annat infrastruktur 
i form av gemensamma system av kollektivtrafik 
viktiga delar. 

ABC-stråket och Storstockholm kan betraktas som 
en funktionell region med bland annat gemen-
sam bostads- och arbetsmarknad. Näringslivsut-
vecklingen antas i stora drag gå hand i hand med 
befolkningsutvecklingen inom regionen men det 
är mycket svårt att i ett lokalt perspektiv, ens i korta 
tidsrymder, med nödvändig träffsäkerhet förutsäga 
samband mellan befolkningsutveckling och 
näringslivsutveckling. Det finns dock sannolikt 
kopplingar mellan utbud av service och benä-
genhet att etablera verksamheter i en tätort som 
Knivsta. Eftersom servicenivån hänger samman 

med invånarantalet finns också en koppling mel-
lan utbyggnad av bostäder och näringsliv som 
är intressant på den lokala nivån. Detta är dock 
mekanismer som är mycket svåra att beskriva och 
förutse och studeras inte inom ramen för arbetet 
med denna plan. 

Antagandet om befolkningsutvecklingen bygger 
också på att kommunen ”dämpar” utbyggnaden 
under högkonjunkturer så att en utveckling som är 
gynnsam för sociala förhållanden och kommunal 
ekonomi blir fallet. Vi får också anta att kom-
munen inte kan ”utjämna” lågkonjunkturer så att 
byggandet hålls uppe på samma nivå som när det 
är högkonjunktur. 

Vad gäller kommunikationer antas att fordonstrafik 
av slagen cykel, bil, buss och tåg kommer att vara 
de dominerande. Inom planhorisonten 2025 kan 
antas att bilinnehavet åtminstone motsvarar dagens 
nivå, dock med andra, miljövänligare drivmedel. 
Samhällsplaneringen bör dock underlätta för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Folkhälsa och 
trängsel kan vara skäl till att fortsätta med detta 
även när bilarna blir miljövänliga. Eftersom de 
flesta infrastruktursatsningar som är nödvändiga 
i de olika alternativen krävs inom de närmaste 20 
åren får utveckling bortom 2025 som rör kommuni-
kationer liten betydelse för strukturstudien.

Utgångspunkt i hållbart stadsbyggande
Bakom alternativen ligger två olika sätt att ge ra-
marna för ett uthållig samhällsbyggande. Den ena 
grundprincipen är att man ska bygga för att skapa 
robusta strukturer med goda och attraktiva boende- 
och arbetsmiljöer lokaliserade nära kollektivtrafik 
och service av olika slag där man använder befint-
liga tekniska system, gator och annan infrastruktur 
på ett effektivt sätt. Bevarande och utveckling av 
grönområden, både bostadsnära miljöer och ströv-
områden liksom av aktivitetsområden för sport och 
idrott och liknande är den andra principen.

Om planalternativet
Av Strukturstudien för Knivsta och Alsike tätorter 
framgår att planen bör ge utrymme för 250-600 nya 
bostäder i Knivsta och 150-450 bostäder i Alsike, vid 
sidan av färdiga och pågående detaljplaner. Detta 
motsvarar en befolkningsökning i 200-300 perso-
ner/år i de båda tätorterna fram till 2025. Av flera 
skäl behövs reservområden vid sidan av de områ-
den kommunen prioriterar för dessa 600 respektive 
450 bostäder. Planen bör därför sammantaget ge 
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utrymme för minst 1000 bostäder i Knivsta och 
minst 600 bostäder i Alsike. 

Skälen till att det krävs reservområden är att:
•	 det kanske inte går inte att exploatera områden 

där kommunen inte äger marken, som exem-
pelvis Ängby industriområde och vissa fastig-
heter längs Knivstagatan

•	 det kanske under en längre period finns skäl att 
bygga många bostäder som tar relativt mycket 
mark i anspråk (exempelvis villor).

•	 en pendeltågshållplats i Alsike kan förändra 
takten varmed Alsike byggs ut

•	 förtätning av Knivsta av praktiska eller politiska 
skäl kan visa sig svår att genomföra. 

Knivsta

Planförslaget är en kombination av de två alter-
nativ som presenterades i samrådshandlingen. 
Förslaget tar sikte på att exploatera:
•	 de i dag obebyggda områden som ligger  

närmast järnvägsstationen
•	 några områden som i dag används för utrym-

meskrävande verksamheter som ligger mycket 
nära järnvägsstationen samt

•	 förtätning av befintlig bebyggelse närmast 
järnvägsstationen.

•	 Attraktiva bostäder öster om tätorten
•	 Två ”reservområden” i de norra delarna av 

tätorten 

På det sociala planet kan en sådan geografisk för-
delning av nya bostäder medföra att samhällets ut-
veckling och anpassningen mellan befintliga områ-
den och nya blir lugnare och upplevs tryggare. En 
annan fördel med detta alternativ är att både nya 
och befintliga skol- och förskolelokaler kan använ-
das för att möta de ständigt ändrade platsbehoven 
samtidigt som avståndet och därmed transporter av 
barn till och från skolorna minimeras. Vad gäller 
grönstruktur fördelas påverkan på befintliga rekrea-
tions- och naturmiljöer på fler områden istället för 
att koncentreras till en del av tätorten. 

Alsike
Planförslaget motsvarar med mindre avvikelser 
Alternativ Alsike NORD i samrådshandlingen då 
detta förslag setts som mest attraktivt. 
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Kommunöver-
gripande uppdrag 
och mål i kommu-
nens Mål och Bud-
get 2012

Vision
Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till 
en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka 
i, med medborgaren i centrum.

Hållbar utveckling
Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt 
och målmedvetet för en hållbar samhällsutveck-
ling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodo-
se våra behov idag, utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillgodose sina behov. 
Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbe-
grepp som är ömsesidigt beroende av varandra:

•	 Social hållbarhet handlar om att bygga ett 
långsiktigt stabilt samhälle där de grundläg-
gande mänskliga behoven uppfylls. Det kan 
sägas vara det övergripande målet med håll-
barhet, dvs. en god livskvalitet till alla.

•	 Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsik-
tigt hushålla med mänskliga och materiella 
resurser. Det är medlet för att förverkliga en 
god livskvalitet.

•	 Ekologisk hållbarhet handlar om att långsik-
tigt bevara vattnens, jordens och ekosyste-
mens produktionsförmåga och att minska 
den mänskliga påverkan på naturen. Det kan 
sägas vara ramen för att uppnå en hållbar 
utveckling eftersom vi måste respektera de 
gränser som naturen sätter för att långsiktigt 
säkerställa medel och mål.

I en kommunal kontext handlar hållbarhet om 
vad kommunen som organisation gör, men fram-
förallt vilka förutsättningar som skapas för kom-
munens invånare att leva mer resurssnålt med 
fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska 
genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla 
verksamheter i kommunen. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga 
inriktning och uppdrag till samtliga 
nämnder

A. God ekonomisk hushållning

•	 Kommunens tjänster ska kännetecknas av 
effektivitet och budgetföljsamhet. 

•	 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
som kännetecknas av öppenhet, likställighet 
och god arbetsmiljö.

Indikatorer: 

A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 
procent av skatter och generella bidrag år 2012.

A2: Låg kommunalskatt i förhållande till jämför-
bara kommuner. 

A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kom-
mun ska sänkas till högst 5 % vid 2012 års perso-
nalbokslut (Mål i Hälsostrategiskt dokument).

A4:  Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 
2012 ska minst 76 % av de anställda ange att de 
upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostra-
tegiskt dokument)

Detta avsnitt är, med undantag för 
utdraget av de övergripande målen 
i kommunens Mål och budget 2012 
och stycket Mål i kommunens miljö-
program, kopierat ur ÖP 06. Mål-
sättningarna gäller hela kommunen, 
inkluderat tätorterna. Vissa delar av 
texten berör därför inte tätorterna. 

Observera att ”Färdriktning 2020” 
har horisontåret 2020 och att denna 
plan har horisontåret 2025. 
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Mål och målkonflikter

B. God kommunal kvalitet och service med med-
borgaren i centrum

•	 Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, 
likställighet, öppenhet och medborgarin-
flytande. Kommunens medborgare ska på 
ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens 
information och beslut och ges möjlighet att 
lämna synpunkter och förslag.

•	 Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvali-
tetssäkras, till exempel genom kvalitetsdekla-
rationer och kvalitetsredovisningar som ska 
ligga till grund för styrning och verksamhets-
utveckling.

•	 Kommunen ska tillhandahålla och utveckla 
sådana e-tjänster som bidrar till utveckling 
av dialog och demokrati och som förenklar 
servicen till medborgarna.

•	 Kommunen ska skapa förutsättningar för 
entreprenörskap, alternativa driftsformer och 
privata initiativ samt samverka med frivilliga 
och deras organisationer.

Indikatorer: 

B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande 
över kommunens verksamhet. (Fråga C3:3 i SCB:s 
Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i 
KKIK)

B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens 
verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s 
Medborgarundersökning vartannat år)

B3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kom-
munen. (Mått 34 KKIK)

C. God livsmiljö och hållbar utveckling

•	 Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar ut-
veckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala 
hänseenden, dvs. även med avseende på 
energi, näringsliv, service och boende.

•	 Kommunen ska göra det möjligt och fördelak-
tigt för medborgare och näringsverksamheter 
att ta sin del i det globala miljöansvaret. 

Indikatorer: 

C1: Medborgarna betyg på kommunen som en 
attraktiv plats att leva och bo i. (NRI-Index del A i 

SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 
39 KKIK)

C2: Andel återvunnet material i förhållande till 
totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, 
mått 36 i KKIK)

D. God hälsa och meningsfull fritid

•	 Kommunen ska ha en positiv utveckling vad 
gäller folkhälsa. 

Indikatorer: 

D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens 
invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 35 
KKIK)

D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjlighe-
terna i kommunen (SCBs Medborgarundersök-
ning del A, vartannat år)
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Förutsättningarna 
Kommunen har ett strategiskt läge med goda kom-
munikationer i kombination med närhet och god 
tillgång till stora rekreationsområden och ett land-
skap med höga natur- och kulturmiljövärden. För 
att vara en levande trakt krävs dock inte enbart att-
raktiva bostäder, natur, goda kommunikationer och 
ett aktivt föreningsliv. Det krävs också verksamheter 
av olika slag. De ger liv åt tätorterna och lands-
bygden och kan erbjuda ett lokalt komplement 
till det stora kommersiella utbudet i Stockholm 
och Uppsala. Förutsättningarna för en fortsatt god 
utveckling av Knivsta kommun är alltså stora. En 
väl avvägd och klok användning av kommunens 
resurser i form av mark och vatten är en viktig pus-
selbit i strävan att uppnå en hälsosam livsmiljö och 
en långsiktigt hållbar utveckling.

De övergripande målen
Knivsta kommun ska: 
•	 erbjuda goda livsmiljöer och vara en plats man 

vill bosätta sig på och bo kvar på
•	 vara en attraktiv plats för företagande och 

verksamheter
•	 utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt där 

resurser i form av natur-, kulturmiljö- och upp-
levelsevärden tas väl tillvara.

Var siktar vi att 
vara år 2020?
Färdriktning 2020 – den nära 
kommunen
År 2020 är Knivsta kommun en plats med stark 
identitet där man är starkt engagerad i sin hem-
bygd. Kännetecknande för livet i Knivsta är Kniv-
staandan som står för öppenhet, glädje, en positiv 
och konstruktiv inställning till förändringar och en 
känsla för de värden som finns.

Knivsta kommun är som den relativt lugna plat-
sen i stormens öga. Mitt i den expansiva Mälar-
dalens hetaste område, axeln Uppsala/Arlanda-
Stockholm bor vi i en modern småstad (Knivsta), 
ett attraktivt samhälle (Alsike) eller i en livskraf-
tig landsbygd med ett vackert och naturskönt 
kulturlandskap med höga natur-, kultur- och 
upplevelsevärden. Lunsen och Arlanda flygplats 
fungerar fortfarande som buffertzoner mot stor-
stadsregionerna. Knivsta och Alsike erbjuder ett 
attraktivt boende med närhet till såväl natur som 
kommunikationer, handel och service och med 
det relativt orörda natursköna landskapet inpå 
knuten. Vi kan fortfarande njuta av vetskapen att 
vi, om vi sitter på Operan eller Råsunda, efter en 
timme och ett klädombyte kan vara en treminu-
terspromenad från att stå i en skogsbacke och 
höra fågelkvitter ackompanjera solnedgången 
över vidsträckta fält...

Knivsta kommun erbjuder en trygg, säker och 
hälsosam miljö där vi har nära till varandra, till 
beslutsfattare, till naturen, till servicen och till 
omvärlden – en miljö där alla åldrar får sina behov 
tillgodosedda och alla ges möjligheter att leva ett 
rikt liv och växa som människor.

Vi har en levande demokrati med en intresserad 
och engagerad befolkning där även de yngre är  
aktiva i den demokratiska processen. Vi har en 
öppen dialog med företag, föreningar och med-
borgare, vilket underlättar förverkligandet av goda 
idéer och stärker demokratin. Vi har ett livaktigt 
föreningsliv och möjligheter till meningsfull    
sysselsättning för alla åldrar. För barn och ung-
domar finns en mängd aktiviteter och platser som 
lockar, utmanar och stimulerar. Det är gott om 
kulturevenemang och det finns ett rikt kultur-, 
frilufts- och idrottsliv.

Mål och nuläge  Mål och målkonflikter  
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Tillväxten i näringslivet är god då vi kan erbjuda 
attraktiva lägen i regionen och då det finns gott 
om kvalificerad arbetskraft inom såväl kommunen 
som pendlingsavstånd. Vi har en marknadsföring 
som lockar företag att etablera sig i kommunen. 
I Knivsta och Alsike dominerar småföretag och 
företag som kräver goda pendlingsmöjligheter nära 
järnvägsstationerna. I väl valda lägen på lands-   
bygden, som inte stör rekreations- och bevarande-
värden, finns platser där företag med krav på stora 
ytor eller med störande verksamhet etablerat sig.

Ur samarbetet mellan kommun, näringsliv och  
föreningsliv och kraften hos engagerade medbor-
gare har kommunen utvecklats till en stimule-
rande och tillgänglig miljö att leva i med ett rikt 
utbud av boende, arbetstillfällen, aktiviteter, 
handel och service. I centrum blomstrar butiker, 
kaféer, aktiva företag och mötesplatser.

Vi har en aktiv natur- och kulturmiljövård och är 
stolta över och gläds åt de höga natur- och kultur-
värden vi utvecklat och vårdar. Vi har ett rikt  
växt- och djurliv i vår trakt och det är möjligt att 
avläsa vår historia i det öppna och levande kultur-
landskapet. Ett varierat utbud av vackra och intres-
santa natur- och kulturmiljöer är tillgängliga för 
allmänheten. Bland annat är delar av Mälarens 
och Valloxens stränder lättillgängliga för frilufts-
livet. Vissa av områdena är lätt tillgängliga för 
människor på resande fot och det är inte ovanligt 
att turister stannar för att besöka dessa. 

Knivsta och Alsike har egna identiteter och nära 
kontakter. De vänder sig mot sina respektive 
järnvägsstationer men med goda och trygga kom-
munikationer mellan sig. De två olika särpräglade 
identiteterna har visat sig vara ett framgångsrecept 
som lockar människor med olika krav på sin boen-
demiljö. I Knivsta som är centralorten och Alsike 
sammantaget finns en hög servicenivå med skolor, 
vård och omsorg och affärer. Gemensamt för de 
båda samhällena är närheten till natur, kommuni-
kationer och service och den tydliga avgränsningen 
mot det omgivande landskapet.  Allt detta finns 
inom gång- och nära cykelavstånd inom respektive 
tätort. 

Skogen mellan de båda tätorterna har utvecklats 
till en sammanbindande länk i form av ett 
attraktivt friluftsområde med faciliteter för såväl 
lek som idrott och strövande. Detta grönområde 
har förbindelse med Valloxens norra strand och 

Trunstaträsket. Tillsammans utgör dessa områden 
en sammanhängande grön struktur som går i en 
cirkelbåge från Kölängen till parkområdet i Årum-
met. Tätorternas centrala delar är trivsamma och 
det finns platser i form av torg och små parker. 
Offentliga rum och bebyggelse i väl synliga lägen 
har hög arkitektonisk kvalitet. Alsike har fått ett litet 
spännande och attraktivt centrum.

Bebyggelsen i Knivsta kommun är blandad men 
småhusbebyggelse dominerar. Det finns en mång-
fald av boendeformer med olika upplåtelseform, 
storlek och lägen som innebär attraktiva alternativ 
för såväl äldre som ungdomar och studenter och 
för större familjer. Boendemiljöerna är hälsosam-
ma och säkra men också stimulerande och inbju-
der till aktiviteter och möten.

Vi har en levande landsbygd där en genomtänkt 
avvägning mellan nybyggnation och bevarande- 
intressen har format ett vackert och levande kultur-
landskap. Nybyggnation har dock under lång tid 
till största delen skett i Knivsta och Alsike.

Vi har en ren miljö och rent vatten.

Vi har en trafiksäker miljö med hög tillgänglighet 
för alla och tack vare ett utbyggt gång- och cykel-
vägnät såväl inom och mellan tätorterna som mel-
lan Knivsta och några av kommunens bygdecen-
trum väljer vi ofta att gå eller cykla. Den tekniska 
försörjningen är effektiv, adekvat och god. 

Alla får den vård de behöver och barnomsorg 
och skola bedrivs med hög kvalitet i en miljö som 
präglas av nytänkande och respekt för att vi alla har 
olika förutsättningar.
Kommunens ekonomi är sund. Tydlig målstyr-
ning, småskaliga lösningar och tydliga priori-
teringar i kombination med god kontroll över 
hur skattemedlen används har bidragit till detta. 
Samverkan med näringsliv, föreningsliv och andra 
kommuner, regionalt, nationellt och internatio-
nellt har ökat och bidrar till att skapa nya effektiva 
lösningar. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare 
känd för sin aktiva och framsynta personalpolitik 
och hälsan hos de anställda är god.

Knivsta är sammanfattningsvis en socialt, ekono-
miskt, ekologiskt och organisatoriskt långsiktigt 
hållbar kommun.

Vi är alla nöjda med vad vi tillsammans åstadkom-
mit. Men mycket kan fortfarande bli bättre…

Mål och målkonflikter
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Under resans gång
En målsättning är också att ha det så bra som möj-
ligt under tiden fram till planens horisontår 2020. 
Vi vill ha en ”balanserad” utveckling. Balanserad 
utveckling är också en förutsättning för att vi ska 
nå de uppsatta målen. I varje situation ska vi därför 
eftersträva: 
•	 närhet till centrum, service, skolor, kommuni-

kationer och natur
•	 att tillkommande bebyggelse tillsammans med 

befintlig skapar en tilltalande och tydlig helhet
•	 att investeringar, genom en ändamålsenlig, 

samordnad utbyggnad av bebyggelse och infra-
struktur, på sikt minimeras

•	 att tillväxttakten av bostäder, infrastruktur, 
barnomsorg, skola och annan service går hand 
i hand samt

•	 att förändringstakten i den omgivning vi lever 
i inte är högre än att vi kan känna trygghet, 
samhörighet och hemkänsla

•	 lösningar som bidrar till att de nationella miljö-
målen nås

De starka bevarandeintressena inom naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv väger tungt och en 
utgångspunkt är att utbyggnaden ska ske med mått-
fullhet och försiktighet.

Målkonflikter och   
ställningstaganden
Att endast leta efter konfliktfria platser vid lokali-
sering av exempelvis bebyggelse ger inte alltid de 
bästa lösningarna. Det leder lätt till att den en- 
skilda förändringen blir viktigare än helheten. För 
att en fungerande och uthållig helhet ska upp-
nås är planen därför delvis resultatet av ett antal 
prioriteringar mellan motstående intressen.  De 
viktigaste avvägningar som gjorts rör:
•	 å ena sidan närhet till kommersiell och offentlig 

service, kollektivtrafik och å andra sidan närhet 
till natur för boende inom tätorterna

•	 å ena sidan en levande landsbygd med en 
kollektivtrafik och service och å andra sidan 
bevarande och utveckling av kulturmiljöer, 
landskapsbild och naturvärden för rekreation 

och friluftsliv
•	 å ena sidan mark tillgänglig för näringslivet 

och å andra sidan bevarandeintressen och 
boende

•	 å ena sidan önskan om att bo avskilt på lands-  
bygden och å andra sidan strävan att på lands- 
bygden samla bebyggelsen för att möjliggöra  
effektiv kommunal service och inte hindra nä-  
ringsveksamhet med djurhållning

•	 å ena sidan riksintresset Arlandas betydelse för  
regionen och kommunen och å andra sidan    
det kommunala intresset att upprätthålla en 
livskraftig landsbygd även inom Arlandas  
influensområde.

Natur- och kulturmiljöer och upplevelsevärden 
och deras rumsliga utbredning har liksom bebyg-
gelse och trafikytor betraktats som strukturer som 
tillsammans ska utgöra en god helhet men som 
också var och en för sig ska vara ändamålsenliga. 
Kommunen satsar på att erbjuda attraktiva boen-
demiljöer i tätorterna och på landsbygden med 
goda kommunikationer, bra service, ett attraktivt 
frilufts- och fritidsutbud och goda förutsättningar 
för näringslivet. En utgångspunkt för översiktspla-
nen är att bevarandeintressen utgör strategiska 
resurser som väger tungt och att utbyggnad 
ska ske med måttfullhet och försiktighet. I viss 
utsträckning får dock bevarandeintressen offras 
i avsikten att åstadkomma en god helhet. Vilka 
dessa offer är framgår av planen men är inte sys-
tematiskt samlade under ett särskilt avsnitt. 

Mål i kommunens 
miljöprogram
Följande lokala miljömål finns uppställda i kom-
munens miljöprogram: 
•	 Kommunen ska aktivt verka för energihushåll-

ning och energieffektivisering inom alla verk-
samheter. För uppvärmning och transporter ska 
förnyelsebara bränslen och drivmedel använ-
das när det är tekniskt och ekonomiskt rimligt.

•	 Kommunen ska inom ramen för den fysiska 
planeringen verka för ett minskat transport- 
behov samt främja kollektivtrafik och gång- 
och cykeltrafik.

•	 Genom ett hållbart nyttjande ska yt- och 
grundvatten i Knivsta kommun vara av sådan 
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kvalitet att den framtida dricksvattenförsörj-
ningen inte hotas.

•	 Genom hållbart nyttjande skapas förutsättningar 
för ett rikt växt- och djurliv i våtmarker, sjöar 
och vattendrag som utgör en värdefull tillgång 
för rekreation och friluftsliv.

•	 Värdefulla natur- och kulturmiljöer i Knivsta 
(kommun) ska bevaras, skyddas och brukas på 
ett hållbart sätt, i syfte att erbjuda invånarna 
en attraktiv och rekreativ livsmiljö, samt för att 
värna om den biologiska mångfalden. 

•	 Den bebyggda miljön ska ge skönhets- 
upplevelser, erbjuda ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, service samt bidra till 
ett minskat energi- och transportbehov samt 
funktionella kretslopp.

•	 Kommunens bebyggda miljö och grön- och 
vattenområden, som bland annat bidrar till 
kommunens identitet och attraktivitet, innefat-
tar natur-, och kulturhistoriska värden som bör 
säkerställas och vidareutvecklas. 

•	 Invånarna i Knivsta kommun ska leva och 
verka i en sund, säker och trygg miljö med frisk 
luft, rent vatten, tillgängliga närrekreations- 
områden, buller och radonhalter under riktvär-
den samt strålningsnivåer som inte är skadliga 
för hälsan. 

•	 Den fysiska planeringen ska ge förutsättningar 
för en hållbar energiförsörjning genom väl 
planerade bebyggelseområden och tekniska 
försörjningssystem, bidra till minskat transport- 
och bilberoende, förbättra förutsättningarna för 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik samt 
ge rekommendationer för hur bebyggelse ska 
bevara och utvecklas.

Nationella och regionala miljömål finns samman-
fattade i Översiktsplan för Knivsta kommun 2006 
under respektive ämnesområde i avsnittet Allmän-
na intressen.

Mål och målkonflikter
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Knivsta och regionerna
Människors livsrum tar ingen hänsyn till kommun-
gränser eller länsgränser vilket kräver samordning 
och samarbete över dessa gränser. Statistik över 
pendling visar att detta gäller boende-arbete, men 
förhållandet gäller även för fritidsaktiviteter av 
olika slag. IT-utvecklingen och förbättrade kom-
munikationer krymper världen och arbets- och 
bostadsmarknaden bör betraktas i ett regionalt och 
nationellt, kanske till och med internationellt, per-
spektiv. De regioner som Knivsta ingår i är bland 
annat Uppsalaregionen, Stockholm – Uppsalare-
gionen och Mälardalsregionen. Idag ingår Knivsta 
i dessa regionala sammanhang men i framtiden 
kommer kanske andra regionala samband och 
strukturer att träda fram. Kanske kan till exempel 
vårt läge i axeln Sankt Petersburg – Mälardalen – 
Oslo få betydelse i framtiden. 

Regionalt samarbete
Det regionala samarbetet i länet är väl utvecklat 
och Knivsta kommun deltar i ett flertal samarbets-
organ inom och utom länet. I dessa regionala 
samarbeten är det viktigt att vi deltar i regionens 
samarbete med utgångspunkt i de förutsättningar 
som är unika för Knivsta kommun. Går det bra 
för regionen går det bra för Knivsta kommun och 
kommunen kan med sina förutsättningar bidra till 
en god utveckling av regionen.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är en ideell intresseorganisation för 
kommuner och landsting i Stockholms, Uppsala, 
Örebro, Västmanlands och Södermanlands län. 
Syftet är att främja aktiviteter i Stockholm-Mälarre-
gionen. Knivsta är medlem sedan 2007.

SBA (Stockholm Business Alliance)
SBA är ett partnerskap mellan 50 kommuner i sju 
län. Det bildades 2006 och syftet är att fördjupa 
och utveckla näringslivet i Stockholmsregionen.

ABC-samarbetet
ABC-samarbetet är ett nätverk av kommunerna 
i stråket mellan Stockholm och Uppsala samt 
Regionförbundet Uppsala län och Stockholms 
läns landsting. Via samarbetet funderar man i 

stora drag över hur utvecklingen i kommunerna 
kommer att se ut på 30 års sikt. I tankarna ingår 
bostäder, arbetsplatser, trafiklösningar och kom-
munikationer.

Regionförbundet Uppsala län 

Regionförbundets huvuduppgift är att genom 
regional utveckling nå målet att länet ska bli en 
bättre region att leva och verka i. Uppsalaregio-
nen konkurrerar med hela världen och måste 
kunna tillhandahålla rätt kompetens. Därför 
måste regionen vara attraktiv att bo och leva i. 
Detta ska ske genom:
•	 utveckling och tillväxt i regionen
•	 bättre livskvalitet för regionens invånare
•	 ökad konkurrenskraft för näringslivet i regio-

nen både nationellt och internationellt
•	 förbättrad infrastruktur och bättre kommunika-

tioner
•	 ekonomiska, sociala och kulturella förbätt-

ringar.
För att nå målen krävs samarbete och sammanhåll-
ning mellan regionala organisationer, myndig- 
heter, offentliga verksamheter, näringsliv och an-
dra aktörer kring mål, strategier och prioriteringar. 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) - Uppländsk 
drivkraft
Regionförbundet Uppsala län har tillsammans 
med länets kommuner utarbetat ett underlag för 
diskussioner om Uppsalaregionens utvecklings-
frågor i ett regionalt utvecklingsprogram; Upp-
ländsk drivkraft. Programmet innehåller målsätt-
ningar för Uppsala läns långsiktiga utveckling och 
bygger på analyser av regionens förutsättningar 
och möjligheter. Utvecklingsstrategin lyfter fram 
de viktiga frågorna för regionen.

Arlandakommunerna
De fyra kommunerna runt Arlanda (Knivsta, 
Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna) har ett 
väl utvecklat samarbete i frågor som rör regionen. 
Ett handlingsprogram för prioriterade frågor har 
tagits fram för att gynna regionen.

Regionala sammanhang och samarbeten
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Infrastruktur och trafik
Ett av de viktigaste målen för regionens arbete 
med infrastrukturfrågor är att skapa ett effektivt 
och sammanhängande transportsystem, som 
underlättar arbetspendling i de stora nationella 
och regionala transportstråken. Insatserna gynnar 
regionförstoring. 

Regionen och Knivsta kommun befinner sig i en 
kraftig tillväxtfas, vilket inte minst märks på anta-
let nystartade företag samt ökningen av antalet 
sysselsatta. För att säkra näringslivets kompetens-
försörjning gäller det att underlätta för inpend-
ling av högspecialiserad arbetskraft. Det är också 
viktigt att kommunens invånare erbjuds en stor 
arbetsmarknad. 

Den ekonomiska tillväxten ställer stora krav på 
bostadsbyggandet samt på goda pendlingsmöj-
ligheter. En väl fungerande infrastruktur är en för-
utsättning för att bostadsmarknaden ska kunna 
fungera. Därtill kommer att arbetspendlingen 
beräknas öka årligen, baserat på prognoser för 
arbetsmarknadens utveckling. För att denna 
utveckling ska kunna ske på ett hållbart sätt krävs 
därför investeringar i sådan infrastruktur, järnväg, 
som gör det attraktivt för fler och fler människor 
att pendla med tåg istället för med bil.

Lokaltågstrafik
Upplands Lokaltrafik och Storstockholms Lokal-
trafik samarbetar kring en utökad pendeltågstra-
fik i stråket mellan Uppsala och Stockholm. När en 
station/pendeltågshållplats i Alsike kommer i drift 
är inte bestämt. Upptåget har inneburit att ande-
len kollektivtrafikresor i stråket ökat väsentligt. 

Allt pekar på att regionaltågstrafiken i framtiden 
kommer att fortsätta i ungefär samma omfattning 
som idag. 

Stationer
Länsöverskridande pendeltågslösningar gör en 
station/pendeltågshållplats i Alsike mycket intres-
sant för kommunen. Den planerade stationen  är 
tänkt att ligga strax norr om nuvarande planskilda 
vägkorsning med Björkkällevägen.

Dessa satsningar på kollektivtrafiken kan få stor 
inverkan på bostads- och arbetsmarknaden i 
Knivsta och Alsike tätorter, men också i kommu-

nen som helhet. Omläggningen av järnvägstrafi-
ken samt nya stationer kan föranleda förändringar 
i busstrafiken.

Bostads- och arbetsmarknad
Den stora bostads- och arbetsmarknaden innebär 
stora fördelar för kommunen, men det innebär 
också att Knivstas bostads- och arbetsområden är 
utsatta för regional konkurrens. I detta samman-
hang har tågtrafiken en avgörande roll. Uppsalas 
planer på att bygga ut Bergsbrunna kan till exem-
pel på sikt få konsekvenser för den spårbundna kol-
lektivtrafikens omfattning och befolkningsutveck-
lingen i Knivsta kommun. Ett utbyggt Bergsbrunna 
kan också få konsekvenser för de naturområden i 
Knivsta kommun som ligger i nära anslutning till 
Bergsbrunna. I en regional studie gjord i samarbete 
mellan regionplane- och trafikkontoret och Regi-
onförbundet Uppsala län och ett antal kommuner 
pekas Odensala ut som ett möjligt större utbygg-
nadsområde på lång sikt. En sådan utveckling 
kan på många sätt komma att få konsekvenser för 
Knivsta kommun. 

Knivsta ingår i flera olika sammanhang. ”Psykolo-
giskt” ingår Knivsta fortfarande i Uppsalaregionen, 
men i en framtid kan det ändras. Storstockholm 

Omvärlden



Mål och nuläge  Allmänna intressen

27

kan, bland annat som en följd av ökad samordning 
av pendeltågstrafiken över länsgränserna, komma 
att utvidgas så att Knivsta på ett annat sätt än att 
bara vara en del av Storstockholms bostads- och 
arbetsmarknad blir en del av Storstockholms- 
regionen. 

I kommunen finns också stora naturområden, 
sjöar och intressanta kulturmiljöer som är viktiga i 

ett regionalt perspektiv.

Arlanda
Arlanda är ett riksintresse och dess utvecklings-
möjligheter ska säkerställas. Närheten till ett sådant 
arbetsområde och de möjligheter till rörlighet som 
medföljer en internationell flygplats innebär stora 
fördelar för Knivsta. Samtidigt hämmas kommu-
nens utveckling i vissa avseenden av flygbullret och 
de restriktioner som anses nödvändiga för säkerstäl-
landet av Arlandas utvecklingsmöjligheter. På lik-
nande sätt förhåller det sig med E4 och järnvägen.
Arlanda Flygbränslehantering AB har tillstånd att 
lasta flygbränsle i Gävle sedan 2003. En dom i 
miljödomstolen ger banverket rätt att transportera 
flygbränslet.

De stora skeendena
Frågor som bottnar i större sammanhang än de 
regionala påverkar också kommunen. Det kan 
handla om energipriser, internationalisering, IT, 
EU-direktiv och politiska beslut på riksnivå. Vi kan 
inte se vidden och alla konsekvenserna av  
IT-revolutionen eftersom vi befinner oss mitt i 
den, men vi kan se tendenser till att exempelvis 
upplevelser och kommunikation blir allt betydelse-
fullare. Men vad kommer efter informations- och 
upplevelseåldern? Vad händer när de icke för- 
nyelsebara energikällorna börjar sina? Framtiden 
är av naturliga skäl behäftad med stor osäkerhet 
varför vi bör efterstäva strukturer som är flexibla 
och uthålliga.
 

Mål och nuläge  Omvärlden  



Mål och nuläge  Allmänna intressen   

28

Ett övergripande samhällsmål
Allt fler människor i världen är överens om 
att vi måste nå en hållbar utveckling och 
ett övergripande samhällsmål är strävan att 
åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas 
så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas. Det innebär att planering 
ska inriktas mot en miljömässigt hållbar 
samhällsutveckling med en levnadsstandard 
baserad på naturens kapacitet och ett bevarande 
av den biologiska mångfalden, präglad av social 
trygghet och sunt nyttjande av ekonomiska 
resurser. Ekologiska, sociala, kulturella, 
samhällsekonomiska och organisatoriska aspekter 
ska alltid ligga till grund när planeringsproblem, 
målsättningar och strategier formuleras.

Miljöbalken säger att återanvändning och återvin-
ning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp 
uppnås. Naturresurser ska användas på ett klokt sätt 
och kretsloppstänkande och återvinning ska prägla 
samhällsbyggandet och nya tekniska lösningar ska 
tillämpas när de bedöms mer hållbara och mindre 
sårbara än de nuvarande. Knivsta har, genom sin 
måttliga storlek, goda kommunikationer, närheten 
inom centralorten, möjligheter till samverkan 
mellan tätort och landsbygd och social stabilitet, 
goda förutsättningar att utvecklas till ett långsiktigt 
hållbart samhälle.

Social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet
De tre hållbarhetsbegreppen social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet, är likvärdiga. De är 
alla nödvändiga och beroende av varandra för en 
hållbar utveckling. 

Social hållbarhet
Fysisk planering kan på olika sätt bidra till social 
trygghet eftersom social trygghet bland annat 
handlar om hälsa, samhörighet, delaktighet och 
fysisk trygghet. 

Knivsta kommun har gjort sig känd som en av 
Sveriges hälsosammaste kommuner. I Uppsala län 
har Knivsta det lägsta ohälsotalet av samtliga kom-
muner. Förutsättningar behöver dock skapas för att 
uppnå en god hälsa för alla. Frisk luft och möjlig-
het att röra sig i trevliga miljöer är viktiga i detta 
sammanhang. En god hälsa hos befolkningen är en 
förutsättning för ekonomisk tillväxt. För att skapa 
social hållbarhet behöver alla ges möjligheter att 
vara med och forma lösningar. Det handlar om att 
föra dialog med medborgare. Att barn, ungdomar 
och vuxna är delaktiga och har inflytande, bland 
annat i fysisk planering, ger grunder för en bra livs-
kvalitet och gör Knivsta till en attraktiv kommun att 
bo och leva i. Viktiga uppgifter för fysisk planering 
är att se till att den offentliga miljön utformas så att 
den är trygg, och säker och att det finns miljöer där 
människor kan mötas. 

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om att människor 
långsiktigt kan försörja sig. Den internationella 
ekonomiska utvecklingen påverkar Sveriges 
tillväxtförutsättningar. Sverige är en liten, 
öppen och exportberoende ekonomi. EU:s inre 
marknad gör att EU-ländernas ekonomier är nära 
sammankopplade. 

För kommunen handlar ekonomisk hållbarhet om 
att utbyggnadstakt och utbyggnad av kommunal 
service hålls på en nivå som är ekonomiskt lång- 
siktigt hållbar. Det handlar också om att ge förut-
sättningar för näringslivsutveckling. För kommu-
nerna finns det möjlighet att uppnå resultat i linje 
med god ekonomisk hushållning de närmaste åren. 
På längre sikt är utmaningen större. 

Ekologisk hållbarhet
En ekologisk hållbar utveckling handlar om 
skyddet av naturen, en hållbar försörjning och en 
ansvarsfull användning av jordens resurser. 

Klimatet är i fokus. Temperaturen på jorden blir 
varmare och varmare. Det är främst våra utsläpp av 
koldioxid från förbränning av fossila bränslen och 
andra växthusgaser som är orsaken till detta. 

Långsiktig hållbar utveckling

Omvärlden
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Miljömål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation kunna lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagen 
har beslutat om 16 nationella miljömål. De 16 
miljökvalitetsmålen, som riksdagen har fastslagit, 
ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en 
ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit 
riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var 
och av vem det bedrivs. Miljömålsrådet svarar för 
uppföljningen och utvärderingen av möjligheterna 
att nå de 16 miljökvalitetsmålen. 

Vad som händer med miljön berör alla. I många 
fall räcker det emellertid inte med frivillighet i 
miljöarbetet, då går det för långsamt att uppnå 
miljömålen. Samhället har därför infört olika 
styrmedel för att påverka människor att ändra 
beteende och livsstil och därmed öka takten i 
förändringsarbetet mot en hållbar utveckling. 
De olika styrmedel som används är information, 
samhällsplanering och lagstiftning.  

Länsstyrelsen i Uppsala län har brutit ner dessa 
nationella miljömål till regionala mål. Arbetet 
är förankrat bland annat i länets kommuner 
som nu förväntas iaktta målen och bidra till 

att de följs upp på lokal nivå. Det innebär att 
kommunen kommer att behöva formulera lokala 
miljömål och strategier för hur dessa ska uppnås. 
Översiktsplanen ska beakta miljömålen och bidra 
till att de uppnås. De miljömål som berör Knivsta 
kommun presenteras i ÖP 06 under avsnittet Mål 
och nuläge i anslutning till de kapitel som har 
beröringspunkter med respektive miljömål. I ÖP 
06 finns följande miljömål beskrivna: begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, 
giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, 
ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, 
grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker, 
levande skogar, ett rikt odlingslandskap samt god 
bebyggd miljö.  

Skärpt miljölagstiftning

Plan- och bygglagen
I Sverige pågår en utveckling där vi successivt 
anpassar mål och former för fysisk planering till 
en långsiktigt hållbar utveckling. Lagstiftning som 
styr planering och samhällsbyggande skärps stegvis 
i denna riktning. Plan- och bygglagen säger bland 
annat att kommuner ska göra en miljöbedömning 
om en plan och dess genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Rimliga 
planalternativ ska i så fall beskrivas och bedömas.

Vattendirektivet
EU beslutade i oktober 2001 om ett ramdirektiv 
för vattenpolitik i unionen. Direktivet ställer krav 
på medlemsstaterna att organisera nationella 
vattenadministrationer. Administrationen 
ska utgå från vattnets väg, och organiseras i 
avrinningsdistrikt. Dessa delas i sin tur in i 
avrinningsområden och delavrinningsområden. 
Distrikten ska handhas av en distriktsmyndighet, 
som har att fastställa hur vattenresursen ska 
hanteras i distriktet. Knivsta kommun ingår i 
Norra Östersjöns Vattendistrikt. Direktivet berör 
i hög grad kommunerna som ansvariga för mark- 
och vattenanvändning; i kommunernas ansvar 
för fysisk planering enligt plan- och bygglagen, 
som tillsynsmyndighet för det lokala miljöarbetet 
och som ansvarig för dricksvattenproduktion och 
avloppsrening. Direktivet anger också att varje stat 
ska sträva efter att engagera medborgarna i arbetet 
med vattenfrågorna. Kommunerna är självklara 
arenor för detta medborgarnära perspektiv.
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Uthålligt samhällsbyggande
Fysisk planering har en viktig roll i strävan att 
åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Bland annat ska planeringen bidra med att skapa 
förutsättningar för robusta och hållbara strukturer i 
samhällsbyggandet. 

Vill man bygga ett långsiktigt hållbart samhälle 
är det mest ändamålsenliga sättet, åtminstone om 
man ser till energihushållning, att bygga bostäder 
nära service och kollektivtrafik. Kortare transpor-
ter och goda möjligheter att gå eller cykla istäl-
let för att åka bil reducerar transportbehov och 
energiåtgång och ger tidsvinster. I en tätort som 
Knivsta, där det finns en järnvägsstation där såväl 
fjärrtåg som pendeltåg stannar och där det finns 
fungerande etablerade busslinjer inom gång- och 
cykelavstånd, är förtätning och komplettering av 
den befintliga bebyggelsen en naturlig strategi för 
att bygga ett hållbart samhälle. 

Förtätning ger också möjlighet att skapa en intres-
santare och livaktigare miljö med fler och effekti-
vare gränssnitt mellan olika funktioner eller ”stads-
biotoper” vilket ökar möjligheten till serendipitet, 
det vill säga oväntade och positiva möten mellan 
människor. I ÖP 06 står det; ”Knivstas karaktär ska 
utvecklas mot en modern småstad och stadsbilden 
bör utvecklas på ett sätt som bygger vidare på 
karaktärsdraget med natur i och mellan bebyg-
gelseområden”. Förtätning ger möjlighet att ”läka” 
och utveckla stadsbilden i centrum men också i 
andra delar av tätorten, som i vissa anseenden är 
i behov av förändring. Vackra, trivsamma och väl-
planerade stadsmiljöer är hållbart stadsbyggande. 
Hög kvalité på grönytor och närhet till parker och 
tillgängliga rekreationsområden är också en viktig 
del i ett hållbart stadsbyggande. Om förtätning 
och komplettering av befintliga bebyggelsemiljöer 
leder till minskad tillgång på och/eller väsentligt 
höjd belastning på befintliga grönytor inne i tät-
orten bör det därför kompenseras genom åtgärder 
inom och i omedelbar anslutning till respektive 
kvarter. Exempelvis kan då bättre förbindelser 
till kvarvarande grönytor inne i tätorten och med 
omgivande rekreationsområden utanför tätorten 
skapas. 

Omvärlden
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Knivsta och Alsike

Knivsta och Alsike
Knivsta är kommunens centralort och Alsike 
kommunens enda tätort vid sidan av Knivsta. 
Historiskt sett har Knivsta varit kommunens eller 
kommundelens centralort sedan samhället började 
växa fram i och med att stambanan byggdes och 
en station anlades på den plats där Knivsta ligger i 
dag. Alsike, som hade en egen järnvägsstation från 
början på 1900-talet fram till mitten på 1900-talet, 
har varit den näst störta orten i kommunen under 
1900-talet. Funktionellt har relationen mellan 
Alsike och Knivsta sett ut ungefär som den mellan 
Knivsta och kommunens andra sockencentra fram 
till dess utvecklingen i Alsike sköt fart runt år 2000. 

I och med den kraftiga expansionen i Alsike 
under det senaste decenniet har relationen mellan 
tätorterna förändrats. Det finns inte finns några 
samband mellan bebyggelsestrukturerna i de två 
tätorterna som skiljs åt av ett cirka en kilometer 
brett gemensamt naturområde, men däremot är 
tätorterna idag tätt knutna till varandra vad gäller: 
•	 kommunal service och investeringar som rör 

detta (bibliotek, skolor, förskolor, skolskjuts 
med mera)

•	 bostadsmarknad
•	 teknisk försörjning, (VA; ledningssystem och 

reningsverk)
•	 lokalt utbud av arbetstillfällen och kommersiell 

service 
•	 sociala förhållanden 
•	 rekreation och friluftsliv
•	 sport och fritid 
•	 miljöfrågor
•	 kultur 
Relationen mellan Knivsta och Alsike är komplex 
i ett annat avseende också. Utbyggnaden av Alsike, 
som har sina rötter i de utbyggnadsplaner som togs 
fram under 1980-talet, har inneburit att Knivsta 
inte har behövt bära all utbyggnad i tätortsmiljö i 
kommunen. Fortsatt utbyggnad av Alsike innebär 
att färre naturområden i Knivstas utkant behöver 
exploateras under planperioden. Samtidigt innebär 
utbyggnaden av Alsike att utbyggnaden i Knivsta 
sett över hela planperioden, blir mindre än om 
inte Alsike byggs ut. Detta kan vara en nackdel för 

utvecklingen av ett levande och attraktivt centrum 
i Knivsta med fler affärer, restauranter med mera 
som bör uppmärksammas och kontinuerligt 
beaktas vid planering. 

Ar
Verksamhetsområdet Ar detaljplanelades i slutet av 
1980-talet. Exploateringen av området stannade av 
under lågkonjunkturen i början av 1990-talet och 
stora delar av området är fortfarande oexploaterat. 
Sedan en tid tillbaka har efterfrågan på mark i 
området ökat markant och kommunen undersöker 
sedan våren 2007 möjligheterna att revidera 
detaljplanen för att möta de nya förutsättningarna.

Mål och nuläge  Knivsta och Alsike
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Stadsbild 

Knivsta 
Samhället är småskaligt och kan beskrivas som 
ett lapptäcke av sinsemellan till karaktären 
olika bebyggelseområden och naturområden 
koncentrerade runt det relativt öppna stråket 
längs Knivstaåns dalgång där stambanan mellan 
Stockholm och Uppsala går fram – i dalgångarna, 
på sluttningarna och på de närmast intilliggande 
höjdplatåerna. 

Karaktäristikiskt för Knivsta tätort är kombina- 
tionen av:
•	 några få storskaliga inslag (som järnvägen, 

Gredelbyleden och Sågentomten),
•	 den heterogena bebyggelsen utan stora 

ensidiga områden och inslagen av omväxlande 
små och stora partier av grönytor från 
uppvuxna gamla trädgårdar och gräsplaner 
till naturmarkspartier. (Villaområdet i öster 
runt vattentornet utgör visserligen en stor 
del av samhällets byggda yta men en lång 
utbyggnadsperiod som medfört relativt stor 
variation i arkitektur, vegetation samt den 
varierade topografin med omväxlande plana 
och kraftigt kuperade partier, gör området 
varierat.)

•	 den tydliga känslan av att samhället ligger 
i en dalgång med dess siktlinjer tvärs och 
längs dalen (förhållandet att det går att se 
den av skog dominerade horisonten och 
dalgångens ”botten” samtidigt är avgörande för 
dalgångskänslan)

•	 närvaron av sparade naturpartier i form av 
skogsbackar som:

- dominerar siluetten där utblickar erbjuds
  från olika platser i samhället
- utgör karaktärsskapande 
  stadsbyggnadselement inne i samhället
- erbjuder naturmark i tätorten.

•	 de otydliga och delvis fula entréerna vid AR, 
Ängby industriområde och längs järnvägen

•	 det oregelbundna vägnätet som tycks ha vuxit 
fram utan någon övergripande plan men som 
äger en viss charm.

Karaktäristiskt för Knivsta centrum är kombina- 
tionen av:
•	 stor variation i bebyggelsens sammansättning – 

äldre byggnader, radhus och butiksbyggnader i 
olika former, privata och offentliga byggnader 
med tillhörande tomter 

•	 närvaron av grönytor i form av natur, 
trädgårdar och parkmark av enklare slag samt

•	 iögonfallande friliggande markanta större och 
mindre byggnader, i många fall starkt rums- 
och karaktärsskapande och byggnadernas något 
oregelbundna placering (där fasaderna inte 
ligger i liv med varandra)

•	 de för stationssamhällen typiska friliggande 

Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering

•	 Knivsta och Alsike ska kännetecknas 
av trivsel, mångfald, trygghet och 
tillgänglighet.

•	 Kommunen ska i all planering sträva 
efter att miljön ska vara trivsam, 
stimulerande, trygg, säker, tillgänglig och 
främja jämlikhet och mångfald. 

•	 Knivsta ska som kommunens huvudort 
utvecklas till en modern småstad.

•	 Alsike ska utvecklas till ett väl fungerande 
samhälle med ett attraktivt centrum.

•	 Knivsta och Alsike ska ha tydliga och 
attraktiva identiteter.

Natur på nära håll och på avstånd (Apelsinvägen).
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byggnaderna med luft och grönska mellan, 
i form av natur, trädgårdar och parkmark av 
enklare slag 

•	 centrumkvarterens öppna struktur med 
flera ”smitvägar” genom kvarteren och det 
sammanhängande gatunätet som gör att alla 
delar tycks hänga ihop och vara lätt tillgängliga

•	 avsaknad av torg och offentliga parker
•	 några ofärdiga och illa utformade delar
•	 skillnader mellan kvarter, och i vissa kvarter 

också inom kvarter, när det gäller husens 
placering i förhållande till gatan

•	 stora skillnader i byggnadernas karaktär, volym, 
takform och användning

•	 stora skillnader i de obebyggda ytornas (gårdar, 
parkeringar, gator, skolgårdar, tomter) karaktär.

En särskilt viktig komponent, är relationen och 
spelet mellan Apoteksvägen, den ursprungliga 
huvudgatan i stationssamhället med sina 
friliggande tvåvåningshus med luft och grönska 
och Forsbyvägen och Staffansvägen med sina stora 
byggnader med långa sammanhängande fasader. 

När detaljplanen för Sågenområdet genomförts 
kommer Knivsta centrum ha ändrat karaktär. Ett 
i dag stort, centralt och väl synligt mycket skräpigt 
område kommer bland annat att förvandlas till en 
modern småstad med regelbundna kvarter, parker 
och torg.

Alsike
Alsike består idag av två delar med mycket 
olika karaktär; det gamla stationssamhället och 
nybyggnadsområdet. Kopplingen mellan dessa är 
svag såväl funktionellt som karaktärsmässigt och 
rumsligt.

Det gamla stationssamhället ligger i en liten 
dalgång i ett halvöppet landskap och utstrålar 
landsbygd. Enfamiljshus ligger samlade i grupper 
längs den lilla dalgången med en vegetationsklädd 
höjdrygg mitt i dalgången. Järnvägen präglar det 
lilla samhället. Vrå gård liksom en bondgård är väl 
synliga i landskapet vilket tillsammans med åkern 
väster om Vrå gård ger en karaktär av landsbygd. 
Bron över järnvägen skär av dalgången och bul-

Grönskan präglar gatubilden i de äldre villakvarteren i Knivsta.    

Forsbyvägen. 

Korsningen Apoteksvägen-Forsbyvägen. 

Bebyggelse i kanten av landskapsrummet väster om Vrå gård. 
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lerplanket öster om järnvägen är framträdande och 
skärmar delvis av sikten tvärs dalgången

Nybyggnadsområden ligger på bergsplatå öster om 
stationssamhället. Området består av mestadels 
enfamiljshus och radhus. Stadsplanen, och förhål-
landet att det ligger i skogsmark, ger området en 
speciell karaktär liksom förhållandet att bebyg-
gelsen tillkommit under en relativt kort tidsrymd. 
På den nivån är Alsike enhetligt men inom denna 
ram framträder, mer eller mindre uttalat, några 
olika karaktärer beroende på enhetlighet inom 
kvarter eller längs gator avseende hustyper och 
husets placering på tomten. I den norra delen av 
nybyggnadsområdet saknar bebyggelsen naturlig 
förankring i landskapet. I den södra delen anknyter 
bebyggelse och vägnät till topografin. 

Inom nybyggnadsområdet förekommer nästan 
ingen sparad natur i form av till exempel små 
skogsdungar, undantaget de kvarter som ännu inte 

Flygbild över Asike. 
I förgrunden nybygg-
nadsomårdet med 
Alsike Skola centralt i 
bilden. I bakgrunden de 
äldre delarna av Alsike 
som ligger i dalgången 
på båda sidor om 
järnvägen.  Foto: Jocke 
Gustafsson, F22.

Ursprunglig topografi och vegetation i södra delen av Alsike . 

är bebyggda. Detta tillsammans med den skogs-
ridå som omger området ger en mycket speciell 
karaktär där endast omväxlingen av byggnadsstilar, 
husens placering och i viss mån topografin skapar 
omväxling. När trädgårdar börjar växa fram kom-
mer kanske karaktären förändras. Infartsvägens 
(Brunnbyvägen) karaktär av stor landsväg harmo-
nierar inte med områdets karaktär. Karaktäristiskt 
för många kvarter är bostadshus i förgårdsmark.

Byggnadsstilar och husens placering skapar viss omväxling i 
gatumiljön i Alsike.
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Mål för utveckling och 
efterföljande planering
•	 Mångsidighet ska eftersträvas när det gäller 

småhus-flerfamiljshus, bostadsstorlekar och 
upplåtelseformer.

•	 Bostäder och verksamheter ska integreras 
i den mån det är lämpligt med hänsyn till 
karaktär, störningar och olycksrisker.

•	 Det ska finnas möjligheter att bo kvar i 
kommunen vid förändrade bostadsbehov 
och människor med vitt skilda behov av 
boendeform ska kunna flytta till kommunen.

•	 Förändringstakten bör vara måttlig, så att 
den nya och det befintliga får tid att anpassas 
till varandra innan nästa förändring sker.

Mål för FÖP: en Tätorterna Knivsta och 
Alsike ska inte vara större än att det är gång- och 
nära cykelavstånd till kommunikationer, handel, 
service och natur.
•	 Bebyggelse på landsbygden ska i första hand 

koncentreras till vissa nya och befintliga 
bebyggelsegrupper. Spridd bebyggelse på 
landsbygden tillåts i viss utsträckning.

•	 Närhet till offentlig och kommersiell service 
ska eftersträvas och bostäder ska lokaliseras 
så att befintlig offentlig service kan utnyttjas 
effektivt

Befolkning
Kommunens befolkning uppgick 2007-12-31 till 
knappt 14 000 personer. Drygt 9200 av dessa 
personer bodde i tätorterna Knivsta och Alsike. 
Av dessa bodde lite drygt 7000 i Knivsta tätort och 
drygt 2250 i Alsike tätort. Medelåldern i Knivsta är 
knappt 38 år och lite drygt 36 år i Alsike. 

Antalet invånare har varit relativt konstant i Kniv-
sta under en lång period. Befolkningen i Alsike 
dock ökat stadigt de senaste 10 åren. 

Kommunen har en relativt ung befolkning. Lite 

drygt 28 procent av befolkning i Knivsta och drygt 
43  procent av befolkningen i Alsike är under 19 
år. Knappt 12 procent av Knivsta befolkning och 
knappt 2,5 procent av befolkningen i Alsike är 65 år 
eller äldre.

Bostäder
2007 fanns drygt 3800 lägenheter i form av 
småhus i kommunen och drygt 1300 lägenheter i 
flerbostadshus. Det finns inga uppgifter om hur 
många lägenheter det finns i tätorterna eller hur 
de är fördelade på småhus och flerfamiljshus. 
Andelen flerfamiljshus är dock högre i Knivsta 
tätort än i kommunen överlag. Andelen 
flerbostadshus i Alsike är lägre än i Knivsta men 
högre än på landsbygden. 

Boendemiljön ska vara utformad så att den främjar 
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden och 
motverkar sociala problem i samhället för barn, 
unga, familjer och äldre. 

Särskild vikt bör fästas vid att bostadsutbudet till-
godoser också speciella sociala bostadsbehov i icke 
segregerade former. Möjlighet till olika kultur- och 
fritidsaktiviteter för alla bör eftersträvas. Närmiljön 
ska planeras så att den främjar kontakt och gemen-
skap.

I Knivsta kommuns mål anges att kvarboende 
ska underlättas. För att möta kommande behov, 
och för att äldre ska kunna delta i samhällslivet 
och leva ett självständigt liv, behövs tillgång till 
moder¬na flerbostadshus i tätorten med närhet till 
olika serviceinrättningar. 

Knivsta
Huvuddelen av bostäderna i Knivsta tätort ligger 
inom en radie på 1 300 meter från järnvägs-
stationen. Knivstas bostadsbestånd domineras av 
småhus men visar trots vissa brister upp ett relativt 
brett spektrum av bostadstyper. Till exempel 
saknas bostäder för yngre och äldre i centrala 
delar av tätorterna och på landsbygden. Andelen 
enfamiljshus har ökat under de senaste 10 åren 
då nästan inga flerfamiljshus byggts. Andelen 
hyresrätter har sjunkit under de senaste 15 åren då 
de flerfamiljshus som tillkommit huvudsakligen 

Bostäder och sociala förhållanden
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upplåtits med bostadsrätt.

Knivsta ska fortsätta vara kommunens huvudort 
och fortsatt bostadsbyggande är lämpligt av flera 
skäl. Här finns relativt god tillgång på mark med 
förutsättningar att skapa goda boendemiljöer och 
intressanta småstadsmiljöer nära goda kollektiv-
trafikförbindelser och med god tillgång till rekrea-
tionsmark. Vidare är ett ökat befolkningsunderlag 
nödvändigt för ett utökat utbud av kommersiell 
service. Förändringstakten bör inte vara för hög 
men inte heller för låg. En viss förnyelse behövs för 
att positiva sidor av Knivstas sociala liv ska bestå.

Alsike
Alsike består idag av två delar; det gamla 
stationssamhället och en nyare del. En utbyggnad 
av Alsike är lämplig av flera skäl. Alsike behöver 
vara större än i dag för att få underlag för ett litet 
centrum med viss offentlig och kommersiell 
service. Den planerade stationen för spårbunden 
kollektivtrafik i Alsike på linjen Uppsala–Upplands 
Väsby ligger helt i linje med och utgör ett incita-
ment för dessa planer. Med en järnvägsstation i 
Alsike blir en fortsatt utbyggnad av Alsike väster om 
järnvägen aktuell att överväga. Tillgången på mark 
med förutsättningar att skapa goda boendemiljöer 
med närhet till bra kollektivtrafikförbindelser och 
med god tillgång till rekreationsmark är relativt bra 
även i Alsike.

Boendemiljöer (i form av utom-
husnärmiljö)
Huvuddelen av bostäderna i Knivsta tätort 
ligger inom en radie på 1300 meter från 
järnvägsstationen. Knivstas bostadsbestånd 
domineras av småhus men visar trots vissa brister 
upp ett relativt brett spektrum av bostadstyper. 

Boendemiljöerna i Knivsta är om man ser överlag 
relativt bra med tanke på närmiljö, närhet till 
kommunal service och frånvaron av störningar. 
Detta beror främst på närheten till naturområden, 
friytor, kollektivtrafik och skolor/förskolor, men 
också i flera fall på hur miljöerna planerats. Viss 
variation på kvaliteten förekommer naturligtvis. 
Tillgången på kommersiellt utbud är relativt lågt.

Boendemiljöerna i Alsike präglas i den nya delen 
av att området är relativt stort och vuxit upp på kort 
tid och av att få naturpartier sparats. Tillgången på 
variation av närmiljöer i de nya delarna är relativt 

låg.  Närhet och tillgång till kollektivtrafik, främst 
spårbunden är låg. Tillgången på kommersiell 
service är mycket liten. 

Störande vägbuller förekommer längs några centra-
la gator i Knivsta tätort. Boende utmed järnvägen 
främst i Knivsta och Alsike tätorter störs av buller 
och vibrationer från tågtrafiken. I ett fåtal lägen i 
centrala Knivsta bedöms järnvägsbuller samt buller 
från ett fåtal centrala vägar innebära att kravet på 
55dB(A) (dygnsekvivalentnivå) vid fasad mot bul-
lersidan vara svårt att klara. 

Sociala förhållanden 
Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast 
växande kommuner och befolkningen är 
bland de yngsta i landet om man ser till 
medelålder. Drygt 30 procent av kommunens 
befolkning är under 20 år men endast 9-10 
procent har uppnått pensionsåldern. En stor 
del av befolkningsökningen sedan 2001 har 
varit koncentrerad till Alsike, dit i huvudsak 
småbarnsfamiljer flyttat. 

De sociala förhållandena är relativt stabila i Kniv-
sta och Alsike. Jämfört storstäderna är sociala miss-
förhållanden ovanliga och problem med vandalise-
rande ungdomsgäng och våld i offentliga miljöer är 
relativt låg. Det förekommer inga märkbara sociala 
motsättningar mellan olika samhällsgrupper eller 
olika delar av tätorterna eller mellan tätorterna. 

Sparad natur och välplanerade miljöer är en viktig kvalitet i boendet.   
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Offentlig service

Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Utbudet av service och handel i tätorterna 

Knivsta och Alsike ska utvecklas samtidigt 
som ett basutbud på landsbygden ska 
eftersträvas. Knivsta ska förbli kommunens 
huvudort när det gäller handel och service.

Knivsta och Alsike ska sammantaget ha en hög 
servicenivå med förskolor, skolor, vård och omsorg.
I Knivsta byggs offentlig service ut i takt med den 
befolkningsökning som sker. I Alsike byggs offentlig 
service ut i den mån det är befogat och möjligt 
att dubblera verksamheter. Saknas underlag för 
dubblering av offentlig service ska denna service i 
första hand förläggas till Knivsta. 

Skola och förskola
Knivsta och Alsike har ett stort antal förskolor 
och grundskolor samt en liten gymnasieskola. 
Förskolor finns även i enskild regi. Det finns 
också en friskola för år F- 9.  På Karta 2
framgår var kommunala och enskilda 
skolor och förskolor är belägna. Gymnasieplatser 
köps i närliggande kommuner. Knivsta är en 
inflyttningskommun med ett ökande behov av 
framförallt förskoleplatser. 

Ålderssammansättningen i ett bostadsområde varie-
rar kraftigt över tid och det ”unga” område som har 
stort behov av förskolor en period domineras några 
år senare av ett stort behov av skollokaler. Det 
är därför viktigt att nybyggda lokaler skall kunna 
användas både som förskola och skola.

För att effektivt utnyttja befintliga lokaler krävs en 
nära samverkan mellan förskola/skola vilket under-
lättas av den nya skolorganisationen där områdes-
rektorer ansvarar för förskola/skola. 
Utbyggnadstakten när det gäller bostäder får 
konsekvenser för förskola/skola vilket kräver stor 
flexibilitet vad gäller lokalernas användning. Idag 
finns förskoleverksamhet i flera skolor för att möta 
den stora efterfrågan. Skollagens intention gällande 
närhetsprincipen bör vara en viktig utgångspunkt 
vid planeringen. Kommunen strävar därför efter 
att kunna erbjuda de yngsta barnen förskole- och 
skolverksamhet så nära sin bostad som möjligt. 
Enheter för mindre barn, både i förskola eller 
skola, bidrar till färre transporter och om sådana 
enheter förlades till bostadsområdets absoluta 
närhet skulle ytterligare fördelar kunna nås. Ett 
extremt lokalutnyttjande med långa resor för de 
minsta är således inte önskvärt. Enheter med plats 
för 180 – 200 barn i åldrarna 1 - 9 år (till och med 
årskurs 3 i grundskolan) där verksamheten (förskola 
och/eller skola) anpassas efter åldersstrukturen i 
närområdet bör eftersträvas.

Viktigt i den fortsatta förskole- och skolplaneringen 
kommer att vara att goda utemiljöer skapas för 
såväl förskolebarnen som de äldre barnen, liksom 
att trafikfrågorna får stort utrymme i planeringspro-
cessen. Tendensen är att alltfler föräldrar hämtar 
och lämnar med bil och då måste krav på såväl 
säkerhet som smidighet för alla trafikslag inkluderat 
fotgängare tillfredställas. 

Vad gäller elever i åldern 10-16 år eftersträvas 
enheter på cirka 550 elever. I ett uppbyggnadsskede 
där inte skolorna fylls används de som F-9 skolor 
(Alsike). När fler elever i årskurs 7-9 kräver plats får 
de yngre eleverna gå i mindre skolor. När Alsike 
fortsätter växa är tanken idag att äldre elever ska gå 
i nuvarande Alsike skola och yngre elever ska gå i 
nya mindre enheter.Ängbyskolan.   
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Något år framåt finns lokaler planerade för att klara 
behovet av skol- och förskoleplatser. Enligt prog-
noser som bygger på befolkningsunderlag kom-
mer elevantalet att öka i Alsike och Knivsta vilket 
medför att nya förskoleplatser och nya skollokaler 
kommer att behövas i framtiden. 

Vård och omsorg 
Antalet äldre ökar och därmed behovet av väl 
fungerande bostäder och bostadsområden. 
Alla som vill ska kunna få den service, omsorg 
och hemsjukvård i sitt ordinära boende som 
de behöver. Detta ställer höga krav både på 
boendet och på närmiljön. Förutsättningar 
för ett ökat kvarboende på en övergripande 
nivå är att det finns god tillgång på basservice, 
kommunikationsmöjligheter, grönområden och 
mötesplatser. Hög tillgänglighet och närhet till 
exempelvis vårdcentral och apotek är en mycket 
viktig del även för de särskilda boendena i 
kommunen.

Knivsta kommun har tre särskilda boenden för 
äldre med tillsammans 60 platser. De särskilda 
boendena har låg standard och behov av ombygg-
nation finns. 

För yngre personer med fysisk och psykisk funk-
tionsnedsättning är det viktigt att det finns tillgång 
till moderna bostäder med en god tillgänglighet. 
Alla flerbostadshus skall ha god tillgänglighet. 

Det ska vara möjligt att bo kvar i Knivsta när man 
är i behov av egen bostad och inte tvingas att flytta 
från kommunen på grund av brist på anpassade 
bostäder. Olika typer av boendeformer ska kunna 
erbjudas, både eget boende och bostad med sär-

skild service.

Apotek och vårdcentral finns i Knivsta. 

Fritid och kultur
Kommunen tillhandahåller också service i Knivsta 
tätort knuten till kultur och fritid: ett bibliotek, 
en fritidsgård, en kultuskola, en badplats och en 
mängd anläggningar i tätortten för sport och 
fritid. 
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Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Utbudet av service och handel i tätorterna 

Knivsta och Alsike ska utvecklas samtidigt 
som ett basutbud på landsbygden ska 
eftersträvas. Knivsta ska förbli kommunens 
huvudort när det gäller handel och service.

•	 Handel och service i tätorterna ska 
koncentreras till tätorternas centra. 

•	 Vid fördelningen av handel med 
skrymmande varor respektive handel och 
service med små krav på utrymme ska 
stadsbilden tillmätas stor betydelse 

•	 Det ska finnas förutsättningar för en god 
tillväxt i näringslivet och ett rikt utbud av 
arbetstillfällen i kommunen.

•	 Etableringar utanför och i tätorterna ska 
företrädesvis ske i områden som väl kan 
försörjas med kollektiv trafik. 

•	 Kommunen bör på olika sätt främja 
geografisk närhet mellan produktion och 
konsumtion av livsmedel.

•	 Byggnaders bottenvåningar i tätorternas 
centrum ska i stor utsträckning utnyttjas för 
handel och service.

Mål för FÖP: en
•	 Det ska finnas attraktiva markområden som 

kommunen ser som lämpliga för etablering 
av företag som:

 – redan är etablerade och behöver 
    expansionsutrymme
 – kräver ett stort utbud av arbetskraft och
             därmed tillgång till god kollektiv trafik
 – behöver stora utrymmen  
 – kräver god tillgänglighet till det regio-
               nala och nationella vägnätet
 – kan integreras i blandad bebyggelse
 – efterfrågar låga markpriser
 – efterfrågar attraktiva och natursköna 
             miljöer. 

Knivsta i regionen
Knivsta befinner sig mitt i en expansiv region 
mellan Storstockholm, som är kärnan i Sveriges 
största och mest expansiva storstadsregion med 
internationella mått och Uppsala som i utkanten 
av denna region satsar på en utveckling starkt 
knuten till kunskapsutveckling. Regionen som 
helhet bedöms, trots stora osäkerheter, ha större 
förutsättningar för en gynnsam näringslivs-
utveckling och en positiv ekonomisk tillväxt än 
många andra delar av landet. Under överskådlig 
tid kommer sannolikt viljan att etablera företag i 
kommunen vara hög, även om vissa fluktuationer 
under vissa perioder och i vissa delar av kom-
munen är att räkna med. Kommunen har tagit 
fram ett näringslivsprogram där kommunens syn på 
och strategi för näringslivets utveckling presenteras.

Det kommersiella utbudet i tätor-
terna 
Det kommersiella utbudet i kommunen är 
koncentrerat till Knivsta tätort i form av en 
livsmedelsbutik, detaljhandel och andra former 
av näringsidkare med olika typer av service. Dessa 
återfinns i centrala Knivsta, längs Knivstavägen och 
Södra Stationsvägen samt i verksamhetsområdena 
Ängby industriområde och Ar. I Alsike finns ett 
mycket begränsat utbud av kommersiell service. 

Näringslivsutveckling
Hösten 2006 togs en näringslivspolicy för kom-
munen fram i samarbete mellan kommunen och 
näringslivet i Knivsta. Näringslivspolicyn antogs 
av kommunfullmäktige den 8 februari 2008. Syftet 
med policyn är att underlätta åtgärder för tillväxt 
av näringslivet i Knivsta genom en enad inriktning 
och samsyn på näringslivspolitiken. 

Policyn slår fast att en god näringstillväxt 
åstadkoms genom att:
1. knivstaföretagen ges goda förutsättningar och 

expansionsmöjligheter, så att de upplever ett 
positivt företagsklimat och väljer att stanna och 
utvecklas i kommunen

2. etablering i Knivsta görs attraktivt för externa 

Näringsliv och kommersiell service
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företag, så att de vill flytta hit och därmed 
bidra till ett större och mer varierat utbud av 
arbetsplatser och tjänster

3. nyföretagandet i Knivsta underlättas 
och stöttas, så att det ökar och bidrar till 
näringslivstillväxten och det attraktiva 
samhället.

Ett företagarcentrum bildades våren 2008.

Samband mellan serviceutbud och 
verksamheter
Det finns ett samband mellan utbud av service, 
såväl kommersiell som offentlig och benägenhet 
att etablera verksamheter i en tätort som Knivsta. 
Eftersom servicenivån hänger samman med 
invånarantalet finns också en koppling mellan 
utbyggnad av bostäder och näringsliv som är 
intressant på den lokala nivån. Detta förhållande 
är dock svårstuderat och har inte studerats närmare 
i arbetet med denna plan. Sådana studier görs 
lämpligen inom ramen för näringslivsprojekt 
av något slag. Men man kan ändå anta att ju 
fler invånare och därmed mer service som finns 
desto attraktivare är det för företag att etablera sig 
i de delar av tätorterna där kommersiell service 
finns. Ju fler företag som etablerar sig i tätorterna 
desto större blir underlaget, framförallt dagtid, 
för restauranger och annan kommersiell service. 
En god spiraleffekt kan alltså bli resultatet av 
en ökning av den kommersiella servicen. En 
viktig effekt i denna spiral är att fler invånare i 
Knivsta och Alsike och i hela kommunen kan 
arbeta närmare hemmet och inte behöver pendla 
till arbetet. En annan effekt är att invånarna i 
Knivsta och Alsike och i hela kommunen får ett 
större utbud av kommersiell service lokalt som 
komplement till utbudet i Uppsala och Stockholm.  

Koncentration av servicen till vissa delar av 
Knivsta, exempelvis de centrala delarna, torde 
öka sannolikheten för att denna effekt ska uppnås 
eftersom attraktiviteten sett av en arbetande 
dagbefolkning ökar ju större utbud som finns 
inom nära räckhåll. En attraktiv småstadsmiljö 
där verksamheter, bostäder och service integreras 
i stadsbygden är ett sätt att bygga med bäring på 
detta. I mindre centrala delar av tätorterna bör 
bostäder dominera men inslag av verksamheter 
som inte har störande effekter på omgivningen 
bör ges ett visst utrymme eftersom det ger en mer 

levande och intressant stadsbygd. Denna strävan 
får balanseras mot ovan nämnda behov att nå en 
kritisk massa av arbetande dagbefolkning inom en 
begränsad yta, som i sin tur leda till upphov till 
nyetablering av serviceinriktade företag. 

Förtätningen av de centrala kvarteren i Knivsta 
ger möjligheten att skapa en intressantare och 
livaktigare miljö med fler och effektivare gränssnitt 
mellan olika funktioner eller stadsbiotoper. Detta 
reducerar transportbehov och energiåtgång, ger 
tidsvinster och ökar möjligheten till serendipitet. 
Förtätning ger också möjlighet att utveckla och 
”läka” stadsbilden i centrum som i vissa anseenden 
är i behov av förändring.

En viktig fråga är balansen mellan utvecklingen 
i sågenområdet och de centrala kvarter dit den 
kommersiella servicen är koncentrerad idag. En 
annan fråga som också är viktig är relationen 
mellan servicenivåerna i Knivsta och Alsike. Den 
frågan kommer att fortsätta vara aktuell även när 
mer service etableras i Alsike.

Ar
Parallellt med arbetet med denna plan pågår 
arbete med att revidera detaljplanen för AR. 
Målsättningen är att kunna förtäta området genom 
att omvandla delar av naturmark till byggrätter.

Den nuvarande detaljplanen tillåter inte detalj-
handel i området. Huruvida sådana etableringar 
ska befrämjas har studeras i en handelsutredning. 

Ar sett från E4.   
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Kommunikationer

Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Knivsta och Alsike ska ha goda 

kommunikationer inom orterna, mellan sig 
och med omvärlden

•	 Transportsystemet ska planeras:
 – så att det främjar en god miljö och god  
    hushållning med resurser
 – med hänsyn till stadsbild, miljö och
             bevarandevärden
 – så att barriäreffekter och markintrång 
             minimeras
 – så att kollektivtrafiken och samåkning 
             gynnas
 – så att korta restider med få byten blir 
             möjliga.
•	 Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig.
•	 Gång- och cykelvägnätet inom kommunen 

ska utvecklas och erbjuda trafiksäkra, trygga, 
vackra, trevliga och funktionella miljöer. 

•	 Tätorterna ska erbjuda goda parkerings- och 
angöringsmöjligheter för bil- och cykeltrafik 
inom ramen för kraven på god bebyggd 
miljö, hög trafiksäkerhet, god framkomlighet 
för samtliga trafikanter samt god åtkomlighet 
för handikappade, kollektivtrafik och 
nyttotrafik.

•	 Biltrafiken inom tätorterna ska ske med stor 
hänsyn till fotgängarnas och cyklisternas 
villkor. Vid planering och utformning av 
tunnlar ska trygghet och estetik särskilt 
beaktas.

Mål för FÖP: en
•	 Bebyggelsens lokalisering ska gynna 

kollektivtrafiken.
•	 Mark ska finnas tillgänglig för framtida 

infrastruktursatsningar.

Tätorternas trafiknät
Knivsta
Vägnätet som trafikerar Knivsta har inte någon 
hög belastning. Gredebyleden, som bland annat 
används av tung trafik som tar sig från E4/riksväg 
77 och E18, trafikeras med cirka 10 000 fordon per 
dygn,. Runt 8 % av den trafiken är tung trafik.

Gredelbyleden är också huvudinfarten till Knivsta. 
Huvudvägnätet i övrigt består av Gredelbyvägen/
Forsbyvägen, Knivstavägen, Ängbyvägen samt i 
viss mån Centralvägen, Staffansvägen samt den 
västra delen av Apoteksvägen. Lokalnätet har några 
få relativt trafiktåliga uppsamlingsgator samt ett 
stort antal bostadsgator där bostäderna ligger nära 
gatan med direkta tomtutfarter. Kölängsvägens 
nya sträckning innebär att centrum avlastas en del 
trafik. 

Trafikmätningar har under våren 2007 genomförts 
på centrala platser i Knivsta och Alsike. Den visar 
att trafikvolymerna i kommunen är små, högst på 
Gredelbyleden mellan korsningarna med Boängs-
vägen och Tuvstarrsvägen med 10 250 bilar per 
medeldygn. Det var ca 925 bilar på maxtimme på 
förmiddagen och 1 050 st på maxtimme under ef-
termiddagen. Mest belastade väg förutom Gredel-
byleden var Brunnbyvägen (cirka 2800 fordon per 
dygn) och Apoteksvägen (cirka 2300 fordon per 
dygn). Maxtimmen på Apoteksvägen passerade 280 
bilar.

Forsbyvägen har med sina många utfarter, skola 

Gredelbyleden.   
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med mera, en relativt hög belastning (cirka 2 100 
fordon per dygn) som skapar en osäker trafikmiljö. 
Även Apoteksvägen, som leder till centrum har 
många tomtutfarter och bostäder som ligger nära 
gatan, belastas relativt hårt. Forngravsvägen, som är 
utformad som en bostadsentrégata, fungerar i prak-
tiken som gata för färd till Gredelbyområdet och 
genväg till Gredelbyleden. Centralvägen trafikeras 
med cirka 1 600 fordon per dygn varav 13 % är tung 
trafik. 

Centralvägens förlängning norrut är detaljplane-
lagd och kommer att byggas i och med att detalj-
planen för sågenområdet byggs ut.  Den nya 
anslutningen förbi sågenområdet, med in/utfart 
på Gredelbyvägen, kommer att avlasta de lokala 
gatorna i Knivsta centrum, särskilt Apoteksvägen. 

Alsike
Alsike matas från Gredelbyvägen via 
Brunnbyvägen, som är mycket trafiktålig. I övrigt 
är Alsike i huvudsak uppbyggt i ett rutnätssystem av 
bostadsgator med direkta tomtutfarter. 
Vid sidan av Brunnbyvägen är i viss mån 
Trunstavägen-Björkkällevägen och Torpkällevägen 
huvudvägar. Den stora expansionen i Alsike 
medför att nya ibland oväntade genomfartsgator 
skapas av invånarna. Idag upplever boende att vissa 
lokalgator har för hög belastning.

Parkeringar
I anslutning till järnvägsstationen finns en större 
anordnad pendlarparkering söder om brand-
stationen. På sågenområdet finns också en tillfällig 
parkering samt några ”vilda” parkeringar som 
används av pendlare som kommer att försvinna när 
området exploateras. En ny stor parkering behövs 
när den tillfälliga parkeringen på sågenområdet 
försvinner. En parkering för samåkande bil-
pendlare finns i Ar invid gredelbyleden. Det finns
även flera större parkeringar som inte är i kom-
munal regi, främst i anslutning till affärerna i 
centrum. 

Busstrafik
I den nya fördelningsmodellen är kommunen 
beställare av endast den egna trafiken och delvis
för den trafik som delas med Uppsala och Stor-
stockholms Lokaltrafik, SL. Stomlinjetrafiken 
beställs av landstinget från och med år 2004 och 
ligger därmed utanför kommunens planering. 
Ny busstation kommer att anläggas på befintlig 

parkering norr om stationen, öster om järnvägen. 

I Alsike finns en bussvändplan vid Brunnbyvägens 
norr ände. En större yta för bussangöring och 
pendlarparkering finns i Ar invid Gredelbyleden. 

Tågtrafik
Knivsta station trafikeras idag av Uppsalapendeln, 
som går på sträckan Uppsala C – Stockholm C 
med uppehåll i Knivsta och Märsta alternativt 
Arlanda och av Upptåget som går på sträckan 
Gävle – Upplands Väsby, via Arlanda. 

Gång- och cykelvägar

Knivsta
I Knivsta tätort saknas separata cykelbanor i de 
äldre delarna. I och mellan nya områden utbyggda 
från och med 1970-talet finns i olika omfattning 
separata gång- och cykelvägar. Cykelvägar längs 
Gredelbyleden och Brunnbyvägen förbinder
tätorterna med varandra och med verksamhets-
området Ar. Gång- och cykelvägnätet utgör till-
sammans med anlagda promenadstigar och skogs-
stigar en viktig del av den gröna strukturen. De gör 
det möjligt att på ett trafiksäkert och enkelt sätt ta 
sig till fots eller med cykel till och mellan olika 
grönområden. De är också till stor del anlagda i 
miljöer där grönska i form av gräsytor och natur 
dominerar. För att de ska kunna användas och 
fungera som en del av den gröna strukturen måste 
de kännas trygga även där de passerar områden 
som inte är bebyggda. Ett antal nya gång- och 
cykelvägar i Knivsta är redan planerade, se Karta 2. 
Gång– och cykelvägar – Knivsta och Alsike nuläge 
och plan.

Alsike
I Alsike finns ett relativt väl utbyggt nät av 
separata gång- och cykelvägar, huvudsakligen 
förlagt längs Brunnbyvägen och området mellan 
Östra Brännkärr och Boängsåsen. Cykelvägarna 
längs Gredelbyleden och Brunnbyvägen 
förbinder tätorterna med varandra och med 
verksamhetsområdet Ar. En gång- och cykelväg 
mellan Åsgatan och starten på Elljusspåret ger 
möjlighet att via en kort sträcka på Boängsvägen ta 
sig mellan Knivsta och Alsike. Ett antal nya gång- 
och cykelvägar i Alsike är redan planerade, se 
Karta 2 Gång– och cykelvägar – Knivsta och Alsike 
nuläge och plan. 
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Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Kommunens invånare ska erbjudas en miljö 

som tillgodoser breda intressen och behov av 
rekreation och det ska finnas ett mångsidigt 
utbud av lätt tillgängliga parker och natur- 
och rekreationsområden inom gång- och 
nära cykelavstånd. Rekreationsmiljöer som 
är attraktiva för barnfamiljer ska finnas. 

•	 Nya bebyggelseområden bör planeras så att 
sparad natur inom områdena ansluter till 
omgivande grönstruktur.

•	 Naturområden som är intressanta för 
friluftslivet ska göras tillgängliga i form av 
entréer  med möjlighet till cykel- och i 
vissa fall bilparkering och information.

•	 Tätortsnära rekreationsområden som inte 
störs av buller bör tas tillvara.

•	 Avsnitt av Mälarens och Valloxens stränder 
ska göras tillgängliga för friluftslivet. Bland 
annat kan förutsättningar för och mark 
lämplig för tillgängliga promenadstigar 
undersökas.

•	 Fritidsverksamheter som är störande för 
omgivningen ska vara lokaliserade där andra 
intressen inte störs.

Mål förFÖP: en
•	 Det ska finnas en sammanhängande 

grönstruktur i kommunen som helhet 
som gynnar växt och djurliv genom att 
innehålla spridningskorridorer samt 
reproduktionsområden vilka erbjuder ett 
vittförgrenat nät av grönområden (parker, 
promenadområden och strövområden) för 
friluftsliv och rekreation.

•	 Nya bebyggelseområden bör lokaliseras 
så att de inte bryter sambanden inom 
grönstrukturen.

•	 Skolor, förskolor och äldreboende ska ha  
god tillgång till natur i sitt närområde.

Knivsta och Alsike
Båda tätorterna omges av landsbygd med odlade 
dalgångar och skogar. Knivsta omges i söder och 
väster av ett vidsträckt sprickdalslandskap med 
omväxlande uppodlade marker och skogsområden 
av olika storlek. I norr och öster gränsar Knivsta, 
med undantag för gärdena vid Kölängen mot stora 
skogsområden som begränsas av Alsike och E4. 
Järnvägen utgör också en påtaglig barriär som delar 
det omgivande landskapet i en östra och västra 
sida när det betraktas som resurs för rekreation och 
friluftsliv.

Stora skogsområden finns i de båda tätorternas 
omedelbara närhet och möjligheterna till långa 
promenader på skogsstigar, längs åkerrenar och 
i obanad terräng i större sammanhängande na-
turområden med skog och åkerlandskap är goda. 
På vintern är periodvis många åkrar och Valloxen 
tillgängliga för promenader. Sett ur ett friluftslivs-
perspektiv är Knivsta och Alsike väl försörjt med 
”kompletta grönområden/rekreationsområden” det 
vill säga större områden som innehåller både om-
fattande skogsmarker och öppnare eller småbrutna 
landskapsavsnitt där odlade och betade marker kan 
upplevas från skogsstigar och vägar. Karta 2.  Kom-
pletta grönområden – nuläge redovisar översiktligt 
utsträckningen av dessa kompletta grönområden. 

Alsike omges i större utsträckning av stora skogsom-
råden. Tillgången till utblickar över uppodlade dal-
gångar begränsas till området mellan Vrå gård och 
järnvägen och området på andra sidan dalgången, 
mittemot Vrå gård. 

Området mellan tätorterna utgörs av kulturland-
skap och naturmark. Väster om järnvägen ligger 
ett vackert kulturlandskap mellan tätorterna med 
Trunstaträsket närmast järnvägen. Träsket fortsätter 
på andra sidan järnvägen. Denna skog, där kom-
munens enda elljusspår ligger, är frekvent använd 
av boende i Knivsta och Alsike. Söder om Trun-
staträsket ligger Gredelby hagar.

Rekreation och friluftsliv
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om såsom exempelvis delar av fälten direkt väster 
om Västra Ängby. 

Inne i tätorten finns också mindre grönytor, särskilt 
ner mot Valloxen och i de områden i ytterkanten 
av samhället som tillkommit sedan 1970-talets 
senare hälft. Små sparade skogspartier finns mitt i 
Knivsta och i bostadsområden som Västra Ängby. 
Dessa och delar av de omgivande skogarna an-
vänds flitigt av skolor och förskolor. 

Inga stora opåverkade områden finns i Knivsta 
tätorts närhet. 

Ur ett ekologiskt perspektiv är större delen av 
naturmiljöerna av relativt trivialt slag. De områden 
som finns med i inventeringar och värdeklass- 
ningar är framförallt Lunsen, Valloxen med omgi-
vande stränder, Trunstaträsket med omgivande
ängar, Gredelby hagar och skogen öster om  
Kölängen närmast sjön. Dess områden kan betrak-
tas som både värdefulla och känsliga. Det finns två 
nyckelbiotoper i utkanterna av tätorterna. En liten 
nyckelbiotop finns i skogen mellan Knivsta och 
Alsike och en relativt stor ligger i Kölängen. 

Det finns inga naturmiljöer av riksintresse eller 
naturminnen i eller nära tätorterna.

Knivsta
Den gröna strukturen i och närmast Knivsta tätort
består av allt från de obebyggda större natur-
områdena och parkmark till villaträdgårdar och 
träd i gatumiljöer. Knivsta är väl försett med båda
dessa komponenter vilket också präglar stads-
bilden. 

Tillgången till rekreationsmarker i och runt 
Knivsta är jämförelsevis mycket goda. Avståndet 
till sådana är inom Knivsta ingenstans mer än en 
kilometer. Det finns goda möjligheter att skapa fler 
lättframkomliga promenadstråk i gröna om- 
givningar. 

Sjöarna, särskilt Valloxen som präglar landskapet 
runt Knivsta höjer rekreationsvärdena avsevärt i 
omgivande landskap och är en stor tillgång för 
friluftsliv, rekreation och sport. Promenadom-
råden och strövområden omger och når i flera 
vädersträck ända fram till tätorterna. Vid sidan av 
skogsområdena ligger vackra uppodlade dalgångar 
som erbjuder vackra vyer från vägar, stigar och 
skogsbryn. Vissa åkerrenar är även tillgängliga året 

Nuläge 
Kompletta grönområden 
och närrekreationsmarker

Större komplett
grönområde

Närrekrea-
tionsmark

Järnvägs-
staion

Knivsta

Alsike
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Grönstrukturen - kartan Grönstruktur              
- Knivsta nuläge
Kartan Grönstruktur – Knivsta nuläge på nästa 
sida redovisar dagens situation vad gäller grönytor, 
gång- och cykelvägar och promenadvägar. De ytor 
som markeras som grönstruktur utgörs i av:
•	 allmän platsmark med grönska
•	 kommunalt ägd kvartermark med grönska 
•	 privat ägd mark där allemansrätten rimligen 

kan antas gälla vid en översiktlig bedömning 
med utgångspunkt i ortofoto (flygbild) med 
nivåkurvor. 

Endast mark inom planområdet (se avsnittet Om 
planen) markeras.

Kartan har som främsta syfte att tydliggöra grön-
strukturens strukturella drag och ska inte ses som 
kommunens tolkning av lagrummen som reglerar 
allemansrätten. 

Åkermarker är inte markerade som grönytor. Det 
gäller även de gärden som under lång tid varit och 
är tillgänglig för allmänheten året runt. Inte heller 
fälten vid Kölängen och norr om Östra Ängby, som 
ägs av kommunen, är markerade som grönytor. 

Inom sågenområdet följer redovisningen den gäl-
lande detaljplanen. I Nor följer redovisningen det 
godkända detaljplaneprogram som finns för norra 
och västra Nor. Grönytor som i detaljplanepro-
grammet anges som Utredningsområde grönstråk/
bebyggelse redovisas här inte som grönytor. 

Med flygbilden i botten framgår omfattningen av 
grönskan på privata villatomter och liknande. Den 
har betydelse för stadsbilden och för den biologiska 
mångfalden inne i tätorten. 

Kartan Grönstruktur – Knivsta nuläge redovisar vid 
sidan av grönytor också gång- och cykelvägar, större 
promenadstigar, skolor, förskolor och bollplaner. 
Relationen mellan grönstrukturen, gång- och 
cykelvägnätet och dessa målpunkter är intressant 
med tanke på barns möjligheter att på ett trafik- 
säkert sätt röra sig i tätorten. Med några få undan-
tag har skolorna och förskolorna, med dagens 
gång- och cykelvägar och redan planerade sådana, 
god och trafiksäker tillgång till såväl grönytor inne i 
tätorten som till större skogsområden utanför tätor-
ten. Segerstaskolan har, med undantag för Marga-
retaskogen, längst till kompletta grönområden och 
större sammanhängande skogsområden. 

Konflikter med utbyggnad
Tillgången på rekreationsmark i Knivsta påverkas 
om skogen vid Nydal, Norra Ängby och/eller 
delar av Brunnbyplatån byggs ut. Särskilt centrala 
delarna av Knivsta drabbas om Brunnbyplatån 
byggs ut. Ett flertal ytor som kan betraktas som 
delar av grönstrukturen inne i tätorten kommer i 
framtiden sannolikt bli intressanta för förtätning 
i form bostäder eller verksamheter som kontor 
eller handel. I vilken omfattning och var ingrepp i 
rekreationsmarker/grönytor inne i tätorten kommer 
att ske, liksom betydelsen av dessa är svår att 
bedöma. Det är också svårt att peka ut vilka ytor 
som är särskilt känsliga att exploatera med tanke på 
tillgången till grönytor, kontakten mellan grönytor 
och stadsbild. En översiktlig analys av strukturens 
känslighet, betraktad i ett strukturellt perspektiv 
redovisas dock nedan under rubriken Övergripande 
analys av grönstrukturens känslighet och behov av 
utveckling i Knivsta. 

Inget av alternativen i strukturstudien gör in-
trång i områden med kända naturvärden eller 
i områden som anses som ekologiskt känsliga. 
Något ökat slitage i naturområden på grund av 
befolkningsökning kan man dock räkna med. 
Exploateras Kölängen/Brunnbyplatån blir sanno-
likt effekten en liten till måttlig ökning av mark-
slitage av nyckelbiotopen vid Kölängen. Natur-
mark av trivialt slag med ringa betydelse för den 
biologiska mångfalden kommer att tas i anspråk 
av bebyggelse, vägar eller andra anläggningar. 
Lokala mycket små intressanta biotoper med 
enstaka arter som är sällsynta just i tätorternas 
närhet och till och med i ett lite större geografiskt 
perspektiv kan komma att försvinna vid exploate-
ring. Sådana små miljöer bör dock identifieras och 
sparas vid detaljplaneläggning.

Volymstudierna med mycket stort tidsdjup som 
gjordes i Strukturstudie för Knivsta och Alsike tätor-
ter visar att Kölängen/Brunnbyplatån, Ängbyskogen 
och norra delen av skogen Hammaren (Söder om 
Tarvskogen) på mycket lång sikt, bortom 2050, 
kan få stor betydelse för rekreation, stadsbild och 
stadens övergripande gestalt och därför är minst 
lika viktiga att bevara som skogen mellan Knivsta 
och Alsike.
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Konflikter med jord- och skogsbruksnäring-
arna
Den biologiska produktionen är den primära 
användningen av jordbruksmark vilket framgår av 
miljöbalken. Jordbruk är en näring av nationell
betydelse men trots detta klarläggande i miljö-
balken uppstår konflikter. Många olika intressen 
riktas mot jordbrukslandskapet. Rekreations- och 
naturvårdsintressen eller rekreationsintressen och
lokalt omhändertagande av dagvatten kan ibland 
samordnas inom mindre känsliga naturområden 

men andra intressen som till exempel livs-
medelsproduktion, rekreation, naturvård, 
omhändertagande av stallgödsel och lokalt 
omhändertagande av dagvatten kan inte alltid 
samordas. 

Om användningen av jordbruksmark ska förändras 
bör åtgärder för att öka den biologiska mångfalden 
vägas in. Det öppna kulturlandskapet med sina 
höga natur-, kultur- och upplevelsevärden är en 
tillgång för rekreation och friluftsliv. Allemansrät-
ten är kraftigt begränsad på åkrar, som inte får be-
trädas under stora delar av året, men åkerlandska-

Grönstruktur - Knivsta nuläge 

Grönyta

Bollplan, en eller flera

Upplandsleden

Gång- och cykelväg, befintlig eller planerad

Gång- och cykelväg, planskild korsning

Skola

Förskola

Promenadstig
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pet har trots detta stor betydelse i och med att det 
ingår som en naturlig del i det kulturlandskap vi 
kan uppleva från vägar, stigar och skogsbryn. Olika 
typer av sport och friluftsliv kan utgöra ett problem 
i jordbruksbygder. Exempel på sådana aktiviteter 
är motorsport och hästsport. Det ökade hästintres-
set medför att behovet av ridvägar för hästsporten 
bör lösas. Detta bör ske i samråd med jord- och 
skogsnäringen, hästägare och representanter för det 
rörliga friluftslivet. 

Skogsbruk är en näring av nationellt intresse. Nära 
tätorterna finns ett intresse från kommunens sida 
att skogsbruket anpassas till friluftslivets intressen. 
Där kommunen inte är markägare kan det finnas 
skäl att överväga avtal mellan kommunen och 
markägaren, eller att i andra former klarlägga hur 
de olika parternas intressen ska säkerställas.

Övergripande analys av grönstrukturens käns-
lighet och behov av utveckling i Knivsta
Strukturellt perspektiv
Karaktäristiskt för grönstrukturen inne i Knivsta 
tätort är att det inte innehåller särskilt många 
alternativa förgreningar. Det innebär att om man 
”klipper av” en grönkorridor lämnas i de flesta fall 
en del av strukturen utan en ”grön” förbindelse 
med resten av strukturen. I princip innebär det 
att grönstrukturen, i ett strukturellt perspektiv, är 
känslig för ingrepp. 

Grönstrukturen inne i tätorten består av sex delar 
eller delstrukturer som i princip saknar kontakt 
med varandra i form av gröna länkar. I några fall 
förbinder grönskan på villatomter delstrukturerna. 
De sex delarna är:
•	 Ängbyskogens sydöstra utlöpare, 

grönstrukturen inne i Västra Ängby, ytorna 
runt Gredelbyleden väster om järnvägen samt 
södra delen av årummet på västra sidan av 
järnvägen.

•	 Grönytorna i norra Sågenområdet, Norra 
delen av årummet som ligger öster om 
järnvägen, grönytorna mellan Sågenområdet 
och Högåsvägen samt grönytorna runt 
Gredelbyleden strax öster om östra brofästet.

•	 Grönkorridorerna mellan Forngravsvägen/
Nysätervägen/Törevägen och Tuvstarrsvägen/
Kölängsvägen.

•	 Särstabadet, skogen mellan Apoteksvägen 
och badet, sparade naturmarker runt 
Tallkottsvägen och Emil Sjögrens väg samt 

en smal strandremsa vid Valloxens sydvästra 
spets som förbinder dessa områden med 
Margaretaskogen.

•	 Friytorna på östra sidan av järnvägen från 
Särsta till Segerstaskolan.

•	 Några små sparade ”öar” av naturmark eller 
andra grönytor tillgängliga för allmänheten.

Några platser och gröna länkar, befintliga och 
möjliga har särskilt stor betydelse på ett strukturellt 
plan. Dessa är (Se kartan Grönstruktur Knivsta 
- befintliga och framtida platser och lämkar med 
betydelse på ett struktruellt plan nedan):
1. Årummets kontakt med Ängbyskogen. Bör 

förstärkas.
2. Passagen längs stranden vid Valloxens 

sydvästra spets, mellan Granbacken och 
Margaretahemmet bör göras mer tillgänglig. 

3. Ett grönstråk i form av en enklare park med 
en gång- och cykelväg i östra delen av Södra 
Ängby (nuvarande Ängby industriområde) som 
skapar kontakt mellan naturområdena runt 
Tarv och Ängby bör utvecklas om Tarv byggs ut 
och Ängby industriområde omvandlas. 

4. Apoteksvägen mellan Centralvägen och 
Nysätervägen samt Forsbyvägen mellan 
Staffansvägen och Apoteksvägen bör ges en 
”grönare” utformning. En kvalitetshöjning 
av grönytan längs Apoteksvägen mellan 
Nysätervägen och Tornvägen bör göras.

5. Nya planskilda gång- och cykelförbindelser 
förbi järnvägen skulle ha stor betydelse för 
tillgången på grönområden. En ny gång- 
och cykeltunnel mellan Gredelbyleden 
och befintlig gång- och cykeltunnel under 
järnvägen skulle innebära en förbättring 
av tillgången till rekreationsytor, främst 
för de delar som i dag har sämst tillgång 
till det (området mellan järnvägen och 
Häradsvägen och söder om Apoteksvägen). 
En bro eller tunnel förbi järnvägen i höjd 
med Södervägen skulle innebära att de delar 
av tätorten som har längst till kompletta 
grönområden (Segerstaskolan med omgivande 
bostadsområden), får närmare till ett sådant.

Eventuell förtätning längs Gredelbyleden väster 
om järnvägen bör genomföras så att grönkorri-
dorerna som länkar samman Ängbyskogen med 
”Årummet” och i framtiden, via ny grönkorridor i 
östra kanten av Södra Ängby (Ängby industriom-
råde), också skogen vid Tarv, behålls även om de 
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blir smalare på några ställen. 

Vad gäller området mellan centrum och Valloxen 
bör förtätningens omfattning och typ vägas mot 
tillgången på närnatur/närpromenadområden.

I de delar av tätorten som har sämst tillgång till 
promenadmark och strövmarker (se ovan) bör inte 
förtätning ta alltför mycket närnaturmark i anspråk. 
Detta gäller i princip de delar av tätorten som 
ligger öster om järnvägen och söder om Gredelby-
leden men i synnerhet området mellan kvarteret 
Segerdahl och Thunmanskolan. Ett stråk som 
sträcker sig mellan Särstabadet och Gredelby- 
skolan har lägre tillgång än övriga Knivsta vad gäl-
ler både promenadmark och strövområden och är 
därför också extra känsligt för förtätning (se nedan 
under Tillgång till grönområden). 

Tillgång till grönområden
Den västra halvan av den del av Knivsta som 
ligger öster om järnvägen har sämst tillgång till 
promenadmark (områden med en storlek på 
runt 10-30 ha inom 500-1 000 meter). Ett stråk 
från Kvarteret Segerdahl till Thunmanskolan har 
allra sämst tillgång till promenadmark. Närheten 
till strövmarker (områden som är större än 2 
kvadratkilometer inom 2-3 km) är sämst i den östra 
halvan av den del av Knivsta som ligger öster om 
järnvägen. Tillgängligheten till skogarna i och runt 
Knivsta är relativt god. Dessa uppgifter är hämtade 
från rapporten Från vildmark till stadspark – En 
undersökning av tätortsnära rekreation i Knivsta 
och Alsike, 1988. Sedan den gjordes har i princip 
en större utbyggnad i Knivsta gjorts; Utbyggnaden 
vid Högåsvägen/Kolugnsvägen. Det innebär att 
tillgången till närbelägna grönområden, sedan 
rapporten togs fram, ytterligare minskat för de 
områden som nämns ovan. 

Grönstruktur Knivsta - 
tillgång till grönområden

Dålig tillgång till promenadmarksom-
råden (områdesstorlek 15-25 hektar) 
inom 500 meter

Mycket dålig tillgång till promenad-
marksområden (områdesstorlek 15-25 
hektar) inom 500 merter

Dålig tillgång till strövmark (områdes-
storlek 3-10 kvadratkilometer) inom 2 
km

Sämst tillgång till kompletta grön- 
områden

Grönstruktur Knivsta - befintliga och         
framtida platser och länkar med betydelse 
på ett struktruellt plan 

1

23

4

5

5

De sydligaste delarna öster om järnvägen, närmast 
Segerstaskolan har sämst tillgång till större kom-
pletta grönområden och de större skogarna vid 
Tarv, Ängby, Kölängen och skogen mellan Knivsta 
och Alsike. Från Segerstaskolan är det cirka 1 500 
meter till de större skogsområden som ligger  
närmast (Ängbyskogen och skogen vid Tarv) och 
1 500 meter till gärdena vid Kölängen. Se kartan 
Grönstruktur Knivsta - tillgång till grönområden 
nedan. Denna brist kompenseras av att området 
har nära till den lite mindre Margaretaskogen och 
Valloxen.

Grönstrukturen i och runt Ängby saknar bortsett 
från åkerlandskapet väster om Knivsta kontakt med 
naturområden söder om Knivsta. Stranden och 
skogen norr och öster om Margaretahemmet är en 
värdefull resurs som kunde nyttjas bättre om det 
blir lättare att ta sig dit.

Knivsta saknar i dag parker med hög arkitektonisk 
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kvalitet. I och med att sågenområdet byggs ut kom-
mer sådana parker att tillkomma. 
Grönskans betydelse för stadsbilden 
Skogspartier inne i tätorten är mycket karaktärs-
givande lokalt men också på ett övergripande plan 
har de betydelse för tätortens karaktär eftersom alla 
naturpartier sammantaget skapar karaktärsdraget 
med natur i och mellan bebyggelseområden. 
Detta karaktärsdrag ska byggas vidare på enligt 
kommunens översiktsplan. Se ovan under avsnittet 
Stadsbild. 

En annan viktig funktion som sparade natur- 
områden inne i tätorten har, är att de, när man 
från flera platser där man har lite överblick över 
stora delar av tätorten, bildar sammanhängande 
ridåer av grönska. Detta ger intrycket av att tätorten 
består av mycket mer naturmark än vad som är  
fallet. Även sparade träd på tomtmark i villaområ-
dena bidrar starkt till detta karaktärsdrag. 

Grönskan på villatomterna har också effekt på 
ett annat sätt. I kombination med de sparade 
naturmarkerna ger de effekten av att grönskan 
är mycket påtaglig, i många fall dominerande på 
nära håll i princip överallt i tätorten med un-
dantag av de mest centrala kvarteren. I de mest 
centrala kvarteren finns trädrader, någon enstaka 
sparad naturmark och solitära större träd som 
bidrar till att grönskan finns närvarande också där. 
Höjdryggen som sträcker sig mot nordväst från 
S:ta Birgittakyrkan till korsningen Apoteksvägen-
Centralvägen har och kan också i framtiden få en 
stor betydelse för stadsbilden i centrum.

Alsike 
Stommen i grönstrukturen består av skogen som 
omgärdar nybyggnadsområdet i söder, öster och 
norr och de korridorer skog som sparats dels 

mellan de olika enklaver som den bebyggelsen 
är samlad i och dels mellan den nya bebyggelsen 
och dalgången med äldre bebyggelse i väster. Den 
gröna strukturen inom de färdigbyggda kvarteren 
varierar i omfattning och karaktär. Parker i form av 
till exempel en brukspark eller en finpark saknas 
ännu i Alsike. 

Grönstrukturen - kartan Grönstruktur              
- Alsike nuläge
Kartan Grönstruktur – Alsike nuläge på nästa sida 
redovisar dagens situation vad gäller grönytor, 
gång- och cykelvägar och promenadvägar. De ytor 
som markeras som grönstruktur utgörs, liksom i 
Kartan Grönstruktur – Knivsta nuläge, av:
•	 allmän platsmark med grönska
•	 kommunalt ägd kvartermark med grönska 
•	 privat ägd mark där allemansrätten rimligen 

kan antas gälla vid en översiktlig bedömning 
med utgångspunkt i ortofoto (flygbild) med 
nivåkurvor. 

Endast mark inom planområdet (se avsnittet Om 
planen) markeras. 
Kartan har som främsta syfte att tydliggöra 
grönstrukturens strukturella drag och ska inte ses 
som kommunens tolkning av lagrummen som 
reglerar allemansrätten. 

Med flygbilden i botten framgår omfattningen av 
grönskan på privata villatomter och liknande. Den 
har betydelse för stadsbilden och för den biologiska 
mångfalden inne i tätorten. 

Åkermarker är inte markerade som grönytor. Det 
gäller även de gärden som under lång tid varit och 
är tillgänglig för allmänheten året runt. 

Inom Ar följer redovisningen den gällande detalj-
planen även om delar av planen inte är utbyggd 
än. 

Redovisningen följer det godkända detaljplane-
programmet för en ny skola/förskola och bostäder i 
nordvästra Alsike. 

Illustrationerna till detaljplanerna för Boängsåsen 
och för Brännkärrsgården är inmonterade i kart-
bilden. 

Kartan Grönstruktur – Alsike nuläge redovisar, 
liksom kartan Grönstruktur – Knivsta nuläge, vid 
sidan av grönytor också gång- och cykelvägar, större 
promenadstigar, skolor, förskolor och bollplaner. 

Vy från vattentornet mot söder. Skogsridån i bildens mitt, mellan Val-
loxvägen och Thunmanskolan, är synlig från många platser i 
Knivsta. I fonden bland annat Tarvskogen och Knivstaåns dalgång.
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Grönyta

Bollplan, en eller flera

Gång- och cykelväg, befintlig eller planerad

Gång- och cykelväg, planskild korsning

Skola

Förskola

Promenadstig

Grönstruktur - Alsike nuläge 

Relationen mellan grönstrukturen, gång- och 
cykelvägnätet och dessa målpunkter är intressant 
med tanke på barns möjligheter att på ett trafiksä-
kert sätt röra sig i tätorten.  

Brister
Tillgången till rekreationsmarker i Alsike är sämre 
än i Knivsta men ändå relativt goda. I Alsike är 
skogarna inte lika lätt tillgängliga som i Knivsta 
på grund av bebyggelsestrukturen. Etablerade 
och flerförgrenade stigsystem och ”portar” in i 
skogarna finns inte heller i samma utsträckning 
som i skogarna i och runt Knivsta. De stora 
skogsområdena i tätortens omedelbara närhet 

innebär dock att möjligheter till att kunna ta 
långa promenader på skogsstigar, längs åkerrenar 
och i obanad terräng i större sammanhängande 
naturområden med skog och åkerlandskap. 
Förutsättningarna för att skapa fler lättframkomliga 
promenadstråk i skogarna runt Alsike är således 
goda. 

Sydvästra delen av Östra Brännkärr, nordvästra  
delen av Boängsåsen och södra delarna av det 
gamla stationsområdet som ligger på östra sidan 
om järnvägen har sämst tillgång till promenad-
marker. De gamla delarna av Alsike öster om 
järnvägen ligger dock i ett vackert och småskaligt 
odlingslandskap med landsbygdskaraktär och de 
nya områdena har nära tillgång till mindre skogs-
områden mellan ”stadsdelarna”. Alsike har relativt 
nära till det stora skogsområdet Lunsen som i ÖP 
06 klassificeras som ett ”Stort opåverkat område”.
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Närnatur till skola enligt ÖP 06 inom plan-
området

•	 Barrskogsområdet nordväst om Ängbyskolan
•	 Skogen och motionsområdet vid 

Kölängen och Pepparkaksudden
•	 Skogsdungarna i Särsta
•	 Särstabadet
•	 Bäckutfödet från Valloxen, betesmarkerna 

väster om Nor och sankängarna vid 
Säbysjön

•	 Skogen på Hammaren, Tarv

Den småkuperade terrängen längs Gredelbyleden, väster om 
järnvägen, används av Ängbyskolan och Thunmanskolan för bland 
annat orintering. Upplandsleden, som numera går tvärs genom 
Knivsta, passerar genom området. 

Gång- och cykelvägarnas            
betydelse 
Gång- och cykelvägnätet utgör tillsammans med 
anlagda promenadstigar och skogsstigar en viktig 
del av den gröna strukturen. Det gör det möjligt 
att på ett trafiksäkert och enkelt sätt ta sig till fots 
eller med cykel till och mellan olika grönområden. 
Gång- och cykelvägar är också till stor del anlagda 
i miljöer där grönska i form av gräsytor och natur 
dominerar. 

Konflikter med andra intressen
Tillgången på rekreationsmarker i Alsike påverkas 
inte av planalternativen i samma utsträckning som 
den i Knivsta. Detta beror på flera saker; Alsike 
är inte lika stort som Knivsta, den föreslagna 
utbyggnaden i Alsike är inte lika omfattande. 
Dessutom är skogsområdena runt Alsike inte lika 
etablerade som rekreationsmarker.

Inga kända områden med värdefull eller skyddad 
natur berörs i Alsike. Något ökat slitage i natur-
områden kan bli följden av befolkningsökningen 
och bättre tillgänglighet till skogsområdena runt 
tätorterna. Naturmark av trivialt slag med ringa 
betydelse för den biologiska mångfalden kommer 
att tas i anspråk av bebyggelse, vägar eller andra  
anläggningar. Mycket små men intressanta bio-
toper i tätorternas närhet kan komma att försvinna 
vid exploatering. Sådana små miljöer bör dock 
identifieras och sparas vid detaljplaneläggning.

Skolornas närnatur enligt ÖP 06 
Naturvårdsförvaltningen i Uppsala kommun 
inventerade under hösten 1988 och våren 1989 
grundskolornas närnatur. Dessa redovisas i 
ÖP 06. Huvudsyftet med inventeringen var att 
kartlägga och föreslå lämpliga naturområden 
som ligger så nära skolorna att de kan användas 
till undervisningen i ämnen som berör natur och 
miljö. De platser som valdes ut var främst sådana 
som redan då användes av skolorna. Nya skolor 
och förskolor har tillkommit sedan inventeringen 
gjordes. Inventeringen bör således uppdateras. 
Till dess en ny inventering gjorts bör behovet 
av skolors och förskolors närnatur ges särskild 
uppmärksamhet i tidiga skeden när exploateringar 
övervägs i naturmark nära skolor eller förskolor.
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Begreppet grönstruktur
Med grönstruktur i anslutning till tätorter 
avses den gröna struktur som tätortens 
grönytor bildar i och strax utanför tätorten. 
Med grönytor menas de markytor som inte 
upptas av byggnader eller trafikanläggningar 
oberoende av om de är i allmän eller privat 
ägo. Privata trädgårdar är grönytor som inte är 
tillgängliga för allmänheten, men de räknas 
ändå in i tätortens grönstruktur eftersom 
de utgör en viktig resurs som bidrag till en 
biologisk mångfald och för sitt estetiska inslag i 
stadsbilden. 

I rapporten ”Storstadsuppdraget” från 1992, har 
Boverket beskrivit grönstrukturens sex funktio-
ner enligt nedanstående punkter: 
•	 För människors rekreation, vardagsfritid 

och hälsa
•	 För bevarandet av den biologiska 

mångfalden
•	 Som stadsbyggnadselement
•	 För den kulturella identiteten
•	 För stadens hälsa: klimatförbättringar, 

luftrening, stoftfilter och bullerdämpare
•	 För biologiska lösningar på 

kommunaltekniska problem

Grönstruktur i tätorter avser med andra ord de 
samband och relationer mellan olika grönytor 
och den helhet eller mönster de bildar som kan 
ha betydelse för en eller flera av ovan nämnda 
funktioner. Utanför tätorter utgör landskapet i 
sin helhet en grön struktur där sambanden mel-
lan de olika delarna i första hand har betydelse 
för ekologiska system och biologisk mångfald, 
för rekreation och för landskapsbild och kultu-
rell identitet. 

Enligt plan- och bygglagen är grönska en struk-
tur likställd med övriga element i stadslandska-
pet. I 2 kap 2 § anges att planläggning skall, med 
beaktande av natur- och kulturvärden, främja 
en ändamålsenlig struktur och en estetiskt till-
talande utformning av bebyggelse, grönområ-
den, kommunikationsleder och andra anlägg-
ningar.

Allemansrätten
Allemansrätten är en urgammal sedvana som 
tryggar allmänhetens tillgång till naturen. 
Samtidigt ställer den krav på kunskaper och 
ansvarskännande hos dem som nyttjar denna 
rättighet. Sedan 1994 har allemansrätten stöd 
i grundlagen men ingen lagstiftning ger klara 
besked om vad rätten innebär. Rätten att 
färdas på annans mark regleras i den centrala 
allemansrättsliga lagbestämmelsen, 12 kap 
4 § brottsbalken. Man får inte under några 
omständigheter gå över plantering (plantskola, 
sådana delar av trädgårdar och parker som tar 
skada av gångtrafik etcetera.) När det gäller 
andra ägor, exempelvis åkrar mellan sådd och 
skörd förbjuder 12 kap 4 § passage bara när 
den medför risk för skada på mark eller gröda. 
På skogs- och betesmark kan man däremot i 
allmänhet röra sig fritt. När marken är snötäckt 
eller åtminstone frusen gäller detsamma 
också åkrar. Ifråga om odlad mark är det 
naturligtvis många gånger svårt att bedöma 
om förhållandena är sådana att gångtrafik kan 
medges. I allemansrätten anses även cykling, 
skidåkning och i viss utsträckning ridning ingå. 
Rätten till cykling och skidåkning går nära nog 
lika nära som rätten till gångtrafik. För ridning 
gäller samma lagrum, men den måste tillämpas 
mera strängt. Ridning och cykling kan också 
regleras genom föreskrifter som kommunerna 
upprättar, något som blivit ganska vanligt. 
Källa: (Naturvårdsverkets skrift Allemans¬rätten 
– vad säger lagen? 2004).
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Natur

Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Områden med särskilt höga 

naturvärden eller som har särskilt 
känslig natur ska skyddas mot 
förändringar som skadar dem.

•	 Avsnitt av stränder och vattendrag som 
är särskilt viktiga för växt- och djurliv 
ska förbli oexploaterade.

 

Mål för FÖP: en
•	 Det ska finnas en sammanhängande 

grönstruktur i kommunen som helhet 
som gynnar växt och djurliv genom att 
innehålla spridningskorridorer samt 
reproduktionsområden vilka erbjuder 
ett vittförgrenat nät av grönområden 
(parker, promenadområden och 
strövområden) för friluftsliv och 
rekreation. 

Naturen runt Knivsta och Alsike tätorter är 
naturskön och erbjuder trevliga rekreationsmiljöer. 
Ur ett ekologiskt perspektiv är större delen av 
naturmiljöerna av relativt trivialt slag. Inom 
planområdet finns följande områden som är 
upptagna i inventeringar och värdeklassningar:

Miljöer med naturvärde enligt naturvårds-
inventering (NVI 2000) för Uppsala kommun 
och enligt ÖP 06:
•	 Gredelby och Trunsta träsk med omgivningar, 

klass 3 (allmänna)
•	 Trunsta träsk, klass 3 (speciella)
•	 Gredelby hage, klass 2 (speciella)
•	 Lövskog vid tilloppet till Säbysjön, klass 3 

(speciella)
•	 Kölängen-Ekhagaområdet, klass 3 (allmänna)
•	 Valloxen (Väster om E4), klass 3 (allmänna)
•	 Reningsverksdammen (söder om 

reningsverket), klass 3 (allmänna)
•	 Planområdet berör också en liten del av 

Säbysjön med omgivningar (KNI C), klass 2 
(allmänna)

Nyckelbiotoper
•	 Ett litet skogsbestånd i skogen mellan Knivsta 

och Alsike 
•	 En nyckelbiotop i anslutning till ekhagarna/

lundarna öster om Kölängen 

Ekologiskt känsliga områden:
•	 Valloxen 
•	 Trunstaträsket
•	 Knivstaån söder om reningsverket

Skogens källa
Skogsstyrelsen har bland annat inventerat nyckel-
biotoper, sumpskogar och naturvärden. De områ-
den som finns inom planmområdet som berörs av 
Skogsstyrelsens inventeringar redovisas på kartan 

Klass 1: Högsta naturvärde

Klass 2. Mycket högt naturvärde

Klass 3  Högt naturvärde

Slag av skyddsvärden
Allmänna Speciella

Kartan gjord av Tekniska kont, Uppsala kommun.
Bakgrundskarta a Lantmäteriet

Naturvådsinventering av Uppsala kommun (NVI 2000)
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Skogen källa (Skogsstyrelsens inventeringar)  nedan.

Allmänt
Ovan nämnda områden, som kan betraktas som 
både värdefulla och känsliga har betydelse för 
fortlevnaden av vissa naturtyper samtidigt som de 
erbjuder speciella naturupplevelser och har stort 
pedagogiskt värde. En speciell ställning har skolor-
nas närnatur, områden som har högt eller mycket 
högt undervisnings- och skyddsvärde och som lig-
ger inom räckhåll från Knivstas och Alsikes skolor.

Vid Stränderna runt Valloxen och Säbysjön och  
längs ån mellan dessa sjöar råder strandskydd.  
Miljöproblemen inom strandskyddsområdet be-
döms inte som allvarliga i dagsläget. Bland annat 
pågår arbete med en förstudie kring möjligheterna 
att skapa ett sammanhängande promenadstråk runt 
sjön. 

Knivsta erbjuder med sina villaträdgårdar, små 
grönområden inne i samhället och sin sjöstrand 
goda förutsättningar för biologisk mångfald. 
Särskilda spridningskorridorer och reproduktions-
områden för växter och djur inne i samhället 

Ekologiskt särskilt känsliga omården enligt länsstyrelsen

utöver detta bedöms inte som nödvändiga så länge 
Knivsta har ungefär nuvarande utbredning.

Valloxen hör till de näringsrika lerslättssjöar som 
är känsliga för ytterligare näringstillförsel och för 
föroreningar. Den klassificerades som ”ekologiskt 
känsligt område” i Översiktsplan för Uppsala kom-
mun 1990. Denna klassificering gäller fortfarande 
vilket också gäller de andra områden som klassades 
som ekologiskt känsliga i ÖP 1990. 

Två ur ekologiskt perspektiv viktiga stråk nära 
Knivsta tätort är området mellan Kölängens 
bebyggelse och Ar samt vid Margarethahemmet. 
I det förra fallet bör kontakten för djurlivet förbi 
Alsike och Ar ner till Valloxen inte brytas och i 
det senare bör den värdefulla passagen för både 
rekreation och djurliv längs stranden och vidare 
mot sydost behållas. 

Riksintressen
Det finns inga naturmiljöer av riksintresse eller 
naturminnen inom planområdet.

Observera att kartan inte redovisar bebyggelsen i Östra Brännkärr 
och Boängsåsen. 

Nyckelbiotop

Sumpskog

Naturvärde 

Skogens källa (Skogsstyrelsens inventering)
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Mark och vatten

Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Sjöar och vattendrag ska skyddas mot 

åtgärder som skadar vattenkvaliteten och 
natur- och upplevelsevärden men också 
göras tillgängligare för friluftslivet. 

•	 Enskilda avloppsanläggningar ska 
lokaliseras och utformas så att grundvattnet 
inte förorenas.

•	 Nybyggnadsområden bör planeras så att 
lokalt omhändertagande av dagvatten 
möjliggörs.

•	 Nya småvatten kan anläggas där så är 
möjligt och lämpligt för hantering av 
dagvatten och för djurlivet.

Mark
I dag finns inget känt område inom planområdet 
som på grund av sin geologiska och hydrologiska 
beskaffenhet är speciellt känsligt (instabila 
markförhållanden, geologiska och fysiska särdrag, 
försurningskänsligt område, grundvatten, 
markavrinning med mera). 

I Knivsta finns det pågående markanvändning som 
kan påverka markförhållanden så som bensin- 
stationer, bilverkstäder, biltvättar och avlopps- 
reningsverket. Det finns även ett par kända om-
råden i och nära de båda tätorterna som tidigare 
använts som tipp, utfyllnadsplats, deponi eller 
liknande varvid miljö- och hälsofarliga ämnen 
finns eller kan finnas lagrade i marken. Förorenade 
objekt upptagna i MIFO-databasen ska tas upp 
tidigt i detaljplaneprocesser och åtgärder föreslås 
där sådana områden berörs. 

Det är viktigt i samband med exploatering att 
vidare undersöka omfattningen och farligheten 
av eventuella föroreningar. Förorenade områden 
kan till exempel leda till vissa inskränkningar i nya 
bebyggelseområden. 

Sjöar och vattendrag
Planområdet berör avrinningsområdena 
Garnsviken och Kyrkviken/Mälaren. Vattnet 
i Valloxen och Säbysjön rinner via Knivstån/
Lövstaån ut i Garnsviken. Dagvatten från större 
delarna av Knivsta och Alsike når direkt till 
Pinglaström/Knivstaån utan att passera Valloxen. 
Dagvatten från de östra delarna av tätorterna och 
från Ar når Knivstaån först efter att ha passerat 
Valloxen och Säbysjön. Dagvatten från delar av 
Västra Ängby rinner via Brantshammarsån ut i 
Kyrkviken. 

Sjöarna Valloxen och Säbysjön är två tätt samman-
kopplade sjöenheter av delvis olika karaktär.

Valloxen
Valloxen är en mycket näringsrik sjö med mycket 
god buffertkapacitet mot försurning.Under-
sökningar visar att sjön har dåliga syrgasförhål-
landen i den västra delen. Undersökningar visar 
också att sjön, sedan den avlastats, exporterar 
näringsämnen som tidigare deponerats i 
sedimenten. Sjöns långa omsättningstid gör att en 
förbättring av förhållandena i sjön är en långsam 
process. Den fortlöpande miljöövervakningen 
av sjön visar fortfarande på mycket höga halter 
totalfosfor respektive höga halter totalkväve.  

Säbysjön
Säbysjön är en liten, grund och sänkningsskadad 
näringsrik slättlandssjö som håller på att om-
vandlas till en fågelsjö. Eftersom vattenvolymen 
är liten och vattnet är näringsrikt med stor 
vegetationsbiomassa är syrgassituationen ansträngd. 
Sjön har sitt utlopp i Lövstaån som mynnar i 
Garnsviken. 

Knivstaån/Lövstaån
Knivstån/Lösvtaåan utgör recipient för Knivsta 
reningsverk med mekanisk-biologisk-kemisk 
behandling. Utsläppen uppgick 2006 till 0,12 
ton fosfor och 15 ton kväve. Knivstaån är känslig 
som recipient beroende på åns låga vattenföring 
i förhållande till avloppsvattenflödet. Förutom 
avloppsutsläpp från Knivsta avloppsreningsverk 
samt enskilda avlopp påverkas ån av kringliggande 
jordbruk och dagvatten. Lövstaån mynnar ut i 
Garnsviken som är en övergödd vik i Mälaren och 
därmed en recipient som är känslig för ytterligare 
belastningar. Knivstaåns vatten innehåller måttligt 
höga till höga värden av både kväve och fosfor 
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varför det troligen skulle vara olämpligt att släppa 
ut mer näringsämnen från ett nytt eller utbyggt 
reningsverk. 

Järnvägstransport av flygbränsle till Arlanda sker 
längs stambanan som passerar genom både Kniv-
sta och Alsike. Inverkan på mark vid en eventuell 
olycka kan lokalt bli mycket stor. I Knivsta kom-
mun finns idag inga restriktioner eller rekommen-
dationer om vilka vägar farligt gods kan transporte-
ras på. Planen föreslår dock inga förändringar som 
påverkar risken för att en sådan olycka ska inträffa 
eller som kan leda till att en sådan olycka får mer 
betydande påverkan på vatten än om planen inte 
genomförs. 

Trunstaträsket
Trunsta träsk är en igenväxt före detta sjö (Trunsta 
sjön). Trunstaträsket ingår i Knivstaåns-Lövstaåns 
avrinningsområde. Reglering, ökad igenväxning 
och ytterligare fördjupning av utloppet har lett till 
att klarvattenytan i Trunstaträsket minskat och är 
idag mindre än en hektar. 

Trunstaträsket är recipient för dagvatten från 
industriområdet Ar samt från tätorten Alsike. En 
fortsatt utbyggnad med hårdgjorda ytor innebär 
ökad tillrinning av dagvatten från Alsike, vilket 
är positivt i syfte att hålla vattenspegeln i träsket 
öppen.  

Trunstaträsket och Gredelby hagar är genom sin 
omedelbara närhet till tätorten Knivsta en mycket 
stor resurs som närrekreationsområde och för det 
rörliga friluftslivet samt för den biologiska mång-
falden. Dessa områden är dessutom en viktig resurs 
i undervisningssyfte för skolorna.

Inom ramen för ett naturvårdsprojekt har ett 
omfattande arbete utförts med att påbörja en 
restaurering av den tidigare sänkta sjön. Bland 
annat har vattennivån höjts och vattenspeglar 
öppnats upp. 

Brantshammarsån
Avrinningsområdet saknar limniska värden. Sjön 
är näringsrik och området runt sjön är klassat som 
högt naturvärde. 

Dagvatten
Dagvatten är ytavrinnande regn-, spol- och 
smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på 
genomsläpplig mark via diken eller ledningar till 

yt- och grundvattenrecipienter eller reningsverk. 
Då mark bebyggs ändras regnvattnets naturliga 
avrinningsförhållanden. Det kan inte längre 
infiltrera i mark och bilda grundvatten utan rinner 
snabbt bort i form av dagvatten till diken och 
dagvattenbrunnar, vidare till sjöar och vattendrag.

Tillsammans med dagvattnet förs även de föro-
reningar som samlats på trafikytor, centrum- och 
industriområden, till exempel tungmetaller, kor-
rosions- och förslitningsprodukter, beläggnings-
material, olja m.m. Dagvattnets kvalitet påverkas 
även av gödningsmedel, djurspillning och den 
naturliga nedbrytningsprocessen. Sjöar dit dag-
vattnet avleds till kan bli överbelastade vilket kan 
leda till igenväxning, algblomning, syrefattiga 
bottnar och förgiftning av vattenlevande växter 
och djur. Samtidigt påverkas vattenbalansen i 
området varifrån regnvattnet avleds vilket vid 
minskad infiltration kan medföra skador på vege-
tationen och orsaka sättningsskador på byggna-
der när grundvattennivån sänks.

Dagvattnet bör ses som en resurs i stället för ett 
problem och bör behandlas utifrån ett kretslopps-
perspektiv. Avledandet av dagvatten i lednings-
system bör minskas. Istället, eller i så stor utsträck-
ning som möjligt, bör dagvatten hanteras med en 
kombination av ”LOD” (lokalt omhändertagande 
av dagvatten), transport i öppna diken och rening/
fördröjning i olika typer av dagvattenanläggningar. 
Med anledning av detta är det angeläget att dag-
vattenhantering behandlas tidigt i planeringspro-
cesser.

Vattendirektivet
Enligt EU: s ramdirektiv för vatten, som i Sverige 
förvaltas av Vattenmyndigheten, ska alla vatten 
i Sverige uppnå god ekologisk status till år 2015, 
eller med dispens till 2021. 

Skydd
Inom planområdet råder strandskydd om 100 meter 
längs Valloxens stränder utom längs en kort sträcka 
längst österut i Nor där strandskyddszonen är 300 
meter. 
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Kulturmiljö

Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Kulturlandskapet i sin helhet, med sina 

höga upplevelsevärden, ska betraktas som en 
strategisk resurs som i ett långt tidsperspektiv 
bör förvaltas och utvecklas även med tanke 
på rekreation och turism. 

•	 Värdefulla kulturmiljöer och landskaps-
bilder ska ses som en resurs att ta fasta 
på vid planering och särskilt värdefulla 
kulturmiljöer och landskapsbilder ska  
värnas och utvecklas.

•	 Rumsliga och visuella sammanhang 
mellan värdefulla objekt som byggnader 
och markområden och viktiga historiska 
strukturer och inte endast objekten i sig 
med eventuella skyddszoner ska värnas och 
utvecklas i den mån det är intressant och 
möjligt.

Riksintressen
En liten del, den väster om E4, av riksintresse-
området för kulturmiljö K45 (landskapet kring 
Valloxen och Säbysjön) berörs av planen. 
Därutöver finns inga kulturmiljöer av riksintresse 
eller statliga byggnadsminnen i eller nära 
tätorterna.

Kommunala kulturmiljöer
Det finns ett tiotal kommunala kulturmiljöer 
(värdekärnor) i Knivsta och Alsike tätorter med
omnejd. I Knivsta finns vid sidan av de centrala 
delarna av Knivsta, som hyser ett relativt väl-
bevarat stationsområde med stationshus, bostads-
bebyggelse och äldre centrumbebyggelse, fem 
mindre bebyggelsemiljöer från 1800-talet. I Alsike
finns två värdekärnor; Vrå gård och ett egnahems-
område som sträcker sig längs Boängsvägen från 
Vrå gård till Elljusspåret. Delar av fyra av dessa 
värdekärnor har planlagts med områdesbestäm-

melser. Dessa är Oleda, Nya Tarv, Vrå gård 
och Vrå egnahemsområde. Karaktären av 
kulturlandskap mellan Knivsta och Alsike längs 
Boängsvägen ses som värdefull och värnas i ÖP 06. 
Landskapet på västra sidan av Knivsta och Alsike 
utgörs av ett vackert mosaikartat och uppodlat 
sprickdalslandskap. 

Kommunala kulturmiljöområden

Miljö som särskilt väl illustrerar områdets 
kulturhistoriska innehåll

Gräns för riksintresseområden

Numrering som hänvisar till texten i samman-
ställningen på nästa sida

Bakgrundskarta a Lantmäteriet

Kartan är hämtad ur Kulturmiljöer 
Uppsala kommuns kulturnämnd
Upplandsmuseet
1989

Kommunala kulturmiljöer
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Vrå Gård (Värdekärna U98). Foto: Jocke Gustafsson, F22.

Knivsta tätort (Värdekärna U101). Foto: Jocke Gustafsson, F22.

Boängsvägen. Värdekärnorna U99 och U100 ligger längs vägen. 
Foto: Jocke Gustafsson, F22.

Kommunala kulturmiljöer och värdekärnor 
inom planområdet

U98 Vrå gård
Mindre herrgård med 1800-tals bebyggelse.

U99 Vrå egnahemsområde
Hasselbacken, Björkbacken och Gransäter, tre 
välbevarade egnahemfrån 1910-talet.

U100 Gredelby
Stensträngssystem och äldre odlingsytor. 
Vid laga skifte utflyttad gård med välbevarat 
bostadshus från 1860-talet omgivet av en 
samtida fruktträdgård. Invid ligger ytterligare ett 
bostadshus från 1914.

U101 Knivsta tätort
Välbevarat stationsområde med 
stationshus, bostadsbebyggelse och äldre 
centrumbebyggelse. Baptistkapell från 1925 
i Ängby. Särsta gård med 1700- och 1800-tals 
bebyggelse. Egnahemsområden från 1900-talets 
början samt sjukhem från 1910-talet.

U102 Ängby
Knivsta komministerboställe med 
mangårdsbyggnad från 1847.

U103 Nya Tarv
Välbevarad bondgård från 1890-talet.

U104 Nydal Tarv  3:2
Före detta soldattorp med välbevarat bostadshus 
från 1800-talets senare del.

U105 Oleda soldattorp
Välbevarad sidokammarstuga från 1800-talets 
förra hälft.

U106 Oleda gård
Gård med välbevarad 1800-tals bebyggelse.

Områdesbestämmelser inom planområdet-
Planområdet berör tre områdesbestämmel-
ser: 

Knivsta och Nor – Ob Kn 8
 
Vrå egnahemsområde, Vrå gård och Lippinge by  – Ob 
Kn 11

Oleda, Nya tarv och Valloxens sjukhem – Ob Kn 12

På flera platser inom planområdet finns lämningar 
som enligt Skogsstyrelsen skulle få statusen fast 
fornlämning vid en bedömning i dag enligt KML 
och enligt idag rådande praxis. Områden med en 
bristfälligt tecknad bild av lämningsbeståndet är 
enligt Skogstyrelsen 
främst nordväst om Västra Ängby och nordväst om 
Oleda,
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Landskapsbild

Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 De olika karaktärer som finns i 

kulturlandskapet ska bevaras och utvecklas. 
•	 Viktiga siktlinjer och utblickar mot kyrkor, 

herrgårdar, dalgångar, sjöar och vattendrag 
bör behållas.

Knivsta och Alsike ligger på gränsen mellan 
skogklädda urbergsplatåer i öster och ett för 
Mälarlandskapen så karaktäristiskt mosaikartat 
omväxlande och småkuperat sprickdalslandskap 
med uppodlade dalgångar varvat med skogklädda 
mindre morän- och bergshöjder. Skogskaraktären 
längs riksväg 77 mellan Ar och Boängsvägen 
liksom Boängsvägens tydliga sträckning uppdragen 
på kanten av Knivstaåns dalgång med skogen 

på östra sidan och den öppna dalgången på 
västra sidan är avgörande för tydligheten i detta 
karaktärsdrag. 

Knivsta
Knivsta ligger i mötet mellan tre dalgångar 
(Knivståns, Valloxens och Tomtasjöns), i 
dalgångarnas sluttningar och på de närmast 
intilliggande skogsplatåerna. Tre mindre landskaps-
rum som inte ligger i någon av dessa dalgångar 
ligger i kanten av eller strax utanför tätorten; 
Gärdet norr om Västra Ängby och Östra Ängby, 
Kölängen och gärdet mellan Tarvskogen och 
Knivstavägen. Dessa tre miljöer utgör viktiga inslag 
i närrekreationsmiljöerna och i landskapsbilden 
i utkanten av Knivsta. Valloxen präglar sydöstra 
delen av Knivsta och landskapet öster om tätorten. 
Direkt öster om tätorten dominerar skogen med 
undantag för gärdena vid Kölängen som svagt 
sluttar ner mot Valloxen, inramade av ek- och 
hasseldungar på östra sidan. I söder och väster 
och norr är landskapet öppnare med uppodlade 
dalgångar, igenväxta sjöar (Tomtasjön och 
Trunstaträsket) och mindre skogsområden med 
varierande storlek. 

Gärdet mellan Tarvskogen och Knivstavägen till vänster i bild. I 
förgrunden Servicehuset.  Dalgången med Tomtasjön längst bort i 
bilden. Vy mot sydväst. Foto: Jocke Gustafsson, F22.   Knivstaåns dalgång. Vy norrut mot Knivsta.

Gärdet norr om Östra Ängby till höger i förgrunden. Järnvägen följer 
Knivstaåns dalgång. Vy mot söder. Foto: Jocke Gustafsson, F22.   
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Alsike
Alsikes två delar, det gamla stationssamhället och
nybyggnadsområdet, ligger i två helt skilda land-
skapsmiljöer. Det gamla stationssamhället ligger i 
norra änden av Knivstaåns dalgång där dalgången 
blir trängre. Nybyggnadsområdet ligger omgärdat 
av skog mitt uppe på en skogsplatå strax öster 
om dalgången och de äldre delarna av tätorten. 
Landskapsrummet vid Vrå gård och dalgången har 
tydlig landsbygdskaraktär med smala, slingrande 
vägar, åkrar, allt inramat av skog. Norr och väster 
om Alsike dominerar skogen. Landskapsrummet 
nordost om den planskilda korsningen med 
järnvägen är, bortsett från några partier i de södra 
delarna, flack och har inte samma inbjudande 
karaktär som dalgången söder om vägbron över 
järnvägen. 

Boängsvägen
Boängsvägen har en speciell roll i frågan hur tät-
orterna Knivsta och Alsike ska utvecklas, eftersom 
den går mellan tätorterna, som ligger knappt 2 km 
från varandra. Miljön runt Boängsvägen mellan 
Gransäter och Gredelbyleden är en värdefull 
kulturmiljö. Området utgör en kommunal värde-
kärna på grund av de tre välbevarade egnahems-
områdena från 1910-talet, Hasselbacken, Björk-
backen och Gransäter. 

Eftersom Knivsta och Alsike ska vara två tätorter 
som inte växer ihop utgör Boängsvägen en värde-
full bevarandevärd miljö. Områdets lantliga karak-
tär förstärker intrycket av att det är två tätorter med 
landsbygd mellan dem. 

Knivsta och Alsike ligger i Knivstaåns dalgång i 
gränszonen mellan ett öppnare sprickdalslandskap, 
som sträcker sig från Mälaren fram till tätorterna, 
och ett större skogklätt bergplatåområde. Boängs-
vägen ligger uppdragen på östra kanten av Knivsta-
åns dalgång på gränsen mellan dessa två landskaps-
typer. Förhållandet att tätorterna ligger i denna 
gränszon framgår därför mycket tydligt längs 
Boängsvägen. En utbyggnad längs vägen, både på 
östra eller västra sidan om vägen skulle göra denna 
struktur i landskapet otydligare.

Boängsvägen

Kölängen. Vy mot norr. Foto: Jocke Gustafs-
son, F22.   

Alsike. Knivstaåns dalgång i höjd med Vrå gård mitt i bilden. I för-
grunden Östra Brännkärr. I bakgrunden Lunsen. Vy mot väster.
Foto: Jocke Gustafsson, F22.   

Alsike. Gärdet norr om vägbron över järnvägen. I bakgrunden 
Lunsen. Vy mot väster. Foto: Jocke Gustafsson, F22.   
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Sport och Fritid

Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Kommunen ska bidra till att göra våra 

områden som är attraktiva för frilufts-, 
idrotts- och kulturliv mer tillgängliga och 
kända bland medborgarna.

•	 I kommunen ska finnas tillgång till 
kommungemensamma, ändamålsenliga 
anläggningar för föreningslivets behov i 
lägen som är lätt tillgängliga för stora delar 
av kommunens befolkning.

•	 I anslutning till större byar bör finnas 
friluftsområden med uppmärkta 
motionsspår.

•	 I tätorterna och i större byar ska finnas 
fotbollsplaner och planer för spontanidrott.

Anläggningar
Idag finns två sporthallar inom planområdet; 
Hälsohuset, som även rymmer en simhall, och 
en sporthall i Alsike. I anslutning till några 
skolor finns mindre gymnastiksalar. Det finns 
cirka 50 000 kvm bollplaner varav en bollplan 
är konstgräs. Ett elljusspår finns centralt inom 
beläget inom planområdet mellan de Knivsta 
och Alsike. Intill elljuspåret finns en BMX-bana.
En kommunal småbåtsbrygga som arrenderas 
av Knivsta Optimist Jolle Klubb finns vid 
Pepparkaksudden i Valloxen. Den nyttjas som 
hamn för främst mindre båtar av typ ekor, samt 
av jolleseglare och kanotister för sjösättning. 
Efterfrågan är större än antal platser som kan 
erbjudas, varför ganska mycket båtar finns vid 
stränderna vid sidan av bryggorna. Dessutom 
finns en äldre fast brygga bredvid Särstabadet 
som utnyttjas för ekor utan organiserad ordning. 

I Knivsta tätort finns tre områden med 
odlingslotter. Det största området är beläget i 
Västra Ängby. Områdena utgör ett värdefullt, 
socialt och kreativt inslag i människors vardag och 
fritid. Behovet av odlingslottsområden i närhet 
till befintlig bebyggelse är i dagsläget tillgodosett 
men ytterligare områden kan behöva övervägas i 

anslutning till nya större bostadsområden. Kom-
munen kan, om efterfrågan finns komma att utreda 
möjligheterna till ett koloniområde där byggnader 
får uppföras och träd planteras. 

Efterfrågan på nya anläggningar

Föreningslivet har efterfrågat en 
fritidsanläggning, till exempel en sporthall 
eller ishall. Behovet av anläggning för att träna 
friidrott lyfts också fram. Det finns även behov 
av att ersätta gamla fotbollsplaner med nya 
och av att på sikt finna ny samlad lokalisering 
av fotbollsplaner i Knivsta kommun. Fler 
konstgräsplaner är en möjlighet som bör 
undersökas. 

Aktivitetsfält
Det finns tre lägen för aktivitetsfält i tätorterna, 
dit bland annat stor andel av tätorternas 
fotbollsbollplaner kan förläggas, som ur ett 
strukturellt perspektiv är intressanta att överväga. 
Dessa är: 
•	 Väster om Hälsohuset – på båda sidor om 

järnvägen 
•	 Skogen mellan Boängsåsen och Elljusspåret, 

kombinerat med lekplats och med ny G/C väg 
genom skogen. 

•	 Kölängen
Läget intill järnvägen i Knivsta är centralt i 
Knivsta och skulle innebära att fler boende än 
i de två andra alternativen kommer att ha nära 
till idrottsplatsen. Mark som kan vara lämplig för 
främst kontor och andra verksamheter med ej 
störande effekter skulle tas i anspråk. Lokaliseras 
aktivitetsfältet till skogen mellan Knivsta och 
Alsike skulle det innebära att det området blir ett, 
för de båda tätorterna, tydligt gemensamt grönt 
aktivitets- och naturområde. Alternativet innebär 
större avstånd för de flesta boende jämfört med 
de två andra alternativen. Skogsmark som idag till 
stor del utgörs av föryngringsytor tas i anspråk. 
Lokaliseras aktivitetsfältet till Kölängen, som 
ligger i östra kanten av Knivsta, får östra halvan 
av Knivsta lika nära till anläggningen som om den 
lokaliseras centralt i Knivsta. Den västra halvan av 
Knivsta får längre till aktivitetsfältet 
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Teknisk försörjning

Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Den tekniska försörjningen ska vara god och 

effektiv.
•	 Lokaliseringen av bebyggelse, vägar och 

andra tekniska försörjningssystem ska främja 
en effektiv teknisk försörjning som är säker 
och miljövänlig.

•	 Anläggningar för sortering, återvinning 
och annan hantering av avfall ska 
förläggas till särskilda områden där 
omgivningen inte störs av verksamheten. 
Återvinningsanläggningar ska vara lätt 
tillgängliga och ska omges av en skyddszon.

•	 Dagvatten bör när så är lämpligt 
omhändertas lokalt. 

•	 Schaktmassor bör omhändertas lokalt i de 
fall de inte innehåller miljöfarliga ämnen 
och kräver rening.

•	 Områden med sammanhängande 
bebyggelse bör så långt det är möjligt 
ha gemensamma eller kommunala VA-
anläggningar.

•	 Vid anläggandet av nya enskilda avlopp ska 
kretsloppsanpassade lösningar prioriteras.

•	 Alla enskilda avlopp ska uppfylla dagens 
miljökrav senast år 2012.

•	 Naturliga kvävefällor som sista steg i rening 
av avloppsvatten bör eftersträvas.

•	 Vid nybyggnation ska strategiska lösningar 
som möjliggör biobränsleeldade fjärr- och 
närvärmeverk eftersträvas.

Mål för den fördjupade 
översiktsplanen
•	 Lokaliseringen av bebyggelse, vägar och 

andra tekniska försörjningssystem ska på en 
övergripande nivå främja en effektiv teknisk 
försörjning som är säker och miljövänlig.

Allmän VA-försörjning
Allmän vatten- och avloppsförsörjning sker inom 
verksamhetsområdet för den allmänna VA-anlägg-
ningen. Huvudman för den allmänna VA-anlägg-
ningen i kommunen är Roslagsvatten AB. 

Roslagsvattens mål som va-huvudman är att se till 
att va-lagens intentioner fullföljs: att säkerställa 
att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 
sammanhang, om det behövs för människors hälsa 
eller miljön. VA-anläggningen skall drivas till lägsta 
nödvändiga kostnad.

Finansiering av VA-verksamheten sker genom 
uttag av avgifter enligt VA-taxa från abonnenterna. 
Kostnader för utökning av verksamhetsområdet 
måste finansieras av de fastigheter som ansluts.

Det finns bebyggelseområden inom planområ-
det som inte ingår i verksahetsområdet. Enskilda 
vatten- och avloppslösningar finns i Alsike gamla 
stationssamhålle och i Nor. 

Dricksvatten
Knivsta tätort och Alsike förses med dricksvatten 
från kommunalförbundet Norrvatten. Vattenverket, 
Görvälnverket i Järfälla har Mälaren som råvatten-
täkt. Ledningen till Knivsta är dimensionerad för 
60 000 personer. Förutom Knivsta tätort och Alsike 
förses några enstaka fastigheter utmed Norrvattens 
huvudvattenledning med allmänt dricksvatten.
Knivsta försörjs med dricksvatten via en enkelled-
ning från Märsta i Sigtuna kommun. Det finns 
inga reservoarer i Knivsta som kan användas i sam-
band med ledningshaveri. Det gör att Knivsta är 
sårbart vid ett ledningshaveri. Norrvatten har 
genomfört en sårbarhetsutredning som visar på 
det akuta problemet med en enda ledning. I 
rapporten föreslås två alternativa åtgärder för att 
minska konsekvenserna, antingen att anläggningen 
kompletteras med en reservoar i Knivsta eller en 
ny överföringsledning mellan Knivsta och Sigtuna 
tätorter. Ledningen föreslås gå i Garnsviken vidare 
parallellt med länsväg 255 förbi Vassunda och till 
Knivsta tätort. Även Sigtuna försörjs idag av en 
enkelledning.
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Dricksvattenförsörjning i Alsike har tidigare skett 
via ledningar från Knivsta väster om järnvägen. 
Den gamla delen av Knivsta har försörjts via 
lågzon, trycket hålls som i resten av Knivsta av 
Valstatornet i Knivsta. Östra Brännkärr har försörjts 
via högzon genom en tryckstegringsstation på 
Fornåsvägen.

2007 byggdes ny överföringsledning från Knivsta 
öster om järnvägen och en tryckstegringsanlägg-
ning i Boängsåsen som kapacitetsmässigt ersätter 
tryckstegringen på Fornåsvägen. Man fick då en 
säkrare dricksvattenförsörjning via möjlighet till 
distribution från Knivsta till Alsike från två håll, 
öster och väster om järnvägen.

Östra Brännkärr försörjs via högzon via trycksteg-
ringsanläggningar på Åsgatan och Fornåsavägen. 

I Ars industriområde är en tryckstegringsstation 
byggd men inte idrifttagen. Tryckstegringsstatio-
nen kommer att vara nödvändig när bebyggelse är 
utbyggd på högt belägna punkter inom området, 
till exempel på Lodgatan och Mejselgatan.

Spillvatten
Reningsverket i Knivsta renar spillvatten från 
Knivsta tätort och Alsike. Recipient är Knivstaån. 
Knivstaån rinner via Lövstaån ut i Garnsviken 
(Mälaren). 

Knivsta reningsverk tar emot avloppsvatten från 
Knivsta och Alsike tätorter.

Knivsta reningsverk har utsläppsvillkor för 13 000 
pe (personekvialenter). Nuvarande belastning 
(2008) är cirka  8 500 pe. Med nuvarande 
utbyggnadstakt i Knivsta är verket fullt cirka år 
2016. 

Efter 2016 behövs ett nytt miljötillstånd för 
verksamheten. Roslagsvatten gör bedömningen att 
förutsättningarna att bygga ut verket på befintlig 
plats är goda. En utbyggnad till cirka 20 000 pe 
uppskattas preliminärt innebära en investering på 
cirka 20 Mkr.

Alternativ till utbyggnad är att avveckla reningsver-
ket och pumpa spillvatten till antingen Käppala 
med anslutningspunkt i Märsta eller till Kungs-
ängsverket i Uppsala. Överföringsledningarna i 
båda alternativen är cirka 14 km. Dessa alternativ 
är betydligt dyrare och innebär en investering på 
cirka 100 Mkr med ledningar, pumpstationer och 

anslutningsavgifter till anläggningarna. Investrings-
kostnaderna skall bäras av de nya fastigheter som 
ansluts vilket innebär en avsevärd höjning av 
Knivstas VA-taxor. 

Dagvatten
I Knivsta kommuns miljöprogram uttalas inten-
tionen att arbeta fram en dagvattenpolicy för att 
tydliggöra Knivsta kommuns ambitioner med om-
händertagande av dagvatten. En kortfattad redo-
görelse för möjligheter och problem med dag-
vatten återfinns under avsnittet Vatten. 

Energiförsörjningsfrågor
Resursen energi är en av grundvalarna för vår över-
levnad. Energifrågan är komplex; samtidigt som 
energiomsättningen utgör den största källan till 
miljöstörningar så är en tillförlitlig energiförsörj-
ning grundförutsättningen för vårt moderna sam-
hälle. Energi behövs till uppvärmning, transport 
och tillverkning. För att skapa ett hållbart samhälle 
krävs att förnyelsebara energikällor prioriteras. En 
hållbar utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar att förvalta den väl. En effektivisering och 
ett högt nyttjande av de områden som tas i anspråk 
är därför önskvärt. 

Alla kommuner ska enligt lag inneha en energi-
plan. Knivsta kommun har antagit ett principbeslut 
om att de i Uppsala kommun gällande, lagstadgade 
planer och övergripande riktlinjer ska gälla i till-
lämpliga delar i Knivsta kommun tills nya sådana 
antagits. Knivsta kommun använder sig av de 

Knivsta/Alsike 
verksamhetsomde
Spillvatten 2008 
med pumpstatio-
nere 

Kartan är gjord av 
Åke Sjögren, Ros-
lagsvatten
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övergripande målen i energiplanen för Uppsala 
kommun, då de lokala målen inte är tillämpliga i 
Knivsta kommun. 

För att minska utsläppen av koldioxid, en klimat-
påverkande gas, bör både enskilda och när- samt 
fjärrvärmeverk sträva efter att använda biobränsle 
istället för fossila bränslen för uppvärmning. För att 
gå ännu ett steg närmare en kretsloppsanpassning 
bör lokalproducerat biobränsle eftersträvas i energi-
produktionen. Kanske kan slam från reningsverket 
användas som gödningsmedel till  det lokal- 
producerade bränslet. 

Knivsta kommun ser positivt på solfångare, berg-
värme och vindkraft för att skapa ett mer hållbart 
samhälle. 

Fjärrvärme
Vattenfall är leverantörer av fjärrvärme i Knivsta 
tätort. Ett privat bolag är ansvariga för värmeförsörj-
ning av nybyggnadsområdet i Alsike. Närvärmever-
ket i Alsike försörjs med en värmeprodu cerande, 
biobränsleeldad pelletspanna. 

Elförsörjning
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elför sörj-
ningen och inom kommunen finns regionnätsled-
ningar för 70 kV och 20 kV. Elförsörjningen sker 
från mottagningsstationerna i Bergsbrunna samt 
Måby/Märsta och Arlanda. Från mottag nings-
stationerna distribueras elenergin vidare i lokalnät 
för 20 kV och 10 kV.

Planerad nyexploatering i kommunen, främst Kniv-
sta tätort, Alsike och landsbygdsområden, med för 
att såväl regionnätet som lokalnätet be höver byggas 
ut och förstärkas för att klara det ökade effekt- 
behovet. Med anledning av detta pla   neras en 
ny mottagningsstation 70/20 kV att uppföras i 
Brunnby, genom utökning av befintlig fördelnings-
station. Brunnbystationen kommer att anslutas 
med markförlagd kabel till befintlig  70 kV-ledning 
mellan Ar-området och motor vägen. I Östuna 
planeras för en ny 20/10 kV fördelningsstation. 

För att göra de befintliga lokalnäten på 10 kV min-
dre känsliga för störningar pågår i dag flera stora 
isoleringsprojekt inom kommunen. Detta innebär 
att luftledningar ersätts med mark  för  lagda kablar 
eller isolerade luftledningar. 

IT

Master
Kommunen bör verka för största möjliga samord-
ning av byggande och nyttjande av 3G-master. Alla 
hushåll i kommunen bör ha god mottagning från 
3G-nätet. Utbyggnaden av tredje generationens 
mobiltelefonisystem pågår inom kommunen. 
Utbyggnaden av nätet är en prioriterad fråga för 
den svenska regeringen och EU. Detta har medfört 
att nya master behövts uppföras i landet och inom 
kommunen. För att få uppföra en mast högre än 
fem meter behövs bygglov. 

Det finns idag inga möjligheter att helt skydda  
områden från radiofrekventa och elektriska fält, 
eftersom kommunen i många fall inte kan styra 
förekomsten eller placeringen av källorna. Avsik-
ten med så kallade lågstrålande zoner skulle vara 
att bevara den nuvarande låga nivån av radiofre-
kvent fältstyrka i området och därmed förhindra 
en   ökad belastning på området. Utplaceringen av 
nya master kan begränsas genom detaljplanelägg-
ning. Oenighet råder om behovet av lågstrålande 
zoner. Från centrala myndigheter föreligger för 
närvarande inte några direktiv som styrker sådant 
behov. Å andra sidan ska försiktighetsprincipen 
beaktas vid lokalisering, för att på sikt reducera 
exponeringen och minska risken för att människors 
hälsa kan påverkas negativt. Det kan till exempel 
finnas särskilda skäl att planlägga för att reducera 
strålningsförekomsten om det i ett område bor 
överkänsliga personer.

Mot bakgrund av oron för strålningsrisker bland 
närboende och kritik mot ett förfulat landskap bör 
möjligheten att peka ut områden som bör hållas 
fria från master, så kallade opåverkade områden, 
diskuteras. Det är områden som idag är relativt 
orörda och där landskapsbilden kan påverkas 
särskilt negativt. Strålsäkerhetsmyndigheten gör 
bedömningen finns inga strålskyddsmässiga skäl till 
att införa så kallade lågstrålande zoner med anled-
ning av IT-matser

Bredband
Samtliga telestationer i kommunen är iordning-
ställda för att möjliggöra ADSL-uppkopling. Detta 
innebär att minst 99 procent av hushållen i kom-
munen kan beställa bredband genom ADSL. 
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Mål för den utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Alla kommunens invånare ska leva i en 

hälsosam och säker miljö.
•	 Knivsta kommun bör handla i enlighet 

med det nationella övergripande målet 
för folkhälsoarbetet: ”skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen”.

•	 Översiktsplanen ska beakta miljömålen och 
bidra till att de uppnås.

•	 Verksamheter som kan innebära miljörisker 
ska, med hänsyn till bostäder och särskilt 
känsliga naturområden med mera, förläggas 
där miljöpåverkan blir så liten som möjligt. 

•	 Anläggningar som alstrar trafik med farligt 
gods bör förläggas utanför tätbebyggt 
område.

•	 Riktvärdena för buller bör klaras 
vid nybyggnad av bostäder samt vid 
nybyggnad och väsentlig ombyggnad av 
trafikanläggningar så långt det är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. Vid 
eventuellt avsteg görs bedömningen utifrån 
Boverkets vägledande rapport från 2004.

•	 Tätortsnära rekreationsområden som inte 
störs av buller bör tas tillvara.

•	 Vissa verksamheter bör inte integreras med 
bostäder till exempel sådana som alstrar 
mycket trafik, lukter eller andra olägenheter. 
Till exempel bör ett visst avstånd mellan 
bebyggelse och djurstallar eftersträvas.

•	 Bostäder ska byggas med sunda material och 
kretsloppsanpassade system bör eftersträvas.

•	 Kommunen ska bidra till att hantering, 
tillverkning, lagring, transport och 
användning av farliga ämnen sker så att 
största möjliga säkerhet för samhället 
uppnås. 

Verksamheter och anläggningar 
med miljöstörande effekter
Inom Knivsta kommun finns ett antal 
miljöstörande verksamheter som påverkar omgiv-
ningen på olika sätt såsom buller, vibrationer, luft- 
och vattenföroreningar, lukt- och flugproblem, 
risk för allergier et cetera. Det finns också 
några verksamheter som hanterar miljöfarliga 
ämnen vilka förutom påverkan på omgivningen 
dessutom vid brand eller olycka kan medföra 
risker för närliggande områden. Alla dessa 
verksamheter måste beaktas i samband med 
planeringen av nya bostäder, skolor, förskolor och 
andra lokaler eller anläggningar där människor 
ska vistas. Samma förhållande gäller den hänsyn 
som måste tas vid nyetablering av verksamheter i 
områden där bostadsbebyggelse finns i närheten. 

I Knivsta tätort finns Knivsta Värmeverk samt 
Knivsta avloppsreningsverk som kan ge upphov till 
bland annat störande luftutsläpp. Mindre verksam-
heter som också kan medföra störningar för omgiv-
ningen är jordbruk, bilverkstäder, åkerier, meka-
niska verkstäder, lackerare och bensinstationer. 

Inga extrema ljus, lukt och klimatsituationer före-
kommer i Knivsta och Alsike 

Kraftledningar och telekommunikationer
Runt kraftledningar bildas elektriska och 
magnetiska fält som befaras ha biologiska 
effekter. Som vägledning har ett antal 
myndigheter (Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och 
Statens strålskyddsinstitut) enats om en 
försiktighetsprincip om var kraftledningar och 
byggnader bör placeras. 

Försiktighetsprincipen ska beaktas vid lokalisering 
av telemaster. Lokalisering av olika slags master bör 
samordnas för att undvika en onödig påverkan på 
omgivningen. Master och torn bör ha ett skydds-
avstånd till bebyggelse och andra anläggningar som 
motsvarar mastens höjd.  

Miljö- hälsa och verksamheter med 
störande effekter



Mål och nuläge  Allmänna intressen

69

Lantbruk 
Tillräckliga skyddsavstånd ska vid spridning av 
bekämpningsmedlet hållas till bostäder, diken och 
vattendrag. Spridning bör undvikas där marken är 
lättgenomsläpplig. 

Hästar
Med hästhållning följer olägenheter i form av lukt, 
flugor och spridning av hästallergen. Hästallergen 
är ett mycket potent allergen som kan framkalla en 
kraftig allergisk reaktion hos känsliga personer. 
Närhet till får, kor och andra pälsdjur är oftast inte 
lika problematiskt för allergiker som närhet till 
hästhållning. Olägenheter uppkommer inte bara 
vid själva stallet utan problem förekommer även 
från hagar, rastpaddockar och ridvägar. För att 
inte motsättningar och konflikter ska uppstå är det 
viktigt att vägledande förhållningssätt och riktlinjer 
arbetas fram vilka kan användas vid den fysiska 
planeringen inom kommunen. 

Det finns i dagsläget inga verksamheter såsom 
djurhållning i eller strax utanför tätorterna som 
ger upphov till betydande störningar i form av 
allergena partiklar eller till utsläpp av hälsofarliga 
ämnen.  Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna 
krävs det tillstånd att hålla häst inom 
detaljplanelagt område.

Skyddsavstånd för hästar
I områden med samlad bebyggelse och/eller vid 
planläggning bör följande principer angående 
skyddsavstånd tillämpas:

C-anläggningar eller större med mer än 100 hästar
Vid C-anläggningar eller större bör 
skyddsavståndet från bostäder, skolor och dylikt 
vara 200–500 meter till stall och gödselhantering 
och minst 200 meter till område där hästar 
vistas. Intresset av stabila förhållanden och goda 
utvecklingsmöjligheter för dessa verksamheter 
måste naturligtvis tillmätas stor betydelse i 
planeringen. Därför bör såväl allergirisken 
som risken för andra olägenheter såsom 
trafikstörningar, lukt, flugor etcetera bevakas.

Större anläggningar med 30 till 100 hästar
Vid större anläggningar (30–100 hästar) bör 
skyddsavståndet från bostäder, skolor och 
dylikt vara minst 200 meter till stall och 
gödselhantering och minst 100 meter till 

område där hästar vistas. Även för denna 
typ av anläggningar bör intresset av stabila 
förhållanden och utvecklingsmöjligheter för 
verksamheten ges stor vikt. Därför bör såväl 
allergirisken som risken för olägenheter såsom 
trafikstörningar, lukt, flugor et cetera, bevakas.

Medelstora anläggningar med 10 till 30 hästar.
Vid medelstora anläggningar (10–30 hästar) 
bör skyddsavståndet från bostäder, skolor 
och dylikt vara minst 100–200 meter till 
stall och gödselhantering och minst 50–100 
meter till område där hästar vistas. För dessa 
anläggningar, som ofta drivs i kommersiellt 
syfte, bör intresset av stabila förhållanden 
och utvecklingsmöjligheter för verksamheten 
beaktas.

Mindre anläggningar med upp till tio hästar.
När det gäller mindre anläggningar (1–10 
hästar) är det länsstyrelsens mening att det 
är kommunernas sak att bedöma lämpliga 
respektavstånd mellan hästhållning och 
bostadsbebyggelse med utgångspunkt i de 
bedömningskriterier som anges nedan och 
lokala förutsättningar. Dock bör som regel alltid 
ett skyddsavstånd på minst 100 meter från stall 
och gödselhantering och minst 50 meter från 
område där hästar vistas upprätthållas.
Ur ”Hästar och bebyggelse, Länsstyrelsen i 
Skåne län”.

Bedömning i varje enskilt fall
Vid bedömningen i de enskilda fallen måste 
hänsyn tas till lokala förhållanden. De sak-
förhållanden som bör belysas i samband med 
planläggning kan komma att medverka till att 
man fastlägger ett avstånd som något understiger 
ovanstående rekommenderade avstånd, 
liksom att några av dem under ogynnsamma 
förutsättningar kan innebära att ett större avstånd 
måste tillämpas. I anslutning till skolor, daghem 
och liknande är det särskilt viktigt att tillräckliga 
avstånd upprätthålls.
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Om problem uppstår mellan hästhållning och 
boende så är miljölagstiftningen utformad så att 
verksamhetsutövaren, i det här fallet hästhållaren, 
har tenderat att drabbas. På senare tid har dock ett 
antal domar gett hästhållaren rätt. Miljödomstolen 
har i ett antal ärenden tagit hänsyn till karaktären 
på omgivningen vad gäller lantlig miljö kontra 
villabebyggelse. Det har då ansetts att man inom 
rimliga gränser får acceptera sådan verksamhet 
som tillhör lantlig miljö. 

Verksamheter och anläggningar som kan leda 
till markföroreningar
Där olika former av miljöfarlig verksamhet 
bedrivs eller tidigare har bedrivits kan det 
förekomma föroreningar i mark och byggnader. 
Vid all planering av ny bebyggelse i områden där 
miljöstörande verksamhet tidigare bedrivits ska 
därför markundersökningar göras för att klarlägga 
om markpåverkan av miljöfarliga ämnen finns. 
I detaljplaner ska en redovisning av tidigare 
verksamheter i planområdet alltid finnas med. 

Halter av olika miljöfarliga ämnen i marken kan 
också vara förhöjda till följd av luftnedfall. För 
känsliga områden som lekplatser, odlingslotter 
och liknande kan det därför finnas anledning att 
titta närmare på vilka bakgrundshalter som finns i 
marken i Knivsta.

Områden med risk för förorenad mark som hittills 
har identifierats redovisas i sammanställningen 
Miljöfarlig verksamhet inom planområdet sist i 
detta avsnitt. 

Vid rivning av byggnader och anläggningar är 
det lämpligt att om möjligt återanvända material. 
Påträffas förorenade massor ska bygg- och miljö-
nämnden underrättas. Farligt avfall ska avlägsnas 
och en plan för hantering av förorenade massor ska 
finnas innan rivning påbörjas.

I vägbeläggningar kan det förekomma asfaltlager 
som innehåller stenkolstjära, som kan vara 
cancerframkallande beroende på sitt innehåll av 
olika typer av PAH. Några nationella riktvärden för 
hantering av tjärhaltiga asfaltmassor finns ännu ej, 
men bygg- och miljönämnden ska alltid kontaktas 
vid påträffande av misstänkt tjärhaltig asfalt.

Skyddsavstånd
Som vägledning i planeringsprocessen för eller 

i närheten av miljöstörande verksamheter finns 
allmänna råd, 1995:5, ”Bättre plats för arbete”. 
Råden är framtagna av Boverket, Naturvårdsverket, 
Räddningsverket och Socialstyrelsen med 
rekommendationer om skyddsavstånd mellan 
miljöstörande verksamheter och bebyggelse. De 
rekommenderade avstånden bör hållas, men för 
varje enskilt fall bör en separat bedömning göras. 
Bedömningen ska göras med avseende på bland 
annat verksamhetens storlek, områdets topografi, 
vindriktning, vilka försiktighetsmått som kan vidtas 
med mera. 

Buller
De största bullerkällorna i kommunen är väg-, 
tåg- och flygtrafik. Störande vägbuller förekommer 
längs med E4 och några centrala gator i Knivsta 
tätort. Bullerplank finns längsmed järnvägen i 
Alsike. I ett fåtal lägen centralt i Knivsta tätort kan 
det på grund av järnvägsbuller och buller från ett 
fåtal centrala vägar vara svårt att klara kravet på 
55 dB(A) (dygnsekvivalentnivå) vid fasad mot den 
bullriga sidan. I de undantagsfall inom Knivsta 
och Alsike tätorter där det inte går att bygga så 
att riktvärdet klaras och där bostadsbebyggelse är 
särskilt lämplig av andra skäl ska minst hälften 
av boningsrummen vara riktade mot en tyst sida 
med max 45dB(A) ekvivalentnivå. Bullernivåerna 
mot den bullriga sidan bör dock aldrig överstiga 
60 dB(A) vid nybebyggelse inom kommunen. 
Riktvärdena för buller bör klaras vid nybyggnad 
av bostäder samt vid nybyggnad och väsentlig 
ombyggnad av trafikanläggningar så långt det 
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vid 
eventuellt avsteg görs bedömningen utifrån 
Boverkets vägledande rapport Tillämpning av rikt-
värden för trafikbuller vid planering för och 
byggande av bostäder från 2004. En trafikbuller-
kartläggning över Knivsta tätort bör utföras. 

Tillfälligt buller förekommer i samband med ny-
byggnation av byggnader och infrastruktur.

Tätorterna berörs inte av Arlandas influensområde. 
Influensområdet är för närvarande under översyn. 

Nationella riktvärden för buller och vibrationer 
återfinns i Översiktsplan för Knivsta kommun 2006

Vibrationer
Vibrationer kan ge upphov till sprickbildningar 
och sättningar av byggnader. Om det bullrar och 
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vibrerar samtidigt störs människor avsevärt mycket 
mer. Det kan vara svårt att åtgärda vibrationer. 
Andra exempel på tillfällen då vibrationer kan 
upplevas som störande är vid pålning eller vid 
borrning och sprängning i bergtäkter och vid 
vägbyggen.

Nationella riktvärden för buller och vibrationer 
återfinns i Översiktsplan för Knivsta kommun 2006

Radon
Höga koncentrationer av radon kan finnas i 
berg, mark och grundvatten, i byggnadsmaterial 
och byggnader. Även om det finns områden 
inom kommunen där ökad risk för radon finns 
(främst områdena med ås- och grusmaterial) så 
innehåller all mark radon. All nybebyggelse ska 
därför ske på ett radonsäkert sätt och förekomsten 
av radon ska noggrant undersökas inför varje 
planerad utbyggnad. Hur mycket markradon 
som läcker in i hus beror på husets konstruktion 
och ventilationssystem. Även fyllnadsmassor som 
används vid bebyggelse ska beaktas. Radioaktivt 
material får inte användas.

Luftföroreningar
Den dominerande utsläppskällan för 
luftföroreningar i tätorter är trafiken. Energisektorn 
inklusive enskilda värmepannor bidrar också till 
föroreningen av luften. Övriga utsläppskällor 
är olika industrier såsom verkstäder, lackerare, 
bensinstationer med mera samt hushållens 
användning av kemikalier och maskiner. 
Vedeldning i villaområden och mindre samhällen 
medför ibland luftföroreningsproblem.
Luftföroreningar påverkar miljö och hälsa genom 
att bidra till försurning, orsaka växtskador, skada 
ozonskiktet, påverka klimatet och medföra 
hälsoeffekter. Störst problem med utomhusluften 
har de människor som redan av andra orsaker lider 
av sådana sjukdomar. Halterna av till exempel 
partiklar och ozon är fortfarande så höga att 
de bedöms vålla för tidig död för mer än tusen 
personer i Sverige varje år.

Utsläpp av avgaser är högst i de centrala delarna 
av Knivsta men även här är halterna relativt låga 
jämfört gränsvärdena. Det finns inga verksamheter 
eller andra källor inom eller i närheten av Knivsta 
och Alsike som ger upphov till att miljökvalitets-
normerna avseende utomhusluft enligt 5 kap MB 
överskrids. 

Knivsta kommun är anslutet till Stockholms och 
Uppsala Läns Luftvårdsförbund.

Ickejoniserande strålning
Arbete pågår med att lägga befintliga luftkraft-
ledningar under jord. Nya kraftledningar bör 
läggas under jord. Det förekommer inga allvarliga 
störningar på grund av elektromagnetiska fält från 
kraftledningar i dagsläget inom planområdet. 
Riktlinjer för joniserande strålning återfinns i 
ÖP 06.

Möjligheter till fysisk aktivitet
Möjligheterna att promenera i naturmiljöer och 
i andra miljöer med god luftkvalitet är i dagsläget 
bra i både Knivsta och Alsike. 

Exempel på skyddsavstånd till olika risk- 
objekt enligt Boverkets Allmänna råd  
1995:5 ”Bättre plats för arbete”
Djurhållning                               200-500 m
Täktverksamhet              500 m
Livsmedelsindustri           50-1500 m
Impregneringsanläggning per
anläggning för lackering per 
sågverk     200-1 000 m
Plastbearbetande industri      200-500 m
Läkemedelsindustri       200-500 m
Färgindustri        200-400 m
Asfaltverk               500 m
Krossverk               500 m
Betong- och betongvaruindustri         200 m
Verkstadsindustri       50-1 000 m
Energianläggning            50-700 m
Avloppsreningsverk     300-1 000 m
Avfallsanläggning per 
miljöstation          50-500 m
Skrothantering och 
bilskrotning      500-1 000 m
Kemtvätt                50 m
Tvätteri                   200 m
Pumpstation för avlopp             50 m
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Miljöfarlig verksamhet inom planområdet

Avfallsanläggning 
Kommunal återvinningsstation

Avloppsreningsverk
Knivsta reningsverk

Förbränningsanläggning
Värmeverket (Vattenfall)
Värmeverk (Dalkia)

Snickeri/lackering
Alsike Snickeri
Bensinstation/fordonstvätt
Statoil
Q-star
SVEVIA
Knivsta Pastorat (endast liten anläggning för 
fordonstvätt)

Fordonsverkstad
Vägverket
Närko
Knivsta Bil & Traktor

Kemisk produktion
AGA Gas
Pharma Systems

Kända områden med risk för förorenad mark
Nedlagd kommunal deponi
Nedlagt sågverk mm
Nedlagd bensinstation

Bilverkstad skyddszon

Teckenförklaring
!( Avfallsanläggning

Avfallsanläggning skyddszon

") Avloppsreningsverk

Avloppsreningverk skyddszon

#* Förbränningsanläggning

Förbränningsanläggning skyddszon

#* Bensinstation och/eller biltvätt

Bensinstation skyddszon

!( Bilverkstad

#* Kemisk produktion

Kemisk produktion skyddszon

[ Riskområde förorenad mark

Järnväg

Skyddszon järnväg

Kraftledning större

Kraftledning mindre

Kraftledning skyddszon

Gällande detaljplaner

Väg - prioriterad led för farligt gods

Skyddszon - väg

Föreslagen bebyggelse

Vatten

Föreslagen grön korridor
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Karta är gjord av Tema planavdelning
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Risker, säkerhet 
och beredskap

Mål för utvecklingen och 
efterföljande planering
•	 Alla människor i kommunen ska ha en trygg 

och säker miljö.
•	 Flerbostadshus och tyngre industrier bör 

förläggas med hänsyn till insatstiden för 
räddningstjänsten.

•	 Kommunen ska bidra till att sårbarhet 
ska minskas genom att stimulera till och 
bidra med flexibla och alternativa tekniska 
försörjningssystem.

•	 Fördjupade studier bör göras för i 
översvämningskartering redovisade känsliga 
områden. Översvämningskarteringar 
bör göras för de större vattendrag inom 
kommunen där så bedöms angeläget. 

Mål för den fördjupade 
översiktsplanen
•	 Större bebyggelsegrupper bör förläggas med 

hänsyn till insatstiden för räddningstjänsten.

Räddningstjänstens insats-
förmåga
Räddningstjänsten ligger i dag på gränsen för 
att klara kravet på en insatstid på 10 minuter i 
de delar av Alsike som ligger längst norrut vid 
Brunnbyvägen. 

Dricksvatten
Vattenförsörjningen till Knivsta och Alsike är sårbar 
eftersom vattnet till de båda tätorterna leds i endast 
en vattenledning. 

Flygtrafik
Alla byggnadsverk med en höjd av 40 meter eller 
högre ska enligt bestämmelser för ”Civil Luftfart-
Flygplatser” anmälas till Luftfartsinspektionen. 

Planområdet ligger utanför hinderstegen för 
Stockholm-Arlanda flygplats. 

Transport av farligt gods
Det transporteras och kan alltid transporteras 
farligt gods där det finns transportleder. Sorter 
och mängder av farligt gods varierar beroende 
på marknadsläge, teknikutveckling och tillgång 
till olika transportsätt. Det är väsentligt att 
bostäder, samlingslokaler och verksamheter med 
människor som är i behov av hjälp att förflytta sig 
inte lokaliseras alltför nära stora transportleder 
som exempelvis Ostkustbanan, riksväg 77, och 
E4. I de fall där bebyggelse är lokaliserad längs 
transportleder är det viktigt att det finns lämpliga 
varningssystem eller att trafiken kan styras om till 
mer lämpliga trafikleder. 

E4, väg 77 och väg 273, alla en bra bit utanför tät- 
orterna, är rekommenderade transportleder 
(primär led) för farligt gods. I dagsläget finns inga 
lokala föreskrifter som förbjuder genomgående 
trafik med transport av farligt gods på någon gata i 
Knivsta eller Alsike tätorter. Arbete pågår med att 
ta fram bestämmelser för transport av farligt gods 
inom tätorterna Knivsta och Alsike. 

Järnvägstransport av flygbränsle till Arlanda sker 
längs stambanan som passerar genom både Knivsta 
och Alsike och det ekologiskt känsliga Trunst- 
aträsket. En omfattande tågolycka där flygbränsle 
läcker direkt ut i Trunstaträsket kan få omfattande 
konsekvenser för vattenmiljön i Trunstaträsket, och 
övre delarna av Knivstaån. Med åtgärder i Knivsta-
ån kan merparten av utsläppt bränsle sannolikt tas 
om hand men risken för stor påverkan på Lövstaån 
och Garnsviken kan inte uteslutas. Läckage av flyg-
bränsle på annan plats kan genom grundvattnets 
rörelser också konsekvenser för dessa vattenmiljöer.

Bebyggelse bör inte finnas inom 30 meter från 
järnvägen. Detta utrymme erfordras för eventuella 
räddningsaktioner. 

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten inom och strax utanför tätor-
terna är relativt god. Förbättringar behöver dock 
göras på flera ställen. Arbete pågår med att ta 
fram en trafikplan för tätorterna och för kommu-
nikationslederna mellan tätorterna. Trafikplanen 
kommer att systematiskt behandla åtgärder som 
krävs för att höja trafiksäkerheten. 
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Riksintressen

Följande riksintressen finns inom planområdet:
•	 Ostkustbanan
•	 Riksintresset för kulturmiljö K45 (Landskapet 

kring Valloxen och Säbysjön)

Mål
•	 Riksintressen ska enligt miljöbalken och 

plan- och bygglagen skyddas mot åtgärder 
som påtagligt skadar dessa eller sominne-
bär att utnyttjandet av dessa påtagligt 
försvåras. 

Miljökvalitetsnormer
Inom planområdet gäller antagna miljökvalitets-
normer. Dessa finns redovisade i ÖP 06 under 
avsnittet Allmänna intressen.

K 45 Landskapet kring Valloxen och Säby-
sjön (Ingår i det kommunala intresseområdet 
U33)

Områdets fornlämningar, företrädesvis järnål-
dergravfält, varav flera av stort vetenskapligt och 
pedagogiskt värde, visar bebyggelsens lokalisering 
före medeltidens och 1600-talets säteribildningar. 
Området utgör idag en utpräglad herrgårdsbygd 
med en mycket representativ och välbevarad 
bebyggelse från 1600-, 1700- och 1800-talen i 
traditionellt strandnära läge. Gårdarnas torp är 
karakteristiskt belägna på magrare moränmarker 
i bygdens ytterområden. En anmärkningsvärt väl-
bevarad torpmiljö finns vid Framnäs. I området 
ingår Knivsta medeltida kyrka.

Vägledning angående risker i plane-
ring
Det finns ett antal vägledningar framtagna för 
riskhantering i planprocessen. Bra vägledning ges 
av bland annat:

•	 Riskhänsyn vid ny bebyggelse. Länsstyrelsen  
i Stockholms län,  rapport 2000:01.

•	 Riskhantering i detaljplaneprocessen. Läns-
styrelserna i Skåne, Stockholm och Västra 
götaland, 2006.

•	 Riskanalyser i detaljplaneprocessen, vem, vad, 
när och hur. Länsstyrelsen Strockholms län. 
Rapport nr 15:2003
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Om plandelarnas inbördes relation 

Planen omfattar Knivsta, Alsike och Ar. 

Planen är anpassad till förhållandet att Knivsta och 
Alsike är en helhet när det gäller:
•	 kommunal service och investeringar som rör 

detta (skolor, förskolor och skolskjuts)
•	 bostadsmarknad
•	 teknisk försörjning, (VA; ledningssystem och 

reningsverk)
•	 sociala förhållanden 
•	 områden för rekreation och friluftsliv
•	 områden för sport och fritid 
•	 tätorternas karaktär och identitet
•	 lokalt utbud av arbetstillfällen och kommersi-

ell service 

Ett gemensamt aktivitetsområde, som föreslås 
stäcka sig från Boängsåsen till Valloxen, för 
tätorterna närmare varandra. Goda gång- och 
cykelvägsförbindelser till och inom området är en 
viktig del i detta. Det delvis restaurerade Trunsta-
träsket med nya promenadvägar och den natur-
sköna och lantliga miljön längs Boängsvägen 
utgör också en för de båda tätorterna värdefull 
gemensam miljö för promenader. 

Knivsta
(Karta 1)
Bostäder
Planen innebär att utbyggnad av Knivsta fram 
till 2025 kommer att ske i centrum och väster om 
järnvägen, i huvudsak i sydväst. Planen innebär 
utbyggnad genom exploatering av nya områden 
och förtätning av befintliga bebyggelsemiljöer. 
De områden som ingår i alternativet ger utrymme 
för 600-900 bostäder samt en reserv på 200-
370 bostäder. Bostäderna kan i några områden 
integreras med verksamheter med ej störande 
effekter. 

Södra Ängby (Ängby industriområde idag), Kniv-
stavägen och Tarv föreslås för utbyggnad av främst 
bostäder. Norra Ängby, norra Gredelby och delar 
av Knivstavägen föreslås som reservområden för 

utbyggnad av främst bostäder:

Centrum och kvarteret Gredelby 7:1 (Disponent-
villan) föreslås förtätas med främst bostäder. 
Delar av den potential till förtätning som finns i 
centrum sparas som reserv. 

Förtätningarna, främst i centrum föreslås göras så 
att stadsbilden utvecklas mot en attraktiv småstads-
karaktär.  

Planen innehåller förutom plankartan (Karta 1) 
några alternativa skisser som illustrerar hur utbygg-
naden i sydväst kan ske.

Kommunikationer
Centralvägen förlängs förbi Segerstaskolan och 
ansluts till Forsbyvägen söder om Eriksberg. En 
vägbro med cykelbana över järnvägen planeras 
anläggas i höjd med Södervägen med anslutning 
till den förlängda Centralvägen. Väster om 
järnvägen föreslås en ny gata som ansluter bron 
till Gredelbyleden. Bron ska ersätta dagens 
plankorsning vad gäller biltrafik. Nya gång- och 
cykelvägar föreslås. Huvuddragen i förslagen till 
nya kommunikationsleder redovisas samlat under 
avsnittet Kommunikationer. 

Verksamheter
Trunsta föreslås som förtätningsområde för verk-
samheter.

Grönstruktur
Ett antal satsningar på att utveckla den gröna 
strukturen ingår i förslaget. Huvuddragen avse-
ende grönstrukturen redovisas därför separat under 
avsnittet Grönstruktur. 

Alsike
(Karta 1)
Bostäder
Alsike byggs ut norrut i etapper. Sista delen som 
byggs ut under planperioden är ett litet små-
stadsliknande centrum på fälten nordväst om 
nuvarande vägbro över järnvägen. En förutsätt-
ning för utbyggnaden på dessa fält under plan-
perioden är att en pendeltågshållplats kommit 
till stånd i Alsike. Planen ger utrymme för totalt 

Planens huvuddrag
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675-890 bostäder varav 125-140 i form av förtät-
ning av det äldre stationssamhället på östra sidan 
av järnvägen. 

På västra sidan av järnvägen bör området norr om 
vägbron förtätas med cirka 60 bostäder. Området 
närmast vägbron lämnas dock oexploaterat i väntan 
på möjligheten till tätare exploatering, bortanför 
planperioden.

Kommunikationer
En pendeltågshållplats byggs med påstigning 
från mittplattform norr om befintlig vägbro över 
järnvägen. För att det ska vara möjligt med en 
pendeltågshållplats i Alsike krävs det förmodligen 
att ostkustbanan byggs ut till fyra spår. 

Brunnbyvägen förlängs fram till Björkkälle- 
vägen och en ny väg som förbinder den förlängda 
Brunnbyvägen med Boängsvägen anläggs. Denna 
väglänk bör inte ha direktutfarter från villatomter. 
Några nya väglänkar blir nödvändiga i och med att 
pendeltågshållplatsen anläggs, såvida inte vägbron 
över järnvägen förlängs. Förlängs inte bron måste 
Finnvretsvägen ges ny sträckning. 

Trafikplats vid E4 vid Lagga-Halmby föreslås anläg-
gas med av- och påfartsramper med anslutning mot 
åtminstone Uppsala. 

Grönstruktur
Gröna korridorer sparas mellan bebyggelse-
enklaverna. Cykelvägnätet byggs ut och några 
tydliga entréer till skogarna som omger Alsike 
anläggs. En park anläggs i sluttningen ner mot det 
lilla centrumområdet. Parkstråket fortsätter söderut 
längs Pingla Ström ner till Vrå herrgårdsväg. 

Ar 

(Karta 1)
Ar expanderar norrut och österut mot E4 och 
söderut fram till södra kanten av gärdet väster om 
hotellet. 

Kommunikationer
Knivsta 
Planen redogör för hur nuvarande plankorsning 
med järnvägen i Knivsta kan ersättas med en plan-
skild korsning i form av en bro i höjd med Söder-
vägen. Vid nuvarande plankorsning med järnvägen 
anläggs en gång- och cykeltunnel eller en gång- 

och cykelbro. 

Ett antal nya gång- och cykelvägar föreslås. De är 
av tre slag:
•	 Gång- och cykelvägar som förbättrar fram-

komligheten och trafiksäkerheten i befintliga 
bebyggelsemiljöer

•	 Gång- och cykelvägar som knyter samman ny-
exploateringsområden med varandra och med 
befintligt gång- och cykelvägnätet. 

•	 Förbättring av kommunikationerna mellan 
Knivsta och Alsike

Ett antal nya promenadstigar som förbättrar till-
gängligheten till och mellan grönområden föreslås. 

Under avsnittet Kommunikationer i avsnittet Kniv-
sta framgår vilka nya länkar som föreslås.

Alsike
Följande nya vägförbindelser föreslås i planen för 
Alsike:
•	 Brunnbyvägen förlängs fram till Björkkällevä-

gen (väg 1051).
•	 Ny väglänk mellan Brunnbyvägens förlängning 

och Boängsvägen.
Om och när ostkustbanan byggs ut till 4 spår och 
en pendeltågsstation anläggs i höjd med vägbron 
över järnvägen kan en ny väglänk mellan Björk-
källevägen och Finnvretsvägen bli nödvändig. Om 
vägbron över järnvägen förlängs blir detta inte 
nödvändigt. 

Under avsnittet Kommunikationer i avsnittet Alsike 
framgår vilka nya gång- och cykellänkar som före-
slås. 

Grönstruktur
Knivsta (Karta 2 och 3)
Den utbyggnad som föreslås i planen för Knivsta 
innebär att områden som i dag är grönområden, 
både i skogar utanför Knivsta och i mindre natur-
marker och parkmarker inne i tätorten försvinner. 
Det är i första hand delar av skogen vid Tarv som 
föreslås bebyggas. 
Ett nytt parkstråk som ska förbinda grönstrukturen 
i Ängby med den som åstadkoms i Tarv, föreslås 
anläggas i östra delen av nuvarande Ängby industri-
område.
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Alsike  (Karta 2)
Grönkorridorer föreslås mellan nya bebyggelse-
områden och mellan nya bebyggelseområden och 
befintliga bostadsområden. Planen innebär att 
man sparar karaktärsskapande terräng för att skapa 
sammanhängande grönkorridorer med kontakt 
med omgivande naturmark.

En grön korridor föreslås sparas längs Pinglaström 
och Fornåsvägen ner till Vrå Herrgårdsväg för att 
utvecklas till ett grönt promenadstråk som sträcker 
sig från nuvarande vägbro över järnvägen till 
befintlig gång- och cykeltunnel i höjd med Vrå 
gård. Möjligheterna att göra grönstråket längs ån 
tillgängligare bör undersökas närmare. En park 
föreslås söder om Brunnbyvägens förlängning. 

Tydligare ”portar” till omgivande skogsområden 
och till Lunsen.

Grönområdet mellan tätorterna utvecklas till ett 
gemensamt rekreationsområde. 

Aktivitetsområde för sport och 
friluftsliv 

(Karta 2)
Kölängen med näraliggande skog och skogen 
mellan Boängsåsen och Gredelbyleden utveck-
las mot ett för Knivsta och Alsike, och för hela 
kommunen, gemensamt aktivitetsområde med 
bollplaner, elljusspår med mera. Anläggningarna 
anpassas till naturmiljön i den mån det är möjligt. 
På Kölängen utformas aktivitetsområdet med 
karaktär av gräsplaner i park med slänter o. dyl ut-
formade så att bollplanerna smälter in i de vackra 
omgivningarna. Närmast Valloxen kan eventuellt 
ett nytt strandbad anläggas tillsammans med an-
dra smärre anläggningar med anknytning till sjön. 
I skogen norr om elljusspåret sparas karaktärsgi-
vande skogspartier mellan bollplaner och andra 
anläggningar. Större byggnader, om sådana blir 
aktuella i aktivitetsområdet, förläggs till skogen 
mellan elljusspåret och Boängsåsen. 

Boängsvägen 
Boängsvägen föreslås behålla sin nuvarande karak-
tär. Ny bebyggelse föreslås tillåtas endast mycket 
sparsamt på östra sidan om vägen.

Energi 
I detaljplaneprocesser bör behovet av mark för 
energiproduktion och kretslopp uppmärksammas. 
Ny bebyggelse bör planeras och utföras energief-
fektivt vilket passivhus och energieffektiva hus är 
exempel på.

Grönytor

Karta 2 redovisar grönstrukturen. Även 
gång- och cykelvägar, promenadvägar, bollpla-
ner, skolor och förskolor redovisas på karta 2. 

Grönytorna utgörs av:
•	 allmän platsmark med grönska
•	 kommunalt ägd kvartermark med grönska 
•	 privatägd mark där allemansrätten rimligen 

kan antas gälla vid en översiktlig bedömning 
med utgångspunkt i ortofoto (flygbild) med 
nivåkurvor.

Kartorna har som främsta syfte att tydliggöra 
grönstrukturens strukturella drag och ska inte ses 
som kommunens tolkning av lagrummen som 
reglerar allemansrätten. 

Endast mark inom planområdet (se avsnittet Om 
planen) markeras.

Åkermarker är inte markerade som grönytor. Det 
gäller även de gärden som under lång tid varit 
och är tillgängliga för allmänheten året runt. 
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Huvuddrag (Karta 1) 
Bebyggelse
Planen innebär att all utbyggnad av Knivsta fram 
till 2025 kommer att ske i centrum och väster om 
järnvägen, i huvudsak i sydväst. Förslaget innebär 
samtidigt att den totala mängden bebyggelse i 
Knivsta fördelas jämnare än i dag, med balans mel-
lan östra och västra sidan av järnvägen och mellan 
norra respektive södra delen av tätorten väster om 
järnvägen. 

Planen innebär utbyggnad genom exploatering av 
nya områden och förtätning av befintliga bebyg-
gelsemiljöer. Detaljplan krävs för all föreslagen 
utbyggnad. De nya områden och förtätningar som 
föreslås beskrivs nedan under avsnittet Nya bebyg-
gelseområden med främst bostäder. All utbyggnad 
förutsätts anslutas till kommunalt VA.

Planen ger utrymme för 600-900 bostäder, samt en 
reserv på 200-370 bostäder vilket innebär att inga 
andra områden kommer att behöva tas i anspråk 
under planperioden. En stor del av de områden 
som är angelägna att exploatera ägs inte av kom-
munen och hela eller delar av vissa av dessa områ-
den används för verksamheter.

Skolor och förskolor
Lämpliga lägen för nya skolor är sågenområdet 
norr om Gredelbyleden och ett centralt läge i den 

planerade utbyggnaden söder om Knivstavägen. 
Mark för förskolor reserveras inte i planen. De ska 
kunna placeras efter behov i nya bostadsområden.  

Vägar
Centralvägen förlängs förbi Segerstaskolan och 
ansluts till Forsbyvägen söder om Eriksberg. En 
vägbro med cykelbana över järnvägen föreslås 
anläggas i höjd med Södervägen med anslutning 
till den förlängda Centralvägen. Väster om järn-
vägen föreslås en ny gata som ansluter bron till 
Gredelbyleden. Bron fyller flera funktioner, dels 
som intern förbindelse inom tätorten när tätorten 
expanderar på västra sidan, dels som förbifart vilket 
avlastar Forsbyvägen och Centralvägen. Den nya 
anslutningen till bron får också en viktig funktion 
som trafikmatning till den föreslagna bebyggelsen 
i Tarv.  

Under avsnittet Kommunikationer återfinns bland 
annat:
•	 en beskrivning av den nya planskilda korsning 

med järnvägen som föreslås och som studerats 
i arbetet med att ta fram en trafikplan för Kniv-
sta och Alsike tätorter

•	 en beskrivning av nya gång- och cykelvägar 
och nya promenadstigar.

Sport och fritid
Ett förtätningsområde för sportanläggning 
föreslås väster om Hälsohuset. Parkeringsytor 
och annan angöring som krävs för anläggningen 
inkluderas inte i reservområdet.

Grönstruktur (Karta 2 och 3)

Grönstrukturen i och närmast Knivsta tätort påver-
kas genom att stora delar av skogen vid Tarv tas i 
anspråk för bostadsområden. Detta innebär dock 
inte att bostäderna öster om järnvägen får längre 
till sitt närmaste stora skogsområde och kompletta 
grönområden då Ängbyskogen förblir oexploate-
rad, såvida inte reservområdet Norra Ängby tas i 
anspråk. Gröna stråk mellan nya bebyggelseenkla-
ver i Tarv och mot det omgivande kulturlandskapet 
söder om Tarvskogen sparas. 

Om reservområdet Norra Ängby tas i anspråk blir 

Nya bostadsområden antal bostäder
Södra Ängby (Nuv Ängby industriområde) 150-250
Knivstavägen 150-250
Tarv 300-400

Reservområden för utbyggnad av nya
bostadsområden
Norra Ängby   50-100 
Norra Gredelby 50-150

Reserv för utbyggnad av bostäder i form
 av förtätning
Centrum 100-120

Verksamhetsområden

Trunsta

Utbyggnad med detaljplan Knivsta

Knivsta
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påverkan på den östra delen av det större kom-
pletta grönområdet norr och väster om Ängby stor. 
Dels tar bebyggelsen naturmark i anspråk, dels 
kommer den att prägla de delar av det omgivande 
öppna gärdet som inte bebyggs. 

Om reservområdet Norra Gredelby tas i anspråk 
påverkas grönstrukturen genom att delar av skogen 
intill Gredelby hagar tas i anspråk för bostäder. 
Inga bostäder får dock längre till närmaste stora 
skogsområde och kompletta grönområde eller färre 
vägval till sådana.

I övrigt innebär planen inte några stora ingrepp 
eller förändringar i grönstrukturen. 

Ett nytt parkstråk som förbinder grönstrukturen i 
Ängby med den i och runt Tarv, föreslås anläggas i 
östra delen av nuvarande Ängby industriområde.

Ett antal för grönstrukturen strategiska satsningar 
föreslås. Förslag till åtgärder för att höja kvaliteten 
på grönstrukturen samt förstärka den återfinns 
under avsnittet Grönstruktur.

Nya bebyggelseområden med 
främst bostäder
(Karta 1)

Södra Ängby (idag Ängby industriområde)   

Områdesbeskrivning
150-250 bostäder

1-3 våningar. Enbostadshus, radhus. Eventuellt 
flerfamiljshus i östra delen närmast järnvägen. 
Eventuellt verksamheter i NV delen mot 
Gredelbyleden. 

Kvaliteter
I tätorten mycket centralt belägen, svag syd-
sluttning. Ur ett strukturellt perspektiv är området 
mycket lämpligt att exploatera för bostäder under 
planperioden. Det är viktigt med bra utformning 
mot Gredelbyleden. Särskilt viktigt är att västra 
delen utformas väl med tanke på att tätorten här 
möter kulturlandskapet vid infarten från väster. 
Planskild G/C-förbindelse med Tarv och Västra 
Ängby. Grönstråk i östra delen förbinder Nydal 
med skogarna i Ängby. Befintlig planskild G/C-
korsning med Gredelbyleden utgör en viktig 

del av denna grönkorridor. Största avstånd till 
järnvägsstation är cirka 800 meter. 

Negativa konsekvenser/Konflikter
Omvandlingsområde. Mark utnyttjad för industri 
och utrymmeskrävande verksamheter tas i anspråk. 
Buller från Gredelbyleden och en eventuell ny 
trafikled Knivstavägen-Södervägen. Delvis besvärlig 
grundläggning. Eventuella markföroreningar bör 
undersökas. Utbyggnad kräver att verksamheter 
flyttar.

Knivstavägen  

Områdesbeskrivning
150-250 bostäder 

Engvallen exploateras med 50-100 bostäder en-
dast under förutsättning att motsvarande ytor för 
fotboll erbjuds på annan plats. 

2-4 våningar. Flerfamiljshus. Stadslik karaktär. 
Utformning mot järnvägen närmast nuvarande 
plankorsning är viktig. Här kan man markera en 
”port” till den centrala delen av tätorten. Delar av 
marken söder om den planerade pendlarparke-
ringen på nuvarande ”Pizzavallen” kan användas 
för verksamheter. Med tanke på läget är kontor en 
lämplig användning.

Kvaliteter
Mycket centralt läge. Ur ett strukturellt perspektiv 
mycket lämpligt område att exploatera för bostäder 
under planperioden. Stadslik karaktär mot 
järnvägen viktig för stadsbilden. Utformning mot 
järnvägen är därför mycket viktig. Största avstånd 
till järnvägsstation är cirka 700 meter.

Negativa konsekvenser/Konflikter
Omvandlingsområde. Kräver att fotbollsplaner  

Ängby industriområde sett från Knivstavägen.   
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flyttas och erbjuds annan lämplig mark och even-
tuellt att verksamheter flyttar. Kanske behöver någ-
ra enfamiljshus rivas. Buller från järnväg och ny 
trafikled alternativt Knivstavägen måste åtgärdas. 
Besvärlig grundläggning.  Bebyggelsen hamnar till 
stor del inom skyddszonen för bensinstationen vid 
Knivstavägen. Denna bör erbjudas annan plats. 

Tarvområdet 

Ett detaljplaneprogram för hela Tarvområdet 
(skogen och gärdet norr om skogen) finns sedan 
början av 1990-talet. Detta program bör användas 
som ett underlag vid fortsatt planering av området i 
Tarv. De skisser på Tarvområdet som presenterades 
i samrådsversionen av den fördjupade översiktspla-
nen Översiktsplan för Knivsta 1995 byggde på detta 
program. Skisserna i denna plan över gärdena norr 
om skogen vid Tarv och över skogen vid Tarv byg-
ger i sin tur på dessa skisser. Det gamla program-
området redovisas inte i denna plan. Tarvområdet 
redovisas nedan i två delar, Gärdena norr om 
Tarvskogen samt Skogen vid Tarv. 

På följande sida finns fyra illustrerade exempel 
över hur området runt Knivstavägen om Tarv kan 
utvecklas.

Gärdena norr om Tarvskogen 

Områdesbeskrivning
150-200 bostäder

1-3 våningar. Enfamiljshus och radhus eller en-
familjshus, radhus och flerfamiljshus. Tre enkla-
ver, två på åkern och en huvudsakligen förlagd i 
Tarvskogens nordvästra hörn. Den minsta enklaven 
i mitten lämpar sig för gemensamma ändamål, ser-
vice eller liknande. I Skiss 1 kommer den norra en-
klaven på fältet funktionellt närmare Södra Ängby 
än de övriga områdena i Tarv. Ett grönstråk lämnas 
mellan bebyggelsen och skogsbrynet som vetter 
mot åkrarna. Grönstråket har via en grön korridor 
i östra kanten av Södra Ängby (idag Ängby indu-
striområde) kontakt med grönstrukturen i Västra 
och Östra Ängby. Trafiken matas från Knivstavä-
gen eller från en ny väglänk som via en ny vägbro 
förbinder Gredelbyleden med Södervägen. 

Kvaliteter
Centralt skogsnära läge. Ligger relativt högt med 
utsikt mot Västra Ängby, Ängby industriområde 
och Lyckåsen. Största avstånd till järnvägsstation är 
cirka 1 100 meter.

Negativa konsekvenser/Konflikter
Mindre del av Tarvskogen (skogsmark i nordvästra 
delen) tas i anspråk. Inom området ligger två 
områden som i Kulturmiljöer i Uppsala kommun 
klassificerat som Miljö som särskilt väl illustrerar 
områdets kulturhistoriska innehåll (U 103, ”bond-
gård” och U 104, ”f.d. soldattorp”). 

Skogen vid Tarv 

Områdesbeskrivning
150-200 bostäder

Enbostadshus, radhus, flerfamiljshus. Enklaverna 
med bostäder placeras så att en grön korridor i 
nord-sydlig riktning (östra delen av skogen) till-
sammans med brynet mot bebyggelsegruppen 
på gärdena norr om skogsplatån utgör stommen 
i den gröna strukturen. Grönkorridorer sparas 
också längs befintliga, och för områdets struktur 
lämpliga, större stigar. Grönstråket har via en grön 
korridor i östra kanten av Södra Ängby (idag Ängby 
industriområde) kontakt med grönstrukturen i 
Västra och Östra Ängby. Planskild G/C-korsning 
med Knivstavägen föreslås för denna grönkorridor.  
”Inifrånmatning” ger möjlighet att nå den omgi-
vande gröna bården från hela området utan att 
man behöver korsa en större bilväg. En skyddszon 
mot reningsverket på 300 meter bebyggs inte. Ett 
strategiskt område (Skiss 1) innanför skyddszonen 
kan tas i anspråk om reningsverket flyttas. 

Kvaliteter
Trevlig närmiljö med skog och kulturlandskap på 
två sidor. Relativt centralt läge med goda kom-
munikationer och god tillgång till grönytor och 
G/C-länkar mot andra områden. Största avstånd 
till befintlig järnvägsstation är cirka 1 200 meter.

Negativa konsekvenser/Konflikter
Rekreationsmark i form av skogsmark tas i anspråk. 
Totala tillgången på närrekreationsmark på östra 
sidan om järnvägen minskar kraftigt. Särskilt för de 
centrala delarna är denna minskning påtaglig. Väs-
tra och Östra Ängby drabbas inte lika hårt eftersom 
de har ett stort intakt grönområde på nära håll. 
Området ligger nära två områden som klassificerat 
som Miljö som särskilt väl illustrerar områdets kul-
turhistoriska innehåll (U 105 - Oleda soldattorp och 
U 106 – Oleda gård).
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Ny gång- och cykelväg

Fyra illustrerade exempel över hur området runt Knivstavägen om Tarv kan utvecklas.
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Reservområden för bostäder
(Karta 1)

Norra Gredelby 

Områdesbeskrivning
50-150 bostäder 

Enbostadshus, radhus. Bebyggelsen lokaliseras till 
skogen bredvid Gredelby hage, på gärdet öster om 
skogen och längs Boängsvägen fram till Gredelby-
leden. Branten och brynet mot norr och nordväst 
bevaras. De enstaka större aspar, tallar och ekar 
som finns bör i så stor utsträckning som möjligt 
bevaras vid en utbyggnad. Trafiken matas in från 
Boängsvägen. Promenadstig runt Trunstaträsket 
och Gredelby hage ger hög tillgänglighet till intres-
santa naturmiljöer. En ny gång- och cykelväg längs 
Boängsvägens södra sida, från elljusspårets start ger 
möjlighet till vägvalsmöjligheter. 

Kvaliteter
Mycket trevlig närmiljö med utsikt över Knivstaåns 
dalgång och Trunstaträsket. Nära till rekreations-
område med elljusspår. Hamnar i ett “samman-
hang” med befintlig bebyggelse. Största avstånd 
till befintlig järnvägsstation är cirka 1 400 meter. 
Bebyggelsen på höjden närmast Gredelbyleden  
bidrar till ökad stadsmässighet vid korsningen mel-
lan Gredelbyleden och Tuvstarrsvägen och bidrar 
på så sätt till stadsbilden längs entrén till Knivsta 
från väster. 

Negativa konsekvenser/Konflikter
Skogsmark tas i anspråk. Ingrepp i naturområde 
klassat som högt naturvärde (Klass 3, allmänna). 
Ingreppet bedöms dock inte inkräkta på några 

Till höger: Gärdet mellan 
Boängsvägen och skogen 
öster om Gredelby hage. 

Ovan: Skogen mellan 
Gredelby hage och 
Boängsvägen. 

direkta ekologiska värden. I naturvårdsinvente-
ringen beskrivs de ligga i en zon som utgör ram 
runt Trunstaträsket och Gredelby hage. Skogen är 
en mycket hårt gallrad blandskog. En utbyggnad 
skulle innebära ingrepp i en naturligt avgränsad 
del av det intakta grönområdet mellan Alsike och 
Knivsta. Dock bedöms påverkan på närmiljön för 
boende i Gredelby, Kolugnen och Högåsen vara 
begränsad eftersom skogen inte är särskilt använd 
och områden med mycket höga upplevelsevärden 
strax intill bevaras. Den saknar stigar och har 
relativt svårframkomligt fältskikt. Bebyggelsen kom-
mer att vara synlig från Gredelby hage och från 
kvarteret Kolugnen. Jordbruksmark tas i anspråk i 
begränsad omfattning.

Om exploatering övervägs krävs mer ingående 
studier, exempelvis inom ramen för ett detaljpla-
neprogram. ·Bättre kunskapsunderlag kring natur-
värden och dessas känslighet bör finnas tillgängliga 
om och när exploatering prövas i detaljplanepro-
gram. Det är väsentligt att en eventuell exploate-
ring sker i ett sammanhang där de höga naturvär-
den i Gredelby hagar och Trunstaträsket blir mer 
tillgängliga på ett sätt som inte inverkar negativt på 
värdena.

Norra Ängby 

Områdesbeskrivning

50-100 bostäder. Enbostadshus. Två enklaver, 
varav en ligger på skogshöjden norr om det öppna 
gärdet, indraget bakom brynet mot gärdet och 
en ligger delvis i skogen, delvis uppdraget på 
gärdets nordvästra del. Två sätt att leda trafiken till 
området redovisas i Karta 1. 

Kvaliteter
Nära stationen. Området har relativt trevlig närmil-
jö, med  ”trångt landskapsrum och fina skogar inpå 

Gärdet norr om Ängby sett från söder. 
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Förtätning och komplettering 
av befintliga bebyggelsemiljöer         
-områden med främst bostäder
(Karta 1)
Centrum

Områdesbeskrivning
100-120 bostäder. Flerbostadshus, lokaler för handel 
och kontor. Lokaler för verksamheter kan bytas ut 
mot fler bostäder och vice versa.

Följande kvarter bör få en starkare karaktär av 
stadskvarter:
•	 kvarteren närmast järnvägsstationen söder om 

Staffansvägen bort mot Särstavägen
•	 bebyggelsen på båda sidor om Apoteksvägen 

upp till Häradsvägen
•	 båda sidor av Forsbyvägen. 

Tillsammans med ny bebyggelse i sågenområdet 
kommer dessa kvarter att utgöra småstaden Kniv-
stas centrum. Här bör bebyggelsen ha: 
•	 tydlig uppdelning mellan privata, halvprivata 

och offentliga ytor
•	 fasad i gatuliv
•	 byggnadshöjd två till fyra våningar, dock inte 

fyra våningar närmast intilliggande villaområ-
den

•	 butiker, kontor, serveringar och service i  
bottenvåningarna med skyltfönster mot Apo-
teksvägen, Forsbyvägen/Gredelbyvägen och 
Centralvägen

•	 Kantstensparkering för allmänt bruk på lokal-
gator.

Byggnaderna som rymmer ICA och bibliotek byggs 
på upp till tre och fyra våningar mot Apoteksvägen. 
Kvarteret bör slutas till mot gatorna och parkering-
en mitt i kvarteret ordnas upp. I nord-sydlig rikt-
ning förstärks ett stråk från torget i sågenområdet 
söderut fram till Apoteksvägen. Ett kommunhus 
planeras invid detta stråk.

Kvarteret Apoteket är stort. Idag finns ”smitvägar” 
genom bebyggelsen. Dessa bör göras mer perma-
nenta som gränder med tydliga gränser mellan 
offentligt och privat. Det kan skapas med häckar, 
plank och bodar intill gatan. Den stora gården mitt 
i kvarteret kan kompletteras med bostadshus i tre 
till fyra våningar samt några mindre byggnader.

Gärdet norr om Ängby sett från norr.

knuten”. Ligger mitt i intakt grönområde. Området 
är beläget utan samband med annan bebyggelse 
på grund av vägnät och terrängförhållanden, trots 
närheten stationen. Största avstånd till befintlig 
järnvägsstation är cirka 1 200 meter.

Negativa konsekvenser/Konflikter
Åkermark och skogsmark tas i anspråk. Stort 
ingrepp i intakt rekreationsområde. Stor påverkan 
i frekvent använd närrekreationsmiljö för boende 
i Östra Ängby och i norra halvan av Västra Ängby. 
Volymstudien med stort tidsdjup i Strukturstudie 
för Knivsta och Alsike visar att Ängbyskogen är en 
av några få rekreationsmiljöer som på lång sikt kan 
få stor betydelse för rekreation, stadsbild och över-
gripande karaktär och att det därför bör övervägas 
om den ska bevaras intakt. 

·För att pröva om exploatering är lämplig krävs 
mer ingående studier, exempelvis inom ramen för 
ett detaljplaneprogram. Konsekvenskerna av det 
ingrepp i frekvent använd närrekreationsmark som 
en utbyggnad skulle innebära bör studeras om och 
när exploatering prövas i detaljplaneprogram. 
·Möjligheterna att få en utbyggnad i området att 
upplevas ingå i ett sammanhang och inte som en 
ensam bostadsenklav strax utanför tätorten bör 
studeras tidigt.
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Miljön längs med Apoteksvägen, närmast öster om 
Gredelbyvägen, förtätas med butiker i botten-
våning och bostäder i två till tre plan ovanpå för att 
förstärka torgbildningen som redan finns i kors-
ningen.

På sikt kan kvartersstaden i norra delen av sågen-
området förtätas. 

I de centrala delarna av Knivsta blir det nödvändigt 
att förlägga parkeringar i garage under mark och/
eller i p-däck om kvarteren där förtätas. 

Kvaliteter
Nuvarande centrum. Nära till kommunikationer. 
Den kommersiella servicen i Knivsta är koncen-
trerad till denna del av tätorten. Stadsbilden har 
förutsättningar att utvecklas till en trevlig små-
stadskaraktär. Knivsta centrum utgör en värdefull 
kulturmiljö (kommunal värdekärna). Denna 
kulturmiljö bör och kan utvecklas genom förtät-
ning där gammalt och nytt bidrar till att lyfta fram 
varandras kvaliteter. 

Negativa konsekvenser/Konflikter
Något mindre tillgång till grönytor. Ytor som idag 
används för parkering tas i anspråk. 

Övriga delar av tätorten
Förtätning av andra delar än de centrala delarna av 
tätorten bör ske endast mycket försiktigt och efter 
noggranna studier.

Parkeringen mellan servicehuset och Ängbyvägen.

 Forsbyvägen mot norr.  Överst idag. Nederst skiss på förtätning.   
 Skissen är gjord av aros ARKITEKTER

 Apoteksvägen mot öster.  Överst idag. Nederst skiss på förtätning.   
 Skissen är gjord av aros ARKITEKTER
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Verksamheter och kommersiell 
service 

Planen visar på en bred beredskap för expansion 
inom näringslivet. Planen för Knivsta föreslår nya 
områden som reserveras för verksamheter. Vissa 
områden i Knivsta, framförallt de som ligger nära 
stationen och längs Gredelbyleden och är synliga 
från järnvägen och Gredelbyleden, är särskilt 
lämpliga för etablering av verksamheter. 

Vissa verksamheter, som kontor och handel och 
annan lämplig, ej störande och ej utrymmeskrävande 
verksamhet, som inte alstrar mycket trafik bör i 
viss utsträckning integreras med bostäder. Sådana 
verksamheter kan också lokaliseras till rena verk-
samhetskvarter. Verksamheter som inte är lämpliga 
att integreras med bostäder bör lokaliseras till rena 
verksamhetsområden eller rena verksamhetskvar-
ter. Verksamheter som inte är förenliga med en 
småstadskaraktär bör förläggas utanför tätorten, i Ar 
eller något annat av de utvecklings- eller utrednings-
områden för verksamheter som beskrivs i ÖP 06. 

Verksamheter som är utrymmeskrävande eller som 
av hänsyn till stadsbild och bostäder inte bör ligga 
inne i tätorten bör lokaliseras till Ar eller till något 
annat av de verksamhetsområden som föreslås i ÖP 
06. 

Södra Stationsvägen 

Områdesbeskrivning
Verksamhetsområde

Området bör omvandlas till stadslik karaktär som 
domineras av kontor. Utformningen mot järnvägen 
är viktig. En front av bebyggelse i 2-3 våningar på 
västra sidan av järnvägen tillsammans med det 
öppna rummet på andra sidan järnvägen kan ge 
en intressant rumslig uppbyggnad i mötet stad-

landskap, sett från järnvägen. Utbyggnaden av 4 
spår kan innebära att området öster om Knivstaån 
inte är tillgängligt för verksamhetsetablering. Ett 
område väster om ån och söder om den planerade 
pendlarparkeringen söder om Knivstavägen är 
lämpligt att exploatera med kontor.

Kvaliteter
Attraktivt läge nära stationen. Kan utvecklas till en 
del av en trevlig entré till Knivsta, sett från järn-
vägen.

Negativa konsekvenser/Konflikter
Omvandlingsområde. Kan kräva att verksamheter 
flyttar. Buller från järnväg och ny trafikled alter- 
nativt Knivstavägen måste åtgärdas. Besvärlig 
grundläggning. 

Trunsta

Områdesbeskrivning
Verksamhetsområdet växer söderut. Bebyggelse i  
2-3 våningar. Gränsen mot landskapet norr om 
området bör ges ett mer ordnat intryck med stöd av 
exempelvis träd. Gränsen mellan tätort och lands-
bygd bli då skarpare och hänger visuellt samman 
med den tydliga gränsen mellan stad-landskap på 
andra sidan järnvägen som planeras i sågenområ-
det. En ny gång- och cykelväg längs järnvägen ger 
bättre förbindelse med centrum och järnvägs- 
stationen. Utformningen mot järnvägen är viktig. 

Kvatiteter
Attraktivt läge nära stationen. Kan utvecklas till en 
del av en trevlig entré till Knivsta sett från järnvä-
gen. En front av bebyggelse i 2-3 våningar på västra 
sidan av järnvägen ger tillsammans med bebyggel-
sen på sågenområdet och det öppna landskapsrum-
met med Trunsta träsk på andra sidan järnvägen en 
intressant rumslig uppbyggnad i mötet stad-land-
skap, sett från järnvägen och Trunstavägen.

Negativa konsekvenser/Konflikter
Jordbruksmark tas i anspråk. 

Verksamheter och bostäder
integrerade

Centrum

I centrumkvarteren bör tillkommande bebyggelse 
i form av förtätningar kunna rymma både kontor, 
handel och bostäder.

Verksamhetsområden

Södra stationsvägen

Trunsta

Norr om Gredelbyleden, väster om järnvägen, (i kombina-  
tion med bostäder i Knivsta - Planalternativ 2)

Västra brofästet norr om Gredelbyleden

Gärdet vid korsningnen Gredelbyvägen/Ängbyvägen

Expansion av Ar

Utbyggnad med detaljplan
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Nya bostadsområden
Även i nya bostadsområden utanför centrum bör 
det erbjudas möjligheter för verksamheter att eta-
blera sig, även om det inte är i samma utsträckning 
som centrum. Omfattning och typ av bebyggelse/
verksamhet får anpassas till den typ av bostadsmil-
jöer som eftersträvas. Särskilt lämpligt för sådan 
integrering är Knivstavägen och den del av norra 
Södra Ängby som vetter mot Gredelbyleden. 

Strategiska områden

Brunnbyplatån
Brunnbyplatån är strategiskt placerad omgiven 
av E4, Gredelbyleden, Valloxen och gärdena vid 
Kölängen. En mängd intressen finns i och riktas 
mot området. I dagsläget är det oklart hur området 
ska användas på lång sikt. I området finns höga 
bevarandevärden för natur och friluftsliv. Samtidigt 
riktas intresse för exploatering mot delar av områ-
det. Det är en målsättning att göra Valloxens strand 
mer tillgänglig mellan Knivsta och E4.

Kommersiell service
Kommersiell service bör koncentreras till sågen-
området och i centrala delar som föreslås förtätas. 
Viss kommersiell service i form av exempelvis 
serviceinriktade småföretag, närlivsbutiker och 
andra verksamheter med ej störande effekter bör 
ges utrymme i bostadsområden eller områden som 
är avsedda för både bostäder och verksamheter.  

Offentlig service
Mark reserveras för kommunal service i en av 
bebyggelseenklaverna i Tarv där det är lämpligt att 
lokalisera en skola. Mark för förskolor reserveras 
inte i planen. De ska kunna placeras efter behov i 
bostadsområden. Karta 2 illustrerar hur förskolor 
kan placeras i nya bostadsområden. 

Kommunikationer

Trafiken till och genom Knivsta tätort söder om 
Gredelbyleden ska fördelas på fyra gator; Kö-
längsvägen, Forsbyvägen, Centralvägen och en ny 
trafikled som går i bro över järnvägen i höjd med 
Södervägen. Den nya bron i höjd med Södervä-
gen, ersätter dagens plankorsning. Gång och cykel-
förbindelsen över järnvägen söder om perrongen 
bör inte utgå förrän den är ersatt av en planskild 
övergång i ungefär samma läge som dagens plan-
korsning. Forsbyvägen får funktionen av genom-
fartsgata i lugn takt och matar också trafik till 
bostäder i de centrala och södra delarna tätorten. 
Forsbyvägen kommer också, liksom Centralvägen 
mata trafik in till Knivstas kommersiella centrum. 
Kölängsvägen matar trafiken till de östra delarna av 
Knivsta. Utfarten till och från Gredelbyleden från 
Forngravsvägen bör på sikt tas bort. Centralvägen 
får i första hand funktionen att mata trafiken till 
pendlarparkeringar norr om järnvägsstationen och 
till Knivsta centrum. Den nya trafikleden som leds 
med bro över järnvägen kommer dels att fungera 
som att förbifart söderut mot Nor och Björksta dels 
som matarled bära en del av trafiken till de södra 
delarna av Knivsta tätort. Den nya trafikleden kom-
mer också eventuellt kunna leda trafiken till och 
från pendlarparkeringen som kommer att byggas ut 
söder om Knivstavägen när bollplanerna där flyttats 
till annan plats. Centralvägen ska förlängas söderut 
till Forsbyvägen med anslutning strax söder om 
Eriksberg. 

Idag är hastigheten bland bilförarna alltför hög 
och biltrafiken blandas med oskyddade trafikanter 
på ett sätt som bör åtgärdas. Det kan ske på olika 
sätt. Ett sätt är att fotgängare, cyklister, biltrafik och 
busstrafik i så stor utsträckning som möjligt sepa-

 En vanlig syn vid dagens plankorsning med järnvägen.

Broprofil Vägbro alternativ Bro Syd Skissen är gjord av Vägverket Konsult
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reras. Ett annat sätt är att skapa gåfartszoner där 
det tydligt framgår att och hur de olika trafikslagen 
ska samsas. En torgbildning vid korsningen Apo-
teksvägen-Forsbyvägen är en möjlig sådan åtgärd. 
En gåfartszon föreslås längs Centralvägen mellan 
Apoteksvägen och Staffansvägen.

Centralvägen
Centralvägen förlängs söderut med anslutning 
till Forsbyvägen söder om Eriksberg, Syftet med 
förlängningen söderut är att Centralvägen och den 
nya vägbron över järnvägen ska avlasta Forsbyvägen 
där det idag finns både skola, sim- och sporthall 
och bostäder. Detta skapar en tydligare trafikbild 
med genomfartsgator och lokalgator. Den förläng-
da Centralvägen utformas som en allé. 

Ny planskild korsning
Ny gång- och cykeltunnel byggs mellan Knivsta-
vägen och Särstavägen. Befintlig plankorsning med 
järnvägen tas bort.

Förslaget är anpassat för utbyggnad till fyra spår 
genom Knivsta. Det innebär att mark måste reser-
veras för två nya spår vid sidan av de spår som finns 
i dag. Detta görs på västra sidan om befintliga spår 
genom hela kommunen. Det medför att tunnlar 
och eventuellt broar blir längre än vad som skulle 

behövas med nuvarande spårdragning. Det med-
för bland annat att Södra Stationsvägen som är 
anslutningsväg till fastigheterna på västra sidan om 
järnvägen inte kan ha nuvarande sträckning.

Marken antas bestå av lera med rimligt avstånd 
till fast botten och ett högt grundvattenläge. Detta 
medför att brostöd och landfästen förutsätts grund-
läggas på spetsburna pålar där bron planeras. 
Vidare bör förutsättas att tillfartsbanker kan behöva 
bankpålas, möjligen med undantag för bank på 
den östra sidan om järnvägen.

Bro
Förslaget innebär att en vägbro, inkluderande 
gång- och cykelbana anläggs över järnvägen i höjd 
med Södervägen. Tänkt bro ansluter i väster till 
ny väg som i sin tur ansluter till korsningen Gre-
delbyleden/Knivstavägen. I öster kommer bron att 
ansluta till Södervägen. 

Ny vägbro över järnvägen 
Gång- och cykelbanan läggs på den norra sidan 
av bron. Den fria höjden beräknas bli cirka 6,5 
meter, vilket innebär att brons överkant hamnar på 
7,7 meter över mark. Knivstaån gör en ”sväng” där 
det är lämpligt att placera brostöd, vilket gör att ån 
behöver läggas om på en begränsad sträcka. 

Bro Syd - läge och utsträckning 

 Skissen är gjord av Vägverket Konsult

Anslutningen till bron på västra 
sidan, från Knivstavägen, är 
schematiskt dragen i denna illustra-
tion. Se Plankarta (Karta 1) för de 
alternativ som studerats i arbetet med 
denna plan.
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Prognos Trafikflöden 2020 - några mätpunkter, antal fordon medel-
trafikdygdn (Vägverket Konsult)
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Broar över ny gång- och cykelunderfart vid befintlig 
plankorsning med järnvägen

Gång- och cykeltunneln har anslutning mot per-
rongen med trappor och hiss. Grundförhållandena 
är sannolikt sådana att tråg måste utföras på båda 
sidor om järnvägen. Ny anslutning till fastigheterna 
vid Södra Stationsvägen byggs eventuellt. Gång- 
och cykeltunneln utgörs egentligen av två intill 
varandra liggande broar som passerar över gång- 
och cykelvägen. Den ena bron är en järnvägsbro 
och den andra en vägbro (den förlängda Central-
vägen). Järnvägsbrodelen har en fri spännvidd på 
cirka 6 meter och bredd på cirka 25 meter så länge 
det är två spår. När järnvägen byggs ut till fyra spår 
blir bredden cirka 35 meter. Bron för järnvägen 
kan anpassas så att den får en bredd för utbyggnad 
till fyra spår. Vägbrodelen har en fri spännvidd på 
cirka 6 meter och en brobredd på cirka 7 meter. 
Lokalisering av vägbron bör göras med hänsyn till 
att fyra spår ska få plats. 

Den totala kostnaden för utbyggnaden av plan-
skildheten har i en avsiktsförklaring mellan kom-
munen, Trafikverket och Regionförbundet be-
dömts till mellan 90 och 120 miljoner kr.

förlängd fram till Forsbyvägen i beräkningarna för 
Scenario Syd.

Scenario ”0” - Nuvarande trafiksituation år 2025
Trafikefterfrågan i detta scenario baseras på en till 
stora delar oförändrad markanvändning jämfört 
med idag men med en generell trafiktillväxt om 
15 %. Den förändring som sker är förlängningen 
av Centralvägen. Det medför en minskad trafik på 
Forsbyvägen. Gredelbyvägen avlastas och trafik-
mängden på Centralvägen förväntas bli cirka 5000 
fordon totalt i båda riktningarna per medeltrafik-
dygn. Vid pendlingstider och lördagar förväntas 
volymen öka med minst 30 %.

Scenario Syd - Trafikflöden
Förutsättningen är förlängning av Centralvägen 
enligt Scenario ”O”. Prognos för Scenario Syd 
medför att Forsbyvägen avlastas från trafik, Cen-
tralvägens förlängning blir den nya genomfartsvä-
gen. Beräkningen av den generella trafiktillväxten 
om 15 % kompletteras med antagande om trafik 
genererad av nya bostäder i Södra Ängby (cirka 
150 bostäder), Tarv (cirka 150 bostäder), längs 
Knivstavägen (cirka 100 bostäder) och i centrum 
(cirka 100 bostäder i form av förtätning).

Prognosen visar tydligt att Forsbyvägen blir av-
lastad om ny väg byggs. Trafikmängden förväntas 
att minska från drygt 1100 bilar per dygn till 120 
bilar per dygn. Trafiken i centrum vid järnvägs-
stationen koncentreras till Centralvägen. Jämfört 
med Scenario ”O” avlastas Tuvstarrsvägen med 
cirka 30 fordon per årsmedeldygn. Trafikmängden 
på Gredelbyvägen ökar med ca 1100 fordon per 
årsmedeldygn. Större delen kommer via väg 255, 
från Vassunda.

En beräkning gjord manuellt med mellan 800 
och 1000 nya bostäder väster om järnvägen och 
en anslutning mellan den nya bron och Gredel-
byleden i höjd med infarten till Västra Ängby som 
ingångsvärden pekar mot över 3000 bilar på bron 
per årsmedeldygn.

Parkering
Parkeringssituationen i Knivsta bör ses över. Hur 
pendlarparkeringar ska lokalieras har utretts i det 
utvecklingsprogram för centrala Knivsta som god-
kändes av kommunfullmäktige i november 2010.

Konsekvenser på trafikflöden
Tabellen här visar hur ny planskild korsning i 
sydligt läge påverkar trafikföringen på några av 
huvudgatorna i Knivsta. Med Scenario ”0” avses en 
utveckling med till stora delar oförändrad mark-
användning jämfört idag men med en generell 
trafiktillväxt om 15 %. Centralvägen antas vara 
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Scenario ”0” 

Kartan gjord av  Vägverket Konsult

Kartan gjord av  Vägverket Konsult

Scenario Syd - 
planskild korsning 
Syd

900

900900
900

30
030
0

300

300

Nya gång- och cykelvägar 

Ett antal nya gång- och cykelvägar föreslås. De är 
av tre slag:
•	 Gång- och cykelvägar som förbättrar fram-

komligheten och trafiksäkerheten i befintliga 
bebyggelsemiljöer i Knivsta.

•	 Gång- och cykelvägar som knyter samman ny-
exploateringsområden med varandra och med 
befintligt gång- och cykelvägnätet i Knivsta. 

•	 Förbättring av kommunikationerna mellan 
Knivsta och Alsike.

Ett antal nya promenadstigar som förbättrar till-
gängligheten till och mellan grönområden föreslås 
också. Förslagen till nya gång- och cykelvägar 
och nya promenadstigar är till övervägande delen 
gemensamma för planerna för Knivsta och Alsike. 
Nedan framgår vilka nya länkar som föreslås.

För att skapa ett trafiksäkert och sammanhållet 
gång- och cykelvägnät i Knivsta föreslås att:
•	 gång- och cykelbana anläggs utmed Emil Sjö-

grens väg. Detta ger ett mer trafiksäkert cykel-
vägnät till Thunmanskolan och Särstabadet. 
Befintlig gångbana är bred och skulle, med 
undantag för delen i anslutning till Tallkottsvä-
gen, kunna fungera som cykelbana. Trottoaren 
borde då breddas till 3 meter. 

•	 Apoteksvägen mellan Nysätersvägen och 
Forsbyvägen får bättre framkomlighet och 
trafiksäkerhet för cyklister. Vägen är smal och 
det är trångt om utrymme varför det kan vara 
svårt att hitta utrymme för separat cykelbana. 
Åtgärder som gör blandtrafik säker kan vara ett 
alternativ.

•	 gång- och cykelbana anläggs längs Central- 
vägen mellan Staffansvägen och Särstavägen

•	 gång- och cykelväg anläggs längs Boängsvägen 
från Elljusspårets start fram till i första hand 
befintlig gång- och cykelväg från Högåsvägen, i 
andra hand ända fram till Gredelbyleden längs 
Boängsvägen. På västra sidan av Boängsvägen 
är terrängförhållandena för detta goda.

•	 gång- och cykelväg anläggs i nytt parkstråk 
som förbinder Ängby, Tarv, Södra Ängby och 
kvarteren väster om Servicehuset.

•	 gång- och cykelväg anläggs längs Forsbyvägen 
från Eriksberg till Knivsta.
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•	 gång- och cykelväg anläggs längs Vassunda- 
vägen.

•	 nya gång- och cykelvägar anläggs inom ny- 
exploateringsområden

För att skapa ett intressant och sammanhållet nät 
av promenadstigar i Knivsta föreslås att: 
•	 en promenadstig anläggs runt Trunstaträsket. 

Denna bör ha anslutningar till Boängsvägen, 
Gredelby hagar och årummet. 

•	 en strandpromenad från Pepparkaksudden 
förbi fastigheten Gredelby 2:3 (”sjövillan”) 
som ansluter till befintligt väg-/stignät norr om 
Gredelby 2:3 anläggs. Den ger möjlighet att 
komma nära sjön och innebär nya vägvalsmöj-
ligheter i området. Den bör utformas med full 
tillgänglighet.

•	 en strandpromenad anläggs från Särstabadet 
till ”Margaretaskogen”.

•	 en promenadstig eller smalare gång- och 
cykelväg anläggs genom skogen vid Lyckåsen. 
Det skapar bättre kontakt mellan årummet och 
Ängbyskogen. 

Cykelvägen mellan Åsgatan och elljusspåret innan den blev asfalterad.

En framtida strandpromenad norr om Pepparkaksudden kan göras 
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vid passagen av 
fastigheten Gredelby 2:3 skulle promenaden kunna utformas som en 
brygga.

Korsningar 
För att skapa ett trafiksäkert och sammanhållet 
gång- och cykelvägnät i Knivsta föreslås att:
•	 gång- och cykelväg anläggs på nya vägbron 

över järnvägen.
•	 trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs där 

ny gång- och cykelväg mellan Ängby och Tarv 
korsar ny trafikled eller befintlig väg som fung-
erar som anslutning till denna trafikled. Målet 
är säkra alternativa kommunikationer mellan 
Ängby och Tarv, och Ängby och Thunman-
skolan/Hälsohuset.

•	 tunnel under järnvägen i det läget för nuvar-
ande planskilda korsning. Målet är säker kom-
munikation förbi järnvägen. 

•	 trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs där 
Boängsvägen och Tuvstarrsvägen möter Gre-
delbyleden. Tunnel är ett alternativ som bör 
övervägas för att åstadkomma säker alternativ 
kommunikation mellan Alsike och bollplaner 
vid Kölängen. 

•	 Befintlig tunnel förlängs under järnvägen, 
så att den även går under Centralvägen och 
ansluter direkt till centrumbebyggelsen på 
kvarteret Segerdal.

Nya gång- och cykelvägar och promenadvägar som är 
intressanta endast under vissa förutsättningar
För att skapa ett trafiksäkert och sammanhållet 
gång- och cykelvägnät i Knivsta föreslås att:
•	 gång- och cykelväg anläggs utmed central-

vägen förlängning (under förutsättning att 
Centralvägen förlängs). På sträckan mellan 
Södervägen och Knivsta Gård är tveksamt om 
det är nödvändigt med en gång- och cykelväg.

•	 gång- och cykelväg anläggs utmed ny länk som 
passerar järnvägen i tunnel eller bro under 
förutsättning att den nya länken byggs. Prome-
nadväg anläggs från korsningen mellan Gre-
delbyleden och Brunnbyvägen till Kölängen 
(under förutsättning att sportfältet lokaliseras 
till Kölängen).

•	 cykelväg anläggs längs järnvägen mellan 
Knivsta och Alsike på västra sidan av järnvägen 
(under förutsättning att det inte blir någon 
pendeltågsstation i Alsike under överskådlig 
tid). I så fall får denna länk stor betydelse.  
Alternativ sträckning är runt sankmarkerna i 
höjd med Trunstaträsket. 
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•	 En promenadstig till Brunnbybadet förutsätter 
överenskommelser med berörda fastighetsä-
gare.

Åtgärder i korsningar som är intressanta endast under 
vissa förutsättningar
För att skapa ett trafiksäkert och sammanhållet 
gång- och cykelvägnät i Knivsta föreslås att:
•	 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade 

trafikanter vid passage av Gredelbyleden, från 
Alsike, under förutsättning att sportfältet loka-
liseras till Kölängen. Tunnel är ett alternativ 
som bör övervägas. Målet är säker alternativ 
kommunikation mellan Alsike, AR och sport-
fältet. 

•	 Tunnel öppen för gång- och eventuell cykel-
trafik under järnvägen i höjd med skogen vid 
Lyckåsen bör övervägas, under förutsättning att 
det är viktigt att parkstråket längs ån ska vara 
sammanhängande genom hela tätorten.

En trafiksäker cykelförbindelse mellan Knivsta/
Alsike och Brunnbybadet, vid sidan av den pro-
menadväg som föreslås passera under motorvägs-
broarna, är angeläget att få till stånd eftersom den 
föreslagna promenadvägen innebär en stor omväg 
för Alsikeborna. Olika lösningar på detta bör un-
dersökas och sättas i relation till de satsningar som 
görs vid Kölängen.

Grönstruktur (Karta 2)  
Framtida grönstruktur
Grundstommen i den gröna strukturen ska utgöras 
av ett grönt bälte som sträcker sig i en båge från 
Valloxens stränder vid Kölängen och Ekhaga via 
skogen mellan Knivsta och Boängsåsen, luckorna 
i bebyggelsen längs Boängsvägen, Trunstaträsket 
och Gredelby hagar till årummet. Från årummet 
förgrenar sig det gröna bältet upp mot skogarna i 
Ängby och dalgången söderut längs Knivstaån. Tre 
stora sammanhängande oexploaterade områden, 
markerna norr och väster om Ängby, Brunnbypla-
tån/Kölängen och naturmarkerna mellan Knivsta 
och Alsike utgör kärnan i strukturen och försörjer 
tätorten med orörda stora skogar och öppna od-
lingslandskap i omedelbar närhet till tätorten. 

De föreslagna åtgärderna handlar dels om att skapa 
nya gång- och cykelvägar eller större promenadsti-
gar dels om åtgärder längs dessa och vissa längs 
vissa befintliga gång- och cykelvägar,  som gör att 
de får en grönare karaktär.   

Förtätning av andra delar än de centrala delarna 
av tätorten föreslås bör ske endast mycket försiktigt 
och efter noggranna studier.

Förklaring till beteckningarna på Karta 2 

•	 För allmänna förutsättningar gällande redovisning av 
grönstruktur se tabell s. 81. 

•	 Kölängen som ägs av kommunen är markerad som 
grönyta. 

•	 Inom sågenområdet följer redovisningen den gäl-
lande detaljplanen. I Nor följer redovisningen det god-
kända detaljplaneprogram som finns. Grönytor som i 
det godkända detaljplaneprogrammet för norra och 
västra Nor anges som Utredningsområde grönstråk/
bebyggelse redovisas här inte som grönytor. 

•	 Cykelvägarna består av befintliga, planerade och nya 
föreslagna. 

•	 Med flygbilden i botten framgår betydelsen av 
grönskan på privata villatomter och liknande. Den har 
betydelse för upplevelsen av grönskan och för den 
biologiska mångfalden inne i tätorten. 

•	 Karta 2 redovisar förutom grönytor också gång- och 
cykelvägar, promenadvägar, skolor, förskolor och 
bollplaner. Relationen mellan dessa strukturer är 
intressant med tanke på barns möjligheter att på ett 
trafiksäkert sätt röra sig i tätorten.
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Planförslagen innebär att:
•	 Margaretaskolan och Segerstaskolan får bättre 

gång- och cykelförbindelse med aktivitets-
området vid Kölängen och med skogen på 
Brunnbyplatån. 

•	 Ängbyskolan och nya skolor i Tarv får bra gång- 
och cykelkommunikationer till Hälsohuset och 
Särstabadet och mellan sig och skogarna vid 
både Tarv och Ängby.

•	 Stränderna på norra sidan av Valloxen blir 
tillgängligare 

•	 Brunnbybadet och landskapet öster om E4, 
norr om Valloxen, blir tillgängligt via en pro-
menadväg längs Valloxen.

Strategiska satsningar på strukturell nivå
Följande strategiska satsningar av strukturell bety-
delse bör genomföras:
•	 Ny planskild korsning med järnvägen anläggs 

söder om stationen. Den nya planskilda väg-
korsningen innebär att de bostäder som idag 
har längst till stora skogsområden får lika nära 
till skogen söder om Tarvskogen (Hammaren) 
som de idag har till Tarvskogen. Tillgången 
till grönområden för de delar som i dagsläget 
är sämst försörjda med grönytor kommer att 
förbättras om en ny planskild vägkorsning med 
järnvägen åstadkoms. 

•	 Delar av årummet som ligger inom detaljpla-
nen för sågenområdet kommer att utvecklas 
till en park. Detta innebär en ökad tillgång till 
närpromenadområden för boende nära järn-
vägen. 

•	 Bättre kontakt mellan årummet och omgivande 
landskap norr och söder om tätorten liksom 
med parkstråken i Ängby. Skogen vid Lyckåsen 
är en tillgång i detta sammanhang och bör 
göras tillgänglig för trygg passage mellan årum-
met och Ängbyvägen. Naturvårdande åtgärder 
längs ån bör samordnas med upprustning och 
utformning av årummet. 

•	 Kvalitetshöjande åtgärder bör vidtas i grön-
ytorna runt Gredelbyleden väster om järnvä-
gen som ska utvecklas som promenadstråk med 
inslag av mindre bollplaner i park. 

•	 Ett grönstråk i form av en enklare park med 
en gång- och cykelväg i östra delen av Södra 
Ängby (nuvarande Ängby industriområde) som 
skapar kontakt mellan naturområdena runt 
Tarv och Ängby bör utvecklas om Tarv byggs ut 

och Ängby industriområde omvandlas. 
•	 En strandpromenad från Pepparkaksudden 

förbi fastigheten Gredelby 2:3 (”sjövillan”) som 
ansluter till befintligt väg-/stignät norr om 
Gredelby 2:3 ger möjlighet att komma nära 
sjön och innebär nya vägvalsmöjligheter i 
området. 

•	 Passagen längs stranden vid Valloxens sydvästra 
spets, mellan Särstabadet, Kvarteret Gran-
backen och Margaretahemmet bör göras mer 
tillgänglig. 

•	 Den smala gröna korridoren längs Apoteks-
vägen mellan Nysätersvägen och Tornvägen, 
som ser ut att vara ett grönt finger som sträcker 
sig mot centrum från den gröna strukturen i 
området runt Särstabadet/Emil Sjögrens väg/
Tallkottsvägen, bör på något sätt utvecklas 
och förlängas fram till centrum och årummet. 
Stråket bör också ges kontakt med grönytorna 
och grönskan runt Gredelbyvägen och Staf-
fansvägen. Sträckan mellan Nysätervägen och 
Centralvägen liksom Forsbyvägen mellan Staf-
fansvägen och Apoteksvägen bör omgestaltas 
så att det får en grönare karaktär. Exempelvis 
kan Apoteksvägen smalas av och ges en an-
nan karaktär i form av bland annat trädplan-
teringar i kombination med smala grönytor 

 Parken i Västra Ängby.
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längs vägen. Möjligen kan också en eller två 
små fickparker åstadkommas någonstans längs 
dessa gator. Som en avslutning på stråket ner 
mot Centralvägen bör en liten fickpark anläg-
gas mellan Centralvägen och järnvägen där 
Apoteksvägen och Centralvägen möts. Parken 
ligger mitt i blickfånget från perrongen och 
utgör tillsammans med det gamla stationshuset 
en fin början/avslutning på den gamla ”axeln” 
av klassiskt snitt; Apoteksvägen-stationshuset - 
det första man ser när man stiger av tåget. Den 
ytan är idag utformad som en bussangörings-
plats men fungerar som tillfällig parkering. 
Busslinjerna planeras att gå in i Knivsta och 
vända via Staffansvägen eller Apoteksvägen. 
Markens ändamål enligt gällande detaljplan är 
allmän platsmark. 

•	 Generellt bör väl valda kvalitetshöjande åtgär-
der i parkmark göras som kompensation om 
befintliga grönytor inne i tätorten tas i anspråk 
för bebyggelse. 

•	 Tydligare portar mot Gredelby hagar, Kölängen 
och, under förutsättning att skogen vid Tarv 
byggs ut, skogen Hammaren bör anordnas. Det 
kan röra sig om informationskartor, enklare 
angöring för cyklar och liknande mindre åtgär-
der. I Kölängen bör finnas en tydlig entré mot 
promenadstråket längs Valloxens norra strand. 

Gredelby hage bör ges tydliga entréer från 
Boängsvägen, Högåsen och sågenområdet och 
därmed också god förbindelse med årummet. 
Hagens höga natur- och kulturmiljö- 
värden bör lyftas fram genom skötsel och 
information. Det stora skogsområdet söder om 
Oleda (Hammaren), som kommer att få ökat 
besökstryck om Tarvskogen byggs ut och plan-
skild GC-korsning med järnvägen kommer till 
stånd vid Södervägen, bör göras tillgängligare.

•	 I skogen mellan Knivsta och Alsike bör olika 
karaktärer utvecklas i vad som kan bli en för 
de två tätorterna gemensam strövskog. Skogen 
kan till exempel innehålla storskog med stigar, 
elljusspår och gles välskött skog med dragning 
åt naturpark, terrängcykelbana och liknande. 

•	 Om delar av gärdet strax väster om Knivstaån 
exploateras, kan parkstråket längs Knivstaån 
fortsätta söder om Knivstavägen som en bård 
mellan bebyggelsen och ån.  

•	 Vissa partier i tätortsnära skogar lämnas för fri 
utveckling och erbjuder intressanta besöks- 
lokaler för exempelvis skolor och förskolor. 

•	 Säkerställ karaktären i vissa villaområden inne 
i tätorten där uppvuxen vegetation är ett  
karaktäristiskt inslag.

•	 På sikt kan området längs med Knivstaån söder 
om Knivstavägen, med eller utan bollplaner, 
utvecklas som en fortsättning på parkstråket 
längs Knivstaån. 

En ny planskild korsning med järnvägen mellan 
Gredelbyleden och nuvarande gång- och cykeltun-
nel under järnvägen bör övervägas. Detta skulle 
dels innebära att parkstråket längs ån blir sam-
manhängande genom hela tätorten, dels innebära 
en förbättring av tillgången till rekreationsmark, 
främst för de delar som i dag har sämst tillgång till 
sådana, se kartan Grönstruktur Knivsta – tillgång 
till grönområden under avsnittet Rekreation och 
friluftsliv under Mål och nuläge.

Strax utanför planområdet ligger den igenväxta 
Tomtasjön som med omgivningar bör göras till-
gänglig och utvecklas till ett attraktivt besöksmål. 
Ett fågeltorn i kombination med en promenadstig 
och en öppen vattenspegel är exempel på lämpliga 
åtgärder. 

Vid sidan av de nedan ovan nämnda strategiska 
satsningarna av strukturell betydelse bör en rad 

 Ån med omgivande miljöer kan utveckas till ett attraktivt parkstråk.
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förbättringar av den offentliga miljön i centrala 
Knivsta genomföras. Många av dessa har stark 
anknytning till gröna värden. Ett samlat grepp bör 
tas på dessa frågor. En del i ett sådant arbete bör 
vara en grönplan eller motsvarande för Knivsta 
tätort. Årummet är en miljö med stor potential som 
bör utformas med utgångspunkt i ett helhetsgrepp 
på hela dess sträckning genom tätorten. Några 
samlade förslag till förbättringar av delar av miljön 
i Knivsta finns redan:
•	 Ett gestaltningsprogram för entrén till Knivsta 

från E4 behandlar utformningen av Gredelby-
leden, innefattande gatan, gaturummet och 
miljöerna som är synliga från sträckan mellan 
E4 och vägbron över järnvägen. Programmet 
innehåller bland annat förslag till åtgärder i 
olika slag av grönytor som bidrar till ett intres-
sant och balanserat helhetsintryck längs den 
aktuella vägsträckan.

•	 Utformningen av sågenområdet följer ett ge-
staltningsprogram tillhörande detaljplanen för 
Gredelby 7:51. 

Grönstrukturen är av stor betydelse för tillgången 
på närnatur för skolor och förskolor. Detta gäl-
ler både både befintliga grönytor och föreslagna 
åtgärder.

Stadsbild 
Ny bebyggelse ska, vad gäller såväl enskilda bygg-
nader och offentliga rum som områden och deras 
rumsliga och funktionella struktur, utformas i för-
hållande till befintliga karaktärer. Det kan handla 
om att smälta in och kanske förstärka vissa drag 
men det kan också handla om att medvetet kon-
trastera mot vissa karaktärsdrag eller om att skapa 
nya karaktärer. En god estetisk utformning är, som 
plan- och bygglagen anger, ett starkt intresse.

Knivstas karaktär ska utvecklas mot en modern 
småstad och stadsbilden bör utvecklas på ett sätt 
som bygger vidare på karaktärsdraget med natur i 
och mellan bebyggelseområden. Bland annat bör:
•	 tätorternas struktur vara begriplig och samspela 

väl med naturförutsättningarna och samhällets 
historiska utveckling

•	 stora, till sin utformning ensartade, områden 
undvikas 

•	 tillkommande och befintlig bebyggelse tillsam-
mans utgöra en tilltalande helhet

•	 markanta naturpartier utgöra framträdande 
karaktärsdrag

Särstabadet.

Grönskan är påtaglig även i centrala delar av Knivsta.

Det lilla torget vid ”Mojjen” är ett av Knivstas nyaste torg.
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•	 känslan av att Knivsta ligger i en dalgång 
bevaras; siktlinjer tvärs och längs dalgången 
och i vissa partier mot horisonten är betydelse-
fulla att behålla, skogsridåerna på höjderna 
ska inte på ett radikalt sätt brytas av byggnader 
och bebyggelsen bör som i dag koncentreras 
till dalgången och till skogsplatåerna närmast 
denna.

•	 mötena mellan tätorterna och omgivande 
landskap, entréerna till tätorterna och om- 
rådena närmast E4 och järnvägen vara särskilt 
omsorgsfullt utformade, trevliga och vackra

•	 viktiga offentliga rum och bebyggelse i väl 
synliga lägen karaktäriseras av hög arkitektonisk 
kvalitet och centrala delar ska ha trivsamma 
offentliga rum och platser i form av små torg 
och parker

•	 centrum präglas av levande tillgängliga gatu-
rum, torg och parker

•	 bebyggelsen bör vara i 1-4 våningar, där de 
högre byggnaderna förekommer i centrala 
lägen eller då byggnadsvolymen har eller ges 
stöd i till exempel naturgivna volymer i form 
av dungar, topografi eller liknande som balan-
serar byggnadens skala. Högre byggnader bör 
undvikas. 

•	 närvaron av grönska ska vara påtaglig. Den 
gröna och lummiga karaktären i den gamla 
villabebyggelsen norr om Apoteksvägen bör till 
exempel behållas. 

Enstaka byggnader i speciella lägen, där detta 
fungerar med tanke på stadsbild, kan tillåtas i 5 
våningar. Detaljplaner som tillåter 5 våningar bör 
föregås av noggranna studier av stadsbild, karaktär 
och ortens identitet.

Läggs järnvägen under mark får det stora konse-
kvenser för stadsbilden. 

Apoteksvägen från perrongen. En av Knivstas entréer.

Offentliga rum är viktiga mötesplatser och viktiga inslag i stadsbilden.
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Utgångspunkter
Planen bygger på följande utgångspunkter:

•	 Pendeltågshållplats etableras mellan 2015 och 
2020. Fyra spår krävs.

•	 Utbyggnad i etapper gör det möjligt att anpassa 
utbyggnaden till olika scenarier: 
1. det dröjer till 2020-2025 med pendeltågs-

hållplats
2. det blir ingen pendeltågstation före 2025.

•	 Behålla handlingsfrihet fram till i första hand 
2015. Denna princip bör efterlevas så länge det 
är möjligt att åstadkomma ”en bra situation vid 
varje tillfälle”.    

•	 Spara de mest centrala lägena närmast statio-
nen tills pendeltågshållplatsen etablerats och 
efterfrågan på bostäder nära pendeltågshåll-
platsen ökat. 

Det mest fördelaktiga är att samla ny bebyggelse 
på östra sidan av järnvägen under planperioden 
eftersom området mellan Östra Brännkärr och 
en pendeltågshållplats i höjd med vägbron över 
järnvägen bör exploateras först. Den marken 
räcker mer än väl för utbyggnaden fram till plan-
horisonten. I och med att man förlägger utbygg-
naden till östra sidan av järnvägen blir det lättare 
att under planperioden försörja bostäderna med 
kollektiv busstrafik. Bebyggelse på västra sidan 
kräver dessutom stora ingrepp och investeringar 
i markarbeten och vägar, vilket gör att dessa kan 
vänta till dess en pendeltågshållplats och en lite 
tätare bebyggelsekoncentration finns intill denna 
på östra sidan om järnvägen. Viss förtätning norr 
om vägbron, på västra sidan av järnvägen är dock 
nödvändig för att lösa problem förknippade med 
lokala VA-lösningar. All utbyggnad förutsätts 
anslutas till kommunalt VA.

Utbyggnadsområden - kvalite-
ter, konflikter och gestaltning     
(Karta 1)
Utbyggnaden av Alsike kommer att ske i etapper. 
Planen ger utrymme för cirka 550-750 nya bostä-
der i Alsike exklusive nya bostäder som tillkom-
mer av förtätning av befintliga bebyggelsemiljöer. 

Inkluderas förtätningsområden ger planen utrym-
me för cirka 675-890 bostäder öster om järnvägen 
i Alsike. Väster om järnvägen ges utrymme för 
förtätning med cirka 60 bostäder.

Ett område direkt norr om Östra Brännkärr byggs 
ut först med 200 bostäder. Därefter byggs ytterli-
gare en etapp om cirka 100-200 bostäder. 

Om en pendeltågshållplats kommer tillstånd 
inom planperiodens kommer sannolikt ett 
centrum att byggs ut i anslutning till denna. Det 
området ger utrymme för cirka 250-350 bostäder. 
Denna del är lämplig för centrumbebyggelse och 
bör inte byggas ut förrän det är helt avgjort var 
en eventuell pendeltågshållplats ska lokaliseras. 
Området är lämpligt att bygga som en kvartersstad 
med småstadskaraktär som kontrasterar mot omgi-
vande äldre och glest bebyggda miljöer. Framtida 
centrumfunktioner bör lokaliseras till denna del av 
tätorten. Utformningen av mötet med omgivande 
landskap och omgivande parkstråk är viktig. 

Största avstånd till den framtida pendeltågshållplat-
sen inom tätorten blir cirka 2 100 meter.

Utformning av områden
Vid den fortsatta utbyggnaden av Alsike bör vissa 
områden utfomas som gruppbebyggelse och få en 
enhetlig karaktär med ett helhetsgrepp om bebyg-
gelse och grönområden. 

Skogsplatån norr om Östra Brännkärr erbjuder 
samma förutsättningar för stadsbyggande och 
boendemiljöer som terrängen i Östra Brännkärr. 
Ett annat sätt att utnyttja terrängförhållandena och 

Gärdet nordost om befintlig vägbro, sett från Björkkällevägen, mot 
sydost. Här föreslås tät bebygglese.

Alsike
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andra sätt att exploatera kan dock innebära att en 
annan typ av stadsbygd än i Östra Brännkärr kan 
åstadkommas. Landskapsrummet i höjd med och 
norr om den planskilda korsningen med järnvägen 
erbjuder andra förutsättningar än skogsplatån. 
Förutsättningarna utgör inget hinder för att kunna 
åstadkomma variation i utbudet av bostadstyper. 

Bebyggelsekoncentration vid en framtida pen-
deltågshållplats i nordligt läge 
Illustrationen nedan visar hur bebyggelsen närmast 
stationsläget kan utformas. Kvartersindelning med 
mera kan komma att utformas på annat sätt om 
och när områdena i fråga detaljplaneläggs. Syftet 
med illustrationerna är att underlätta tolkning av 
planens innebörd. Förslaget innebär bland annat:
•	 Fyra spår med mittplattform. Plattformen nås 

via bro som ”hänger” på befintlig vägbro. Trap-
por/hissar krävs både vid plattformen och på 
vardera änden av bron. 

•	 Bussangöring på östra sidan. 
•	 Bilparkering och cykelparkering på båda sidor 

om järnvägen.
•	 Bebyggelse med kvarterskaraktär öster om 

stationen. 

Konsekvenser 

•	 Om inte vägbron förlängs krävs relativt 
omfattande omläggning av befintliga gator/
vägar och gång- och cykelvägar: Se vidare 
under rubriken Kommunikationer nedan.

•	 Tomtmark behöver tas i anspråk för nya spår.
•	 Hållplatsen kommer att ligga i ena änden av 

tätorten som får en långsmal form, drygt två  ki-
lometer lång, under hela planperioden (2025). 
Det dröjer länge innan pendeltågshållplatsen 
kommer att ligga centralt i tätorten eftersom 
östra sidan om järnvägen bör byggas ut först.

Illustration över hur en framtida bebyggelsekoncentration vid en pendeltågshållplats i höjd med befintlig vägbro kan komma att se ut. 
Nya bebyggelseområden mellan ett sådant framtida litet centrum och Östra Brännkärr kommer att byggas ut först. Dessa bostadsområden som 
är schematiskt utritade och markerade med streckad vit linje kommer att byggas på det sätt som redovisas på plankartan (Karta 1). Bebyggelse 
av det slag som illustrerasnärmast järnvägen tillkommer först när en pendeltågshållplats finns. Bussterminal strax hitom vägbron på östra sidan 
om järnvägen. Parkeringar på båda sidor om pendeltågshållplatsen. Mittplattformen nås via trappor och hissar från gångbro som ”hänger” på 
vägbron. Illustrationen redovisar en situation där befintlig vägbro förlängts så att att Finnvretsvägen får plats under bron trots att ostkustbanan 
är utbyggd till fyra spår med mittplattform för av och påstigande. Brunnbyvägen är förlängd fram till Björkällevägen som blivit en central gata i 
bebyggelsekoncentrationen. Ny väg förbinder den förlängda Brunnbyvägen med Boängsvägen. 
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Förtätning av äldre bebyggelse-
miljöer
Förtätning av befintliga bebyggelsemiljöer i Alsike 
är nödvändiga av tre skäl:
•	 vissa bebyggelsemiljöer i de äldre delarna 

av Alsike utvecklas för att tillsammans med 
föreslagna nya bebyggelsemiljöer utgöra en 
fungerande och tilltalande stadsbygd

•	 Vissa delar av den äldre bebyggelsen har el-
ler befaras ha sanitära problem på grund av 
otillfredsställande lokala VA-lösningar. Förtät-
ning genom detaljplaneläggning är ett sätt att 
åtgärda problemen.

•	 Trycket på exploatering nära en pendeltågs-
hållplats kommer sannolikt även riktas mot 
äldre delar av Alsike.

Förtätningen av det gamla stationssamhället omfat-
tar på östra sidan av järnvägen upp till lite drygt 100 
nya bostäder i form av villor, parhus och radhus. 
Markområdena väster om järnvägen sparas i så 
hög utsträckning som möjligt för tätare utbyggnad 
efter planperioden. På västra sidan av järnvägen, 
norr om vägbron, behöver dock sanitära problem 
på grund av otillfredsställande lokala VA-lösningar 
åtgärdas. Förtätningen där bör omfatta minst 60 
bostäder. Då bär förtätningen inom området minst 
70 procent av kostnaderna för åtgärderna. De 
delar av området, (se Karta 1), som ligger närmast 
vägbron kommer att hamna mycket centralt om 
och när en pendeltågshållplats anläggs vid väg-
bron. I dessa delar bör förtätningen, i den mån det 
är möjligt med tanke på VA-situationen, undvikas 
eller ske i så liten omfattning som möjligt så att 
utrymme för tätare exploatering lämnas. 

En grundprincip för hur förtätning av de äldre 
delarna av Alsike bör ske är att den bör följa det 
läge för pendeltågshållplats som väljs. Förtätningen 
koncentreras därför till centrala och nordliga delar. 
Om man börjar med en temporär pendeltågshåll-
plats i höjd med Vrå gård för att sedan ersätta detta 
med en pendeltågshållplats i nordligt läge bör man 
börja förtäta i centrala lägen (området mellan de 
två stationslägena), för att sedan fortsätta förtäta där 
den permanenta pendeltågshållplatsen hamnar. 
Denna princip kan visa sig få ge vika för andra om-
ständigheter som kan visa sig relevantare som skäl 
för var och i vilken ordning förtätningen sker.

Om förtätningen på västra sidan av någon anled-
ning blir mer omfattande får några områden på 
östra sidan förbli oexploaterade. Förslagsvis väntar 
man då med att bygga ut de nordligaste kvarteren 
av centrumbebyggelsen norr om vägbron. 

Förtätning vid sidan av de i planen redovisade för-
tätningarna av de äldre områdena i Alsike bör före-
gås av detaljplaneprogram. En annan möjlighet är 
att vid planläggning av de äldre delarna av Alsike 
göra större detaljplaner som fångar in och prövar 
förfrågningar om smärre förtätningar utanför de i 
denna plan utsedda förtätningsområdena. För att 
godtas skall förtätning anslutas till kommunalt va.

Följande områden föreslås förtätas: 

Västra sidan av järnvägen, norr om vägbron
Cirka 60 bostäder i form av villor, parhus, radhus 
och flerfamiljshus. Utbyggnaden bör ske på ett sätt 
som gör det möjligt att förtäta området ytterligare 
efter planperioden. Särskilt de delar som ligger 
närmast vägbron bör sparas för tätare exploatering 
om och när pendeltågsstationen anläggs.

Finnhagsvägen
Cirka 30 bostäder i form av villor och radhus.

Parallellt med Pingla ström längs Norra Alängsvägen 
och Fornåssvägen
Cirka 10 bostäder i form av radhus och/eller ked-
jehus. Lokaliseras så att tillgängligheten till Pingla 
ström inte försämras. 

Södra Alängsvägen
Cirka 15 bostäder i form av villor.

Boängsvägen mellan Torpkällevägen och Solglimtsvägen
Cirka 50 bostäder i form av villor, parhus och 
radhus. Utblicken från korsningen mellan Torp-
källevägen och Boängsvägen mot nordväst, mot 
dalgången, är värd att bevara. Bebyggelsen kon-

Utblicken från korsningen mellan Boängsvägen och Torpkällevägen.



Plan  Användning av mark och vatten

103

centreras därför till norra delen av gärdet mellan 
Vrår gård och järnvägen samt till gärdet öster om 
Boängsvägen, strax söder om Vrå gård. 

Boängsvägen mellan Torpkällevägen och södra infarten 
till Gransäter
Cirka 10-20 bostäder. Det är för landskaps- och 
stadsbilden viktigt att skogspartiet som gränsar mot 
gärdet nedanför Vrå gård behålls intakt. 

Torpkällevägen
Cirka 10-15 bostäder i form av villor. Det är viktigt 
att en grönkorridor i nord-sydlig riktning sparas 
öster om förtätningen.

Kommunikationer 

Järnväg och pendeltågshållplats
Vid utbyggnad av Alsike ska mark reserveras för yt-
terligare två spår på ostkustbanan och för mittplatt-
form till pendeltågshållplats i höjd med befintlig 
vägbro över järnvägen. 

Pendeltågshållplats i nordligt läge förutsätts byggas 
om 10-20 år.  För detta krävs förmodligen bland 
annat att ostkustbanan byggs ut till fyra spår. Alter-
nativt byggs temporär pendeltågshållplats i höjd 
med Vrå gård om 5-10 år och ersätts om 15-25 år av 
station i nordligt läge. I så fall reserveras mark för 
framtida pendeltågshållplats i nordligt läge med 
tillhörande angörings- och trafikytor. 

Vägar och gator
Brunnbyvägen förlängs till Björkkällevägen (väg 
1051). Lämplig trafiksäkerhetsåtgärd väljs där de 
två vägarna möts. En förlängning av Brunnbyvä-
gen har stor betydelse för Alsikes utveckling. Som 
genomfartsled kommer den att avlasta trafik från 
lokalgatorna samt möjliggöra en bättre busstrafik-
försörjning. Björkkällevägen förbättras och ansluts 
till E4 med en trafikplats.

En ny väglänk mellan Boängsvägen och Brunnby-
vägens förlängning är nödvändig för att klara de 
ökade trafikmängderna till området söder om 
Källbacksvägen och väster Östra Brännkärr då 
detta förtätas. 

Förlängd vägbro
Om inte vägbron förlängs när pendeltågshåll- 
platsen och ytterligare två spår på ostkustbanan 
byggs, krävs relativt omfattande omläggning av 
befintliga gator/vägar och gång- och cykelvägar: 

Finnvretsvägens sträckning under vägbron för-
svinner och ersätts med en ny förbindelse väster 
om bron som antingen är tekniskt komplicerad, 
trafiksäkerhetsmässigt inte helt tillfredsställande 
eller innebärande lång omväg i jämförelse med 
dagens situation. Mark reserveras för tre olika sätt 
lösa trafikmatningen till Finnvretsvägen:
•	 Alt A (se littera på Karta 1), med anslutning 

till Pinglaströmsvägen, innebär lång omväg, 
relativt lämplig topografi och ingrepp i natur-
mark. Alternativet medför sannolikt ökat tryck 
på exploatering mellan Pinglaströmsvägen och 
Televägen. 

•	 Alt B (se littera på Karta 1), med direkt anslut-
ning till Televägen, innebär sannolikt en inte 
fullt tillfredsställande lösning ur trafiksäker-
hetssynpunkt, ingrepp i naturmark, rivning av 
hus och försämrad boendemiljö för boende på 
Televägen. Alternativet medför sannolikt ökat 
tryck på exploatering mellan Pinglaströmsvä-
gen och Televägen.

•	 Alt C (se littera på Karta 1), med direkt an-
slutning till Finnvretsvägen är den ur trafik-
säkerhetssynpunkt minst tillfredsställande 
lösningen, kortast sträcka och ingrepp i land-
skapsbilden; den karaktärsskapande berg- 
branten skyms delvis av vägbank. 

Det blir sannolikt omöjligt med gång- och cykelväg 
under vägbron på västra sidan om järnvägen när 
två spår på ostkustbanan tillkommer. 

Ny trafikplats E4
I ÖP 06 reserveras mark för en eventuell trafik-
plats E4 vid Moralund. En sådan trafikplats skulle 
innebära en mycket snabbare vägförbindelse till 
Uppsala. I första hand skulle trafikplatsen bestå av 
påfartsramper för resa norrut och avfartsramper 
för resa norrifrån. Om och när Alsike blir lika stort 
som Knivsta och/eller ett större besökscentrum/
kulturrum anläggs vid eller nära kulturminnet 
Mora stenar blir en fullt utbyggd trafikplats intres-
sant. 

Konsekvenser på trafikflöden
Prognoserna är inte framräknade med 
utgångspunkt i att en pendeltågshållplats finns i 
Alsike. Den effekt på biltrafikflödena som man 
missar i och med att man inte räknat med en 
pendeltågshållplats bedöms försvinna i de övriga 
osäkerheter som prognoser av det här slaget alltid 
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är behäftade med. 

Scenario ”0” - Nuvarande trafiksituation år 2025
Trafikefterfrågan i detta scenario baseras på en till 
stora delar oförändrad markanvändning jämfört 
med idag men med en generell trafiktillväxt om 
15 %. Befintliga detaljplaner antas byggas ut vilket 
innebär bland annat cirka 750 bostäder i ”nybygg-
nadsområdet” öster om järnvägen. Vid pendlings-
tider och lördagar förväntas volymen öka med 
minst 30 %.

Scenario Alsike ”2025”
Beräkningen av den generella trafiktillväxten 
om 15 % kompletteras med antagande om trafik 
genererad av cirka 450 nya bostäder norr om Östra 
Brännkärr, totalt cirka 750 bostäder i det befintliga 
”nybyggnadsområdet”, cirka 50 nya bostäder väster 
om järnvägen norr om vägbron och cirka 100 
bostäder i form av förtätning jämnt fördelade på de 
äldre delarna öster om järnvägen.

Om en trafikplats med på/avfart anläggs vid 
Halmby påverkas trafikflödena i Alsike. Särskilt  
trafikflödena på Brunnbyvägen och Björkkälle-
vägen påverkas av en ny trafikplats. Trafikflödena 
bedöms då öka med 5-10%. Även mindre gator 
som Boängsvägen och den föreslagna väglänken 
mellan Boängsvägen och Brunnbyvägen kommer 
att notera en måttlig trafikökning om en trafikplats 
anläggs vid Halmby.

Gång- och cykelvägar (Karta 2)
För att skapa ett trafiksäkert och sammanhållet 
gång- och cykelvägnät i Alsike föreslås att:
•	 gång- och cykelväg anläggs på båda sidor av 

förlängningen av Brunnbyvägen.
•	 några andra nya cykelvägar anläggs i norr när 

nya bostadsområden byggs ut. 
•	 gång- och cykelväg anläggs mellan Boängsåsen 

och Boängsvägen, som förbinder Knivsta och 
Alsike via Boängsvägen. Om det finns alterna-
tiva lägen i närheten av den som redovisas på 
karta 2 som skulle innebära samma kvaliteter 
för gång- och cykelvägnätet mellan Knivsta och 
Alsike är en sådan sträckning lika intressant.

•	 gång- och cykelväg mellan Elljusspåret och 
Gredelbyleden parallellt med Boängsvägen.

•	 gång- och cykelbana anläggs längs Sättragatan.

För att skapa ett intressant och sammanhållet nät 
av promenadstigar i Alsike föreslås att: 

•	 promenadstig anläggs mellan Norra Alängs- 
vägen och Fornåsvägen/Källbacksvägen.

•	 promenadstig anläggs längs Pinglaström  
mellan Boängsvägen och Vrå Herrgårdsväg

•	 möjligheten att anlägga en promenadstig i 
någon form längs Pingla ström mellan Fornås-
vägen och Boängsvägen bör undersökas.

•	 promenadstig anläggs norr om Alsike skola 
mellan befintligt gång- och cykelvägnät och 
Boängsvägen.

•	 promenadstig runt Trunstaträsket.

Nya länkar och promenadvägar som är intressanta 
endast under vissa förutsättningar är:
•	 en extra promenadstig anläggs som ytterligare 

en länk från Boängsvägen till promenadstigen 
runt Trunstaträsket (under förutsättning att en 
ny gång- och cykelväg anläggs mellan Boängs-
åsen och Boängsvägen.)

En cykelbana bör anläggs längs järnvägen till 
Bergsbrunna.

Ett antal nya gång- och cykelvägar i Alsike är redan 
planerade, se Karta 2.

Längs Brunnbyägens hela sträckning föreslås gång- och cykelvägar 
på båda sidor om vägen.  
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Verksamheter och kommersiell 
service
I Alsikes framtida centrumkvarter nära pendeltågs-
hållplatsen ska kontor och affärer kunna etablera 
sig. Aktuellt med särskilda ytor för expansion för 
näringslivet blir det först när en pendeltågshållplats 
och/eller en ny trafikplats vid E4 (Lagga Halmby) 
är byggd. 

Offentlig service
Skolor och förskolor
I planen reserveras mark för kommunal service i 
form av skolor. Mark för förskolor reserveras inte 
i planen. De ska kunna placeras efter behov i bo-
stadsområden.

I Alsike bör mark reserveras för kommunal service 
två lägen:
•	 i en bebyggelseenklav söder om Brunnby- 

vägens förlängning

•	 i ett av kvarteren i den del som ligger norr om  
pendeltågshållplatsen.

Grönstruktur Karta 2 
Framtida grönstruktur

För allmänna förutsättningar gällande redovisning 
av grönstruktur se tabell s. 81.

Inom Ar följer redovisningen detaljplanen. 

Cykelvägar inkluderar både befintliga, planerade 
och föreslagna cykelvägar. 

Karta redovisar förutom grönytor också gång- och 
cykelvägar, promenadvägar, bollplaner, skolor och 
förskolor. Relationen mellan dessa strukturer är 
intressant med tanke på barns möjligheter att på 
ett trafiksäkert sätt röra sig i tätorten. 

Planförslagen innebär att:
•	 gång- och cykelförbindelserna med bollplanerna 

på Kölängen blir bättre för boende i Alsike
•	 bollplaner blir tillgängliga på nära håll i och 

med bollplaner söder om Boängsåsen.
•	 gång- och cykelförbindelserna med Knivsta blir 

bättre
•	 gång- och cykelförbindelserna med pendeltågs-

hållplatsen blir goda

 
Scenario ”0”

900

Kartan redovisar en 
prognos gjord av  
Vägverket Konsult
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•	 mark som reserveras för skolor ligger nära  
naturområden och har bra kommunikationer. 

Strategiska satsningar på strukturell nivå
Gröna korridorer liknande den som finns mellan 
Boängsåsen och Östra Brännkärr är ett sätt att 
gynna växt- och djurlivet i och runt Alsike tätort. 
Tydligare entréer bör anläggas till Lunsen och till 
skogsmark runt tätorten och till grönkorridorerna 
mellan de olika bebyggelseenklaverna. Ett nät av 
belysta gång- och cykelvägar bör anläggas i grön-
korridorerna. Inom Alsike bör en eller två bruks-
parker anläggas. En av dessa bör ha en särpräglad 
karaktär där gestaltningen tar sin utgångspunkt i 
topografin och skogskaraktären. En finpark bör  
anläggas i anslutning de framtida centrumkvarteren.

Den gröna korridoren som lämnas mellan Östra 
Brännkärr och det nya området norr om Östra 
Brännkärr är en viktig länk i den gröna strukturen 
och en viktig komponent i stadsbilden. Bland 
annat bör ett smalt parkstråk med en gång- och 
cykelväg längs norra sidan av Sättragatan anläggas. 
Ytterligare två gröna stråk skiljer det nya området 
närmast Östra Brännkärr från de framtida centrum-
kvarteren. En förlängning av den västra av dessa 
korridorer bör förbinda landskapet norr och öster 
om centrumbebyggelsen med landskapsrummet 
väster om Vrå gård. Det vackra partiet med slån- 
och enbevuxna moränholmar i sluttningen mot 
fälten, närmast nuvarande planskild korsning med 
järnvägen, är väl lämpat att utvecklas mot ett park-
område som rymmer både en finpark med 
karaktären ”naturen som trädgård” och en bruks-
park. Parken blir stadspark när ett centrum byggs 
och skapar som beskrivs ovan dessutom en grön 
kontakt mellan landskapet i norr och de äldre 
delarna av stationssamhället på östra sidan av järn-
vägen. Parkstråket fortsätter söderut längs Pingla 
Ström ner till Vrå Herrgårdsväg.

Grönområdet mellan tätorterna utvecklas till ge-
mensamt rekreationsområde, inkluderat befint-
lig gång- och cykelväg mellan Boängsåsen och 
starten på Elljusspåret. I området bör en större 
lekplats anläggas. Skogsskötseln bör fokusera på 
glesare skog med öppna gläntor som upplevs 
som ’trygg’. Eventuellt anläggs sportfält i skogen 
mellan elljusspåret och Boängsåsen. Se vidare 
under avsnittet Sport, idrott och fritid.

Grönkorridorer mellan landskapsrummet väster 
om Vrå gård och skogsområdena öster om nybygg-
nadsområdet behålls och utvecklas, samtidigt som 
delar av stråket förtätas med ny bebyggelse. En 
grön korridor lokaliseras längs Pinglaström och 
Fornåsvägen ner till Vrå Herrgårdsväg. Ett grönt 
stråk som sträcker sig från nuvarande vägbro över 
järnvägen till befintlig gång- och cykeltunnel i 
höjd med Vrå gård åstadkoms därmed. 

Spara karaktärsgivande terräng norr om Östra 
Brännkärr så det skapas sammanhängande grönkor-
ridorer med kontakt med omgivande naturmark.

Tydligare ”portar” till omgivande skogsområden 
och till Lunsen.

Stadsbild

När Alsike expanderar bör ett koncentrerat och 
mot omgivningen tydligt avgränsat centrumområ-
de, med tydlig småstadskaraktär, närmast läget för 
pendeltågshållplatsen eftersträvas. Centrumkvar-
teren bör ha en stadsmässig kvartersstruktur med 
gator och trottoarer mellan kvarteren. Små parker 
och torg bör, liksom trädplanteringar, finnas längs 
de viktigaste gatorna. Innovativ arkitektur kan med 
fördel tillåtas i några av de mest centrala kvarteren 
och/eller på någon eller några platser som vetter 
mot järnvägen. Bebyggelsen bör vara i 1-3 våningar. 
I något enstaka fall kan 4 våningar vara aktuellt.

De nya bostadsområden som föreslås direkt norr 
om Östra Brännkärr bör ges en annan karaktär än 
de områden som finns i Östra Brännkärr.

Hur hela nybyggnadsområdet kan utvecklas mot 
en egen och attraktiv identitet är en central fråga 
i det fortsatta arbetet med planläggning av Alsike.  
Det är också viktigt att ta ställning till hur äldre 
och nyare delar av Alsike ska utvecklas i förhål-
lande till varandra. 

Platsen där Brunnbyvägen och Björkkällevägen 
möts får en central funktion i centrumbildningen. 
Området mellan denna plats och läget för pen-
deltågshållplatsen är också av central betydelse. 
Mötet med landsbygden i norra delen av centrum 
bör utformas särskilt omsorgsfullt. Skogen öster 
om bebyggelsen bör glesas ur och mötet mellan 
bebyggelsen och denna utformas så att skogen blir 
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tillgänglig och känns inbjudande. 

Frågan om hur stadsbilden i det gamla stations-
samhället ska utvecklas i förhållande till de nya 
delarna får störst betydelse i de norra och centrala 
delarna av det gamla stationssamhället. Dessa delar 
av det gamla stationssamhället bör utformas så att 
det utgör en stadsmässig helhet tillsammans med 
de nya utbyggnadsområdena samtidigt som de 
delvis har en annan karaktär vad gäller täthet och 
struktur. Bland annat ska landskapets karaktärsdrag 
i de äldre delarna inte förändras lika radikalt som 
där nyexploatering sker. Exempelvis bör utblicken 
mot nordväst, mot dalgången, från korsningen 
mellan Torpkällevägen och Boängsvägen bevaras 
i någon mån även om gärdena nedanför Vrå gård 
delvis exploateras. 

Planen visar Ar: s framtida utveckling. Delar av 
riksintresseområdet för kulturmiljö runt Valloxen 
och Säbysjön (K 45) och den kommunala kultur-
miljön med ungefär samma utsträckning (kultur-
miljö U33 enligt Kulturmiljöer i Uppsala kommun, 
1989) berörs.

Förslaget
Ar expanderar:
•	 på gärdet mellan nuvarande Ar och E4
•	 i södra kanten av landskapsrummet väster om 

hotellet. 
•	 norrut.
Expansionens utbredning mellan nuvarande Ar 
och E4 bör studeras närmare vid detaljplanelägg-
ning. Bland annat bör man ta ställning till om den 
lilla höjden med tallar och enar väster om avfarts-
rampen för södergående trafik ska vara synlig vid 
färd såväl norrut som söderut på E4. Området är 
lämpligt för verksamheter som lämpar sig att förläg-
ga väl synliga från E4. Området utgörs i huvudsak 
av åkermark. 

Bebyggelsen runt gärdet väster om hotellet bidrar 
till att skapa en urban karaktär i den första be-
byggda miljön som möter en resande på väg mot 
Knivsta från öster. 

Ar
(Karta 1)

Verksamheter som lämpar sig att ligga väl synliga 
från E4 är sådana som bidrar till att ge en positiv 
bild av Knivsta. Bland annat innebär det företag 
som genom sin inriktning och profil överrensstäm-
mer med och förstärker Knivstas identitet. 

I lägen väl synliga från E4 bör endast verksamheter 
lämpade för ”skyltlägen” medges.

En utbyggnad i dalgången väster om Framnäs 
kräver att kraftledningen grävs ned i exploaterings-
områdena. En nedgrävning av kraftledningen är 
önskvärd hela sträckan mellan Dalbo och norra 
avfarten från E4.

Illustrerande exempel över hur Ar kan expandera norrut.
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Ny bebyggelse längs vägen bör endast i undantags-
fall tillåtas. På västra sidan av vägen bör ingen ny 
bebyggelse tillåtas söder om Gransäter. På östra 
sidan av vägen finns några lägen invid befintliga 
bebyggelsegrupper som lämpar sig för ett nytt 
enbostadshus. De lägen som är valda innebär att 
karaktären i bebyggelsegrupperna och i landskapet 
kan bevaras. Om andra lägen i kanten av befintliga 
bebyggelsegrupper skulle exploateras skulle det 
medföra att antingen bebyggelsegruppen eller det 
omgivande landskapet, i förhållande till dess värde, 
förändras radikalt. 

Endast enbostadshus bör tillåtas. Byggnader, 
garage och förråd med mera bör utformas på ett 
sätt som anknyter till karaktären på befintlig bebyg-
gelse. Tomtmark bör utformas så att den smälter in 
i terrängen på liknande sätt som befintliga tomter.

Området runt Boängsvägen bör regleras med de-
taljplan eller områdesbestämmelser.

Boängsvägen

Detta avsnitt behandlar kommunikationer, inklu-
derat busstrafik, översiktligt. Förslag till nya gång- 
och cykelvägar, ny planskild korsning med järn-
vägen i Knivsta och liknande redovisas i avsnitten 
Knivsta respektive Alsike. 

Utgångspunkter
Den planerade bebyggelseutvecklingen kräver nya 
trafiklösningar i form av nya vägar, gång- och cykel-
vägar, stationsområden, parkeringar och andra 
ytor för kommunikationer. Planen eftersträvar en 
struktur som främjar byggande i goda kommunika-
tionslägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik 
och natur. 

Under planeringshorisonten fram till 2025 förvän-
tas kommunikationerna i kommunen liksom idag 
vara cykel, bil, buss och tåg. Bilinnehavet 2025 
antas motsvara dagens nivå men en större andel 
av bilparken har då förmodligen miljövänligare 
drivmedel. Den fysiska planeringen bör genom 
antagna policys och riktlinjer underlätta för gång, 
cykel och kollektivtrafik.

Grundprincipen för utvecklingen av vägnätet i 
kommunen är ett tydligt och enkelt system som 
underlättar resandet för kommunens invånare. 
Framtidens vägnät klassificeras utifrån stomvägnät, 
genomfartsgator och lokalvägnät. Stomvägnätet 
har som syfte att göra genomfartstrafiken smidig, 
trafiksäker och miljömässigt så effektiv som möj-
ligt. Genomfartslederna är till för att mata trafiken 
från lokalgator och centrala funktioner till stom-
vägnätet. Sammanlänkningen av Tuvstarrsvägen 
och Kölängsvägen är ett exempel på skapande av 
genomfartsleder. I det lokala vägnätet ska trafiken 
minimeras och anpassas efter de fysiska förutsätt-
ningarna.

För att skapa en väl fungerande och kostnadsef-
fektiv infrastruktur är det av stor vikt att ha tydliga 
planer för hur vägnätet ska se ut och nyttjas, var det 
ska finnas cykelbanor, vägar prioriterade för buss-
trafik, placering av lekplatser, idrottsanläggningar, 
med mera - allt för att skapa ett hållbart samhälle. 

Kommunikationer
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Vägar
Under planperioden föreslås stora infrastruktursats-
ningar som planskild korsning söder om Knivsta 
station, förlängning av Centralvägen söderut, nya 
trafiklösningar för att lösa bil- och busstrafik till 
en framtida pendeltågshållplats i Alsike. Närmare 
beskrivning av lösningar återfinns under avsnitten 
Knivsta respektive Alsike. 

Busstrafik
Busstrafiken fungerar som en länk i transportsyste-
met. Den ska skapa enkelhet och smidighet i kon-
ceptet ”hela kedjan”. Det innebär hög prioritet på 
tågpassning, infartsparkeringar, anslutande cykelvä-
gar, tillgänglighetsanpassade och trygga gångvägar 
och hållplatser med tydlig och enkel information.  

Knivsta
Busstrafiken koncentreras till ett antal gator som 
i kommunens fysiska planering är tydligt defini-
erade.

I Knivsta kommer följande gator att prioriteras för 
busstrafik: Genvägen, Forsbyvägen, Centralvägen, 
Tuvstarrsvägen/Kölängsvägen, delar av Apoteks- 
vägen. 

Följande knut- och målpunkter bör nås med buss-
trafik;
•	 Järnvägsstationen
•	 Centrum
•	 Vårdcentralen
•	 Busshållplatsen vid Ar/Nova Park
•	 Sporthallen/Thunmanskolan
•	 Segerstaskolan
•	 Alsike skola

Den nya bussterminalen i Knivsta vid järnvägs-
stationen blir en naturlig knut- och omstignings-
punkt.

Det krävs ett långsiktigt arbete för planeringen av 
busstrafiken, ett samarbete med UL. Det är viktigt 
att kommunen i sin planering ligger steget före, för 
att så sätt påverka och styra utveckling av busslinje-
nät och kostnaderna för detta. Inom kollektivtrafi-
ken krävs en god samordning för att hela systemet 
skall fungera bra. Detta gäller då även samord-
ningen för byggnation/rekonstruktion av hållplatser 
i trafiken. Det finns ett flertal olika organisationer 
som tillsammans bör arbeta för att göra kollektivtra-

fiken till ett attraktivt val. Organisationerna ska ha 
väl avgränsade ansvarsområden att arbeta utifrån 
för att hela reskedjan ska fungera för resenärerna. 
De organisationer det gäller är främst Trafikverket, 
kommunerna, trafikhuvudmännen, trafikentrepre-
nörerna, lokala fastighetsägare och länsstyrelsen.

Alsike
Den avgörande frågan för kollektivtrafikförsörjning-
en i Alsike är om och när en pendeltågshållplats i 
Alsike blir verklighet. Till dess att en pendeltågs-
hållplats finns i Alsike behöver bussförbindelserna 
till och från Alsike förbättras. 

Som underlag inför det fortsatta planeringsarbetet 
bör följande vägar i Alsike prioriteras för busstrafik:
•	 Brunnbyvägen
•	 Björkkällevägen 
Om busstrafiken i huvudsak koncentreras till dessa 
gator och hållplatser placeras ut med ett avstånd 
om 200 meter kommer större delen av de boende i 
Östra Brännkärr få högst 200 meter till hållplats.  

Mindre vägar kan komma att trafikeras om ett 
närtrafiktrafiksystem införs. Då kommer en större 
andel av de boende att få kortare än 100 meter till 
närmaste busshållplats.

Om en pendeltågshållplats byggs kommer buss- 
trafiken att behöva en total översyn. Matning till 
den nya pendeltågshållplatsen istället för till  
Knivsta blir då prioriterad. 

Bussalternativ Pendeltågshållplats

En bussterminal lokaliseras på östra sidan om 
pendeltågshållplatsen. Det kommer att medföra att 
busslinjer ansluter terminalen från två olika håll, 
dels från Björkkällevägen och dels från förläng-
ningen av Brunnbyvägen. Terminalen kommer att 
bli en naturlig knutpunkt för stomlinjer mot Upp-
sala, men även för regionala och lokala linjenät. 
Terminalen kommer därmed att bli reglerplats för 
bussarna varför utrymme för detta måste beaktas.

Bussalternativ Busstrafik
Om järnvägsstation inte byggs kommer busstrafi-
ken i Alsike under morgon och kväll att fungera 
som matartrafik till Knivsta järnvägsstation. Övriga 
tider kan trafiken utformas efter närtrafikkoncep-
tet, anpassad för äldre, personer med barnvagn, 
skolungdomar, och personer med funktionsned-
sättning.
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Reservat för utbyggnad av järn-
vägsspår och stationer/pendel-
tågshållplatser
Mark för järnvägsstationer (plattformar och spår) 
och tillhörande funktioner som bilparkering, 
angöring, cykelparkering, busstrafik med mera bör 
reserveras på följande platser i avsikt att hålla öppet 
för olika alternativ för lokalisering av stationer:
•	 Knivsta: Områdena närmast järnvägen mellan 

Gredelbyleden och Knivstavägen samt cirka 
100 m söderut från Knivstavägen.

•	 Alsike: Områdena närmast järnvägen vid 
Björkkällevägens vägbro över järnvägen (cirka 
300 meter norrut och söderut räknat från 
bron).

Banverket anser att kommunen bör ha planbered-
skap för att fyra spår på sikt ska kunna möjliggöras 
på ostkustbanan. Planen beaktar detta och föreslår 
inga förändringar väster om nuvarande spårområde 
som hindrar en utbyggnad till fyra spår. 

Planen lämnar öppet för att i framtiden kunna 
överväga om järnvägen ska förläggas under jord 
inom Knivsta tätort. Ett sådant projekt är dock 
mycket kostsamt och kan bli aktuellt först mycket 
långt fram i tiden.

Cykelvägar
Förslag till nya gång- och cykelvägar framgår under 
avsnitten Knivsta respektive Alsike.

Efterfrågan på gång- och cykelvägar är stor och gäl-
ler såväl inom och mellan tätorterna som mellan 
byarna på landsbygden och tätorterna. Ett större 
utbud av cykelvägar mellan till exempel större 
bebyggelseområden på landsbygden och pendel-
tågsstationerna i Knivsta och Alsike och inom 
tätorterna torde leda till att fler väljer cykeln på 
vägen till arbetet. Ett utbyggt cykelvägnät mellan 
tätorterna och bebyggelseområden på landsbygden 
ökar också möjligheterna att cykla till attraktiva  
rekreationsmarker. En utbyggnad av cykelvägar 
torde därför få positiva effekter på folkhälsan. 

Planering av cykelvägnät sker i samklang med övrig 
infrastrukturplanering, boende, vägar med mera. 
Utbyggnadsordning av gång- och cykelvägar bör 
följa följande prioriteringsordning;
1. Skolresor till skolorna i centrum

2. Arbetspendling från Alsike till Knivsta järn- 
vägsstation

3. Skolresor för boende i Knivsta tätort, västra 
sidan om järnvägen, till skolorna i Centrum

4. Skolresor för boende i Knivsta tätort, östra 
sidan om järnvägen, till skolorna i Centrum

5. Cykling till Vårdcentral och kommunal service 
i kommunhuset

6. Cykling för rekreation

Beroende på förändrade förhållanden kan priori-
teringen komma att skifta med tiden.
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Knivsta
Sammanfattning
Planen fungerar va-tekniskt tillfredsställande. Den 
innebär en ökning av vatten- och spillvattenled-
ningar i Knivstavägen som bedöms ha tillräcklig 
kapacitet. 

Utbyggnadskostnaderna blir mycket högre än 
möjliga intäkter vid exploatering av föreslagna 
områden längs Gredelbyledens norra sida öster 
om Ängby park, Trunsta och Norra Ängby. Även 
utbyggnaden vid Södra stationsvägen kan innebära 
att utbyggnadskostnaderna överstiger möjliga in-
täkter om ombyggnad av befintliga va-anläggningar 
krävs. Utbyggnaden vid Tarv bör omfatta minst 
cirka 200 bostäder för att intäkterna ska hamna i 
balans med kostnaderna för va-investeringarna.  
Övriga utbyggnader som föreslås bidrag med  
ekonomsikt överskott till huvudanläggningen.

Exploatering av Norra Gredelby konkurrerar med 
kapacitet med utbyggnader i Alsike och i Ar. 

Nya områden med främst bostäder
Södra Ängby (idag Ängby industriområde)
Dagens industrifastigheter är anslutna till den 
allmänna va-anläggningen. Spillvatten avleds via 
Knivstavägen till uppsamlande ledning väster om 
Knivstaån. Ledningsnätet bedöms klara en utökad 
anslutning. Vid detaljprojektering av området 
måste hänsyn tas till befintliga ledningar väster och 
norr om Alsike maskin, Knivsta-Tarv 3:19.

Med en utbyggnad med 200 bostäder, antaget 100 
lägenheter och 100 radhus ger området ett bidrag 
till huvudanläggningen med cirka 1000 kkr.

Knivstavägen
En utbyggnad föreslås med 150-250 bostäder. 
Fastigheterna utmed Knivstavägens södra sida och 
Engvallen är anslutna till den allmänna va-anlägg-
ningen. Spillvatten avleds via Knivstavägen till 
uppsamlande ledning väster om Knivstaån. Led-
ningsnätet bedöms klara en utökad anslutning. 

Teknisk försörjning 
- vatten och avlopp

Med en utbyggnad med 200 bostäder, antaget 100 
lägenheter och 100 radhus ger området ett bidrag 
till huvudanläggningen med cirka 1000 kkr.

Tarv
En utbyggnad föreslås med 300-400 bostäder. 

Området avrinner mot Knivstavägen. Ledning-
arna i Knivstavägen har erforderlig kapacitet. Nya 
huvudledningar måste byggas fram till befintliga 
ledningar i Knivstavägen. En eller flera anslut-
ningspunkter utefter Knivstavägen kommer att vara 
nödvändiga. En översiktlig VA-plan måste tas fram 
som visar på hur området ska VA-försörjas och var 
anslutningspunkterna skall vara utmed Knivstavä-
gen.

Vid detaljplaneläggning bör området avgränsas så 
att självfall mot Knivstavägen är möjligt. Annars 
krävs pumpstation inom området längst söderut. 
Därför är det viktigt att noggrant studera topografin 
vid detaljplaneläggning. 

Ny bostadsbebyggelse bör inte uppföras för nära 
reningsverket för att inte ”bygga på sig” klagomål 
från närboende och ökade driftkostnader på grund 
av exceptionell luktreducering. Enligt Boverkets 
Allmänna Råd 1995:5 bör avståndet till reningsver-
ket vara minst 300 meter. Avståndet till pumpstatio-
ner bör vara minst 50 meter.

Med 350 bostäder, 100 radhus, 100 villor samt 
150 lägenheter balanserar utbyggnadskostnad 
och möjliga intäkter varandra. Vidare har då anta-
gits att 800 meter huvudedningar behövs för att 
ansluta området till Knivstavägen. 
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Norra Gredelby
En utbyggnad med 50-150 lägenheter föreslås. 
Spillvatten från de föreslagna områdena avleds till 
den befintliga pumpstationen vid Trunstaträsket, 
AP06. Komplettering behövs med va-ledningar 
fram till befintliga ledningar. Befintliga ledningar 
bedöms ha tillräcklig kapacitet för den planerade 
bebyggelsen. 

Utbyggnad inom Norra Gredelby konkurrerar om 
ledig kapacitet i pumpstation AP06 med utbyggna-
derna inom Alsike och Ars industriområde. 

Vid utbyggnad ger området ett bidrag till huvud-
anläggning med cirka 500 kkr.

Norra Ängby
Reservområde med 50-100 bostäder.

Området saknar idag va-anslutning. Allmänna 
va-ledningar måste byggas ut fram till området.
Avståndet till befintliga va-ledningar vid den befint-
liga pumpstationen AP08 Trunsta är ca 400 meter. 
Den befintliga pumpstationen måste byggas om. 
Förmodligen krävs det även en ny pumpstation 
inom området. Det är svårt att få ekonomi för en 
va-utbyggnad av området.

Vid en större utbyggnad kommer en investering 
i nya ledningar längs Knivstaån till Knivstavägen 
att behöva tidigareläggas. Det är samma ledningar 
som avleder spillvatten från Alsike väster om järn-
vägen.

Utbyggnadskostnader av huvudanläggning över- 
stiger möjliga intäkter med cirka 1500 kkr.

Förtätning och komplettering av befintliga 
bebyggelsemiljöer - områden med främst 
bostäder
Centrum
I Centrum föreslås förtätningar med 70 bostäder. 
Förtätningar i centrum är möjligt utan att det be-
fintliga ledningsnätet behöver förstärkas väsentligt. 

Det finns idag några stråk inne på kvartersmark där 
förtydligande behöver göras vad som är allmänna 
va-ledningar och vad som är enskilda. Nybyggna-
tion bör inte ske över befintliga va-ledningar.

I och med att utbyggnad görs via förtätningar av 
befintliga ledningsnät ger området ett bidrag till 
huvudanläggning.

Verksamheter och kommunal service
Södra Stationsvägen
Fastigheterna utmed Södra Stationsvägen är idag 
anslutna till den allmänna va-anläggningen. För 
att pumpa spillvatten till huvudledningen på andra 
sidan Knivstaån finns en allmän pumpstation 
på fastigheten Särsta 3:380. Särsta 3:380 ägs 
av Knivsta kommun. Om ägarbyte sker bör en 
fastighetsreglering ske vid pumpstationen och dess 
ledningar.

Man bör inte etablera sådana verksamheter som 
kan störas av avståndet dels till pumpstationen och 
dels till det närliggande reningsverket.

Stora utbyggnader i området kan kräva en om-
byggnad av pumpstationen för att klara de ökade 
flödena. 

Kan befintligt ledningsnät och pumpstation 
utnyttjas vid en utbyggnad ger området ett mindre 
bidrag till huvudanläggning. Måste ombyggnad ske 
av befintliga anläggningar överstiger kostnaderna 
möjliga intäkter.

Trunsta
Genom området går huvudledningarna för vatten- 
och tryckspill till Alsike väster om järnvägen som 
hänsyn måste tas till. Ledningsstråket försvårar en 
utbyggnad av området.

Befintlig pumpstation Trunsta och tryckledning 
från pumpstationen måste förmodligen byggas om 
för att klara en förtätning i området. 

Idag är dagvattenavledningen från området ett 
problem. Dagvattenavledningen från området 
måste förbättras via en ny dagvattenledning under 
järnvägen till Knivstaån. Befintlig dagvattenled-
ning från Trunstavägen till järnvägen måste dras 
om i nytt läge. 

Utbyggnadskostnader av huvudanläggning översti-
ger möjliga intäkter med cirka 500 kkr.
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Alsike

Bakgrund
Dricksvatten
Dricksvattenförsörjning har tidigare skett via 
ledningar från Knivsta väster om järnvägen. Den 
gamla delen av Knivsta har försörjts via lågzon, 
trycket hålls som i resten av Knivsta av Valstatornet 
i Knivsta. Östra Brännkärr har försörjts via högzon 
genom en tryckstegringsstation på Fornåsvägen.

2007 byggdes ny överföringsledning från Knivsta 
öster om järnvägen och en tryckstegringsanlägg-
ning i Boängsåsen som kapacitetsmässigt ersätter 
tryckstegringen på Fornåsvägen. Man fick då en 
säkrare dricksvattenförsörjning via möjlighet till 
distribution från Knivsta till Alsike från två håll, 
öster och väster om järnvägen.

Spillvatten 
När Alsike ursprungligen planerades på 1980-talet 
var det tänkt att avloppsförsörjningen på sikt skulle 
ske till nytt reningsverk som skulle vara gemensamt 
för Uppsala och Alsike. Innan överföringsledningar 
till Uppsala byggdes anslöts Alsike till befintligt 
reningsverk i Knivsta. Man har sedan dess revi-
derat planerna i Uppsala. Några planer på ett nytt 
reningsverk i Uppsala finns för närvarande inte. 
Avloppsvatten från Alsike kommer därför att även i 
framtiden omhändertas vid Knivsta reningsverk.

VA-försörjningen har fram till 2007 skett via 
ledningar väster om järnvägen. Spillvatten har 
pumpats från pumpstationen vid Kallkällan, AP20 
via en ca 4 km lång tryckledning till Trunsta och 
därefter runnit med självfallsledningar väster om 
järnvägen. 

2007 byggdes överföringsledningar öster om 
järnvägen. När utbyggnaden av Boängsåsen är 
klar kommer större delen av spillvattnet från Östra 
Brännkärr att avledas öster om järnvägen. 

Vid byggnationen av överföringsledningen från 
Boängsåsen har förberedelse gjorts för att ansluta 
en tryckledning utmed Boängsvägen.

I nästa etapp 3 av exploateringsområdet Boängs-
åsen byggs en ny pumpstation som pumpar 
spillvatten via Åsgatan och vidare med självfall 
via överföringsledningen mellan Boängsåsen och 
AP06 Källbacken. Ny tryckledning byggs från 
pumpstation AP21 Gränsgatan till den nya pump-

stationen i Boängsåsen, AP24. Detta gör att AP20 
Kallkällan avlastas. När etapp 3 är klar avleds den 
största delen av spillvatten från Östra Brännkärr 
öster om järnvägen till AP04 vid Trunsta träsk. När 
de antagna detaljplanerna blivit fullt utbyggda 
kommer området att generera spillvatten från cirka 
830 fastigheter vilket innebär 21 l/s inkl inläckage. 

Till AP06 kommer spillvatten även från Ar och 
Norra Gredelby. Pumpstationen har en pump-
kapacitet på 93 l/s och är maximerad till tryck-
ledningen. Tryckledningen går söderut mynnar i 
korsningen Centralvägen/ Apoteksvägen.

Till AP20 kommer spillvatten från både från Östra 
Brännkärr, cirka 110 fastigheter och från den gamla 
delen av Alsike, cirka 150 fastigheter. Dimensio-
nerande flöde inklusive inläckage ca 9 l/s. Pump-
stationen har en maximal pumpkapacitet på 28 l/s.

Framtida VA-strategi
Dricksvatten
Den nya tryckstegringen vid Boängsåsen har  
dimensionerats för att klara området samt 1500 
extra bostäder.

Ombyggnad av befintligt ledningsnät planeras 
inom kort att göras med avsikt på att området öster 
om järnvägen norr om Källbacksvägen skall över-
föras till högzonen.

När Brunnbyvägen förlängs norrut byggs en ny 
huvudvattenledning som binder ihop nuvarande 
huvudledningar vid Pingla ström och i Östra  
Esplanadens norra ände. 

Detta innebär att kapacitet kommer att finnas för 
de planer för kommande utbyggnader i Alsike som 
redovisas i denna plan.

Spillvatten
Roslagsvatten har beräknat hur de föreslagna 
planerna påverkar den allmänna va-anläggningen 
i Alsike.

Vid beräkningarna har använts följande paramet-
rar, antal boende per fastighet/ lägenhet 3,1 p/lgh, 
specifik vattenförbrukning 180 l/p,d, maxdygns-
faktor 1,9 och  maxtimfaktor 2,4. Säkerhetsfaktor i 
pumpstation har satts till 1,5. Inläckage har antagits 
till 170 l/p,d i ”gamla” områden och 90 l/p,d i nya 
områden. Som nya områden har antagits utbygg-
nad inom detaljplaneområden.
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Enligt beräkningarna kan AP20 belastas med 
spillvatten från ytterligare cirka 400 fastigheter från 
Alsikebolagets exploateringar eller från omvand-
lingsområden innan ytterligare åtgärder måste 
göras. Pumpstationens pumpkapacitet begränsas 
av den långa tryckledningen till Knivsta och kan 
därför inte utökas.

Roslagsvattens förslag är att det byggs en ny 
tryckledning utmed Boängsvägen till ”knät” på 
överföringsledningen mellan Boängsåsen och 
AP06 när kapaciteten i AP20 är uppfylld. Antingen 
görs en ombyggnad av AP20 eller så byggs en ny 
pumpstation. Ledningen bör dimensioneras för 
cirka 40 l/s. Möjlig kapacitet begränsas av kapaci- 
teten i AP06 vid Trunsta träsk och ”konkurrerande” 
utbyggnader i Ars industriområde, Norra Grede-
lby och eventuellt Brunnbyplatån. Fastigheterna 
utmed Boängsvägen kan då ansluta till med 
tryckavloppssystem till tryckledningen. 

Tryckledningen på västra sidan kan utnyttjas till en 
ny pumpstation för kommande utbyggnad väster 
om järnvägen.

Beräkningar av de olika områdenas bidrag till 
huvudanläggningar visar att det kan vara svårt att 
finansiera den framtida tryckledningen med de 
områden som beskrivs i planen. Till denna måste 
även ytterligare framtida områden bidra. 

Utbyggnad
Ur va-perspektiv är det viktigt att utbyggnad sker 
sammanhållet och att befintliga anläggningar 
utnyttjas så långt som möjligt. En spridd utbyggnad 
ger dålig utbyggnadsekonomi.

Nyexploateringsområden och förtätningsom-
råden
Norr om Östra Brännkärr, 300-400 bostäder
Området ansluts till ledningar utmed den till järn-
vägsviadukten förlängda Brunnbyvägen till befint-
ligt ledningsnät vid Pingla ström. Området skall 
också anslutas till befintlig huvudvattenledning 
i norra änden av Östra Esplanaden för att uppnå 
rundmatning i distributionsnätet. Området kom-
mer att ligga inom högzon för vattenförsörjning. 

Exploatering nordväst järnvägsviadukt, 250-350 
bostäder
Området skall anslutas till befintligt ledningsnät 
vid Pingla ström. Området kommer att ligga inom 
högzon för vattenförsörjning. 

Västra sidan av järnvägen, norr om vägbron, 60 bostäder
I västra Alsike norr om järnvägsviadukten saknas 
idag allmänna va-ledningar. Befintliga ledningar 
med erforderlig kapacitet finns vid viadukten över 
järnvägen. I området finns ett 40-tal fastigheter. 
Området kan i framtiden komma att ha behov av 
en allmän va-försörjning. Med dagens va-taxa krävs 
en förtätning med 60-70 fastigheter för att erhålla 
en rimlig ekonomi för en va-utbyggnad. Området 
ger inget bidrag till huvudanläggningskostnader.

Finnhagsvägen, 30 bostäder
För att klara en utbyggnad vid Finnhagsvägen med 
30 fastigheter krävs en förstärkning av spill och 
vattenledningar ned till korsningen mellan väg och 
Norra Alängsvägen, ca 260 m. Denna ledning är 
en del av överföringsledning till Lagga om denna 
skulle byggas ut.

Parallellt med Pingla ström längs Norra Alängsvägen 
och Forngravsvägen, 10 bostäder
Befintliga ledningar längs Pingla ström har tillräck-
lig kapacitet. Flertalet fastigheter är anslutna till 
den allmänna va-anläggningen.

Södra Alängsvägen, 15 bostäder
Området måste anslutas till befintliga ledningar i 
antingen Källbacksvägen och utmed Pingla ström 
längs Solglimtsvägen. En högre förtätning utmed 
Solglimtsvägen är önskvärd för att erhålla bättre 
ekonomi på utbyggnaden. Hur en va-utbyggnad 
kommer att se ut beror på hur området utformas i 
en framtida detaljplan. Området ger inget bidrag 
till huvudanläggningskostnader.

Boängsvägen mellan Torpkällevägen och Solglimtsvägen, 
50 bostäder
Området kan anslutas till befintliga ledningar 
utmed Pingla ström som har tillräcklig kapacitet. 
Hur en va-utbyggnad kommer att se ut beror på 
hur området utformas i en framtida detaljplan.

Boängsvägen mellan Torpkällevägen och södra infarten 
till Gransäter, 10-20 bostäder
Området måste anslutas via nytt ledningsnät till 
befintlig pumpstation vid Kallkällan. En tätare 
bebyggelse är önskvärd för att erhålla bättre 
ekonomi på utbyggnaden. Hur en va-utbyggnad 
kommer att se ut, beror på hur området utformas 
i en framtida detaljplan.

Alternativt ansluts fastigheterna senare då överfö-
ringsledningen på södra sidan om Boängsvägen 
byggs ut. Fastigheterna ansluts då via tryckavlopp. 
Denna utbyggnad behövs dock först i slutet av 
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planeringsperioden.

Torpkällevägen, 10-15 bostäder
Området måste anslutas via nytt ledningsnät till 
befintlig pumpstation vid Kallkällan. En tätare 
bebyggelse är önskvärd för att erhålla bättre 
ekonomi på utbyggnaden. Hur en va-utbyggnad 
kommer att se ut, beror på hur området utformas 
i en framtida detaljplan.

Alternativt ansluts fastigheterna senare då överfö-
ringsledningen på södra sidan om Boängsvägen 
byggs ut. Fastigheterna ansluts då via tryckavlopp. 
Denna utbyggnad behövs dock först i slutet av 
planeringsperioden. 

Exploateringen bör ske med hänsyn till pumpsta-
tionen vid Torpkällevägen.

Ar

Ledningsnätet har dimensionerats i samband med 
att detaljplanen för Ar togs fram 1988. Vattenför-
brukning i industriområden är svårt att dimen-
sionera. Roslagsvatten anser dock att den faktiska 
anslutning som skett är mindre än som dimensio-
nerats för vilket gör att en utbyggnad av befintliga 
ledningsnät i Ar är möjlig. 

Gärdet mellan nuvarande Ar och E4
Kan anslutas till befintlig pumpstation på 
Rubanksgatan, dock osäkert om detta går att 
anordna med självfall. Dricksvattenledning med 
tillräcklig dimension finns i Rubanksgatan och 
måste byggas fram till området.

Mot en byggnation inom området är att delar av 
området kan komma att behövas för renings- 
åtgärder av dagvatten från Ar och för vattnet i 
Brunnbyåns innan det når Valloxen. Borde arbetas 
in i en framtida detaljplan för området, cirka 100 
meter.

Södra kanten av landskapsrummet väster om hotellet

Kan anslutas till befintlig pumpstation vid Statoils 
bensinstation. Befintlig dricksvattenledning och 
pumpstation bedöms ha tillräcklig kapacitet för 
den planerade bebyggelsen. Självfallsledningar 
måste byggas fram till pumpstationen.

Alternativt måste en ny pumpstation byggas inom 
området och tryckledning till befintlig självfalls-
ledning på norra sidan om Gredelbyvägen.

Norrut
Knivsta kommun arbetar med en förnyad detalj-
plan för Mejselgatan och Hyvelgatan. Roslags-
vatten deltar i detta arbete. I planarbetet arbetas 
möjligheten att utöka planen norrut in. Framtida 
anslutning till Mejselgatan kommer att förberedas.

Området nordöst om nuvarande Ar skall anslutas 
till befintligt allmänt ledningsnät.

Ny vägdragning
I förslaget till ny översiktplan föreslås en förläng-
ning av Centralvägen söderut till Forsbyvägen och 
ansluta till Knivstavägen via en ny viadukt över 
järnvägen. Stor hänsyn måste tas till befintliga 
pumpstationer och va-ledningar, dels Norrvattens 
huvudvattenledning och dels Roslagsvattens spill-
vattenledningar till reningsverket. Ledningar finns 
på båda sidor om järnvägen. Till reningsverket 
finns en pumpstation på vardera sidan av järnvä-
gen som påverkas av föreslagna vägsträckningar.

I förslaget till ny översiktplan aviseras en ny ut-
formning av korsningen mellan Boängsvägen och 
Gredelbyleden. Den spillvattenledning som finns 
i området borde inte påverkas av att korsningen 
byggs om. Det finns idag inga dagvattenledningar i 
området för omhändertagande av vägdagvatten.

Överföringsledningar
En eventuellt mer omfattande utbyggnad i Vass-
unda, som ÖP 06 redovisar, kan komma att ta upp 
kapaciteter i ledningsnätet och reningsverket om 
man väljer en lösning med överföringsledningar 
till Knivsta.

Reningsverket i Vassunda kommer att om några 
år att vara i behov av en större upprustning. Ett 
alternativ till detta kan vara att istället bygga över-
föringsledningar och ansluta området till Knivsta 
reningsverk. Man kan då samtidigt bygga ut vatten-
ledningar för att försörja nya områden 

Energi
Ny bebyggelse bör planeras och utföras energief-
fektivt. Sådan bebyggelse kan till exempel vara 
passivhus eller energieffektiva byggnader. 
Behovet av mark för energiproduktion och krets-
lopp bör också uppmärksammas i detaljplanepro-
cessen.
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Sportanläggning i centrala
Knivsta
Området mellan Hälsohuset och reservatet för 
Centralvägens förlängning söderut reserveras för 
anläggningar för idrott och samlingssalar och lik-
nande för föreningslivet. 

Aktivitetsområde för sport och fri-
luftsliv (Karta 1) 

Kölängen med närliggande skog och skogen 
mellan Boängsåsen och Gredelbyleden utvecklas 
mot ett för Knivsta och Alsike gemensamt akti-
vitetsområde för sport och friluftsliv, som binder 
samman tätorterna. Området får också en viktig 
funktion som ett ordnat aktivitets/fritidsområde 
för hela kommunen. Området kan vid sidan av 
rena sportanläggningar som bollplaner, elljusspår 
med mera också innehålla exempelvis grillplatser, 
lekplatser, hinderbanor, naturstigar med mera. 
Anläggningarna anpassas till naturmiljön på olika 
sätt. Det är viktigt att koncentrera anläggning-
arna så att det sparas stora orörda naturområden. 
På Kölängen utformas aktivitetsområdet mot 
karaktären gräsplaner i park med slänter med 
mera utformade så att de smälter in i de vackra 
omgivningarna. Här kan med fördel bollplaner 
och funktioner som exempelvis friidrottsanlägg-
ningar lokaliseras. I skogen norr om elljusspåret 

sparas mindre och karaktärsgivande skogspartier 
mellan bollplaner och andra anläggningar. Större 
byggnader i aktivitetsområdet förläggs i skogen 
mellan elljusspåret och Boängsåsen. Med tanke 
på friluftsliv och landskapsbild bör maximalt en 
fotbollsplan med inhägnad förläggas inom aktivi-
tetsområdet. En sådan plan bör lokaliseras så att 
den inte blir en besvärande barriär inom området 
eller för omgivningarna. Aktivitetsområdet ska 
kunna rymma de anläggningar som krävs för ett 
fungerande sport- och idrottsliv i kommunen. 
Lämpliga flacka ytor för fotbollsplaner är den väs-
tra halvan av gärdet vid Kölängen och ett område 
flack skog strax söder om Boängsåsen. 

Anläggningar för rekreation och friluftsliv på Kö-
längen bör lokaliseras närmast Valloxens strand. 
Anläggningar som är intressanta är ett eventuellt 
nytt kommunalt strandbad med stora klippta 
gräsytor och sandstrand, bastu och anordning 
för åretruntbad, kanotuthyrning, grillplatser och 
strandpromenad tillgänglig för rörelsehindrade. 
Dessa anläggningar blir en naturlig avslutning 
av aktivitetsfältet där detta möter Valloxen. Alla 
dessa funktioner ställer också krav på att parke-
ringsplatser anordnas. Ett nytt strandbad kan 
kräva att vägen till brukshundsklubben förlängs 
fram till badet. Nya promenadvägar bör också 
anläggas för att göra dessa anläggningar tillgäng-
liga från Knivsta, Alsike och Ar. Båtbryggorna 
vid Pepparkaksudden kan behöva flyttas norrut 
cirka 200 meter om ett bad anläggs. Någon av de 
befintliga byggnaderna på fastigheterna närmast 
sjön, som är i kommunal ägo, kan eventuellt an-
vändas som Kiosk/Våffel-/Kaffestuga. 

Viktiga frågor som bör studeras närmare vid ut-
vecklingen av området är bland annat:
•	 hur platsanknutna karaktärer i olika delar av 

området kan användas och utvecklas och
•	 hur mötespunkter, kantzoner, stråk och olika 

typer av ytor med mera kan samordnas till en 
fungerande helhet. 

Nya trafikleder kan komma att skapa barriäref-
fekter medan nya gång- och cykelvägar kan 

Kölängen.

Sport, idrott och 
fritid 
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öka tillgängligheten till aktivitetsområdet. Om 
idrottsanläggningar lokaliseras till Kölängen bör 
en gång- och cykeltunnel under Gredelbyleden 
övervägas där Gredelbyleden möter antingen 
Brunnbyvägen eller Boängsvägen. Om aktivi-
tetsområdet utvecklas till ett tydligt stråk som 
sträcker sig från Boängsåsen via Elljusspåret till 
Kölängen kan en sådan förbindelse bli nödvändig 
för att skapa en trafiksäker gång- och cykelförbin-
delse mellan olika delarna av området. 

Om Valloxen ska användas som källa för bevatt-
ning och/eller energikälla för uppvärmning kom-
mer länsstyrelsen sannolikt att göra en bedömning 
om huruvida vattendom krävs. En plats som bör 
övervägas när man ska anlägga nya bollplaner är de 
östra delarna av sågenområdet norr om Gredelby-
leden.

Bollplaner
Vid sidan av ett aktivitetsområde som sträcker sig 
från Pepparkaksudden till Boängsåsen behövs 
bollplaner, både med grus och med gräs som un-
derlag, på olika platser inne i främst Knivsta, men 
också i Alsike. Dessa bör vara lokaliserade nära 
skolor och fördelade så att tätorternas olika delar 
har tillgång till bollplaner på nära håll. Dessa kan 
med fördel utformas som stora gräsytor i park, 
med grupper med träd och planteringar mellan 
planerna. 

Det finns en fördel att behålla vissa bollplaner i 
centrala lägen. En plats som bör övervägas när 
man ska anlägga nya bollplaner är de västra 
delarna av sågenområdet norr om Gredelbyleden.

Möjligheter till idrottsklubbarnas samutnyttjande 
av bollplaner bör studeras noggrant i samband med  
att investeringar i nya bollplaner beslutas.

Vatten 
Lokalt omhändertagande av dag-
vatten
Att låta landskapets naturliga förutsättningar styra 

är av stor vikt för att motverka skador på trädbe-
stånd, fastigheter och i slutänden samhällseko-
nomin. Vid planläggning bör man eftersträva 
att minimera avrinning av dagvatten genom att 
begränsa andelen hårdgjord markyta och genom 
tak som kan fånga upp och lagra vatten. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten genom våtmarker, 
fördröjningsmagasin, lokal infiltration med mera 
är i många fall en billig lösning som dessutom kan 
tillföra både ekologiska och upplevelsemässiga 
kvaliteter. Kommunen bör vid varje större utbygg-
nad undersöka möjligheterna till lokalt omhänder-
tagande av dagvatten och fördröjningsmagasin. Val 
av miljöanpassade byggnadsmaterial kan minska 
halterna av bland annat tungmetaller i dagvatten. 
Knivsta kommun bör arbeta fram en dagvattenpo-
licy som beskriver kommunens riktlinjer för rening 
av dagvatten. 

Använd vattenmiljöer för rekrea-
tion
Möjligheter och viljan att skapa vattenytor i Kniv-
staån finns och planer på detta diskuteras sedan 
en tid tillbaka. I Trunstaträsket har vattenspegeln 
utökast, fågelöar skapas och vass röjas för att 
utveckla miljön samt för att få ett jämnare flöde i 
Knivstaån. 

Stränderna runt Valloxen samt vattendrag som 
ingår i dess avrinningsområde ingår i markområ-
den med höga bevarandevärden och bör göras mer 
tillgängliga genom promenadstigar och parkeringar 
på vissa platser. Kortare partier av promenadstigar-
na kan anläggas i form av enkla men vackra träkon-
struktioner en liten bit ut i vattnet vilket erbjuder 
möjlighet att komma nära vattnet samtidigt som 
markingrepp i känslig strandvegetation kan undvi-
kas. På någon plats bör en fullt tillgänglig prome-
nadstig med nära kontakt med Valloxen anläggas. 

Möjligheter att utveckla vissa delar av markom-
råden närmast Pinglaström till park bör vara en 
utgångspunkt när utbyggnaden av Alsike närmar 
sig järnvägen.  



Plan  Användning av mark och vatten

118

Risker och säkerhet
Utbyggnaden av Knivsta och Alsike och rädd-
ningstjänstens insatsförmåga måste gå hand i 
hand så att räddningstjänsten vid alla tillfällen 
klarar att nå alla delar av de båda tätorterna inom 
insatstiden 10 minuter. 

Planen föreslår inga förändringar som påverkar 
risken för att en olycka med järnvägstransporterat 
flygbränsle ska inträffa eller som kan leda till att en 
sådan olycka får mer betydande påverkan på vatten 
än om planen inte genomförs. 

Riksintressen
Planförslaget innebär att ingrepp görs i den del av 
riksintresseområdet för kulturmiljö kring Valloxen 
och Säbysjön (K 45) som ligger väster om E4.

Planen föreslår i övrigt inget som bedöms stå i 
konflikt med de andra riksintressen som finns 
inom plangränsen. Dessa är E4 och ostkustbanan.

Miljökvalitetsnormer
Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer ska särskilt uppmärksam-
mas i planering och planläggning av områden där 
halterna av luftföroreningar ligger över, kring eller 
strax under normvärdet och där planläggningen 
kan befaras innebära att koncentrationer ökar på 
grund av:
•	 minskad utluftning
•	 detaljplaneläggning av ny väg
•	 påtaglig trafikökning
•	 planer som medger nya verksamheter som 

kräver tillstånd, godkännande eller dispens 
enligt miljöbalken.

Miljökvalitetsnormer ska också särskilt uppmärk-
sammas då det kan befaras att en bebyggelse blir 

olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas 
hälsa (på grund av luftföroreningar).

Omgivningsbuller
Knivsta kommun tar hänsyn till buller enligt be-
skrivning i avsnittet Miljö, hälsa och verksamheter 
med störande effekter.

Vatten

EG: s ramdirektiv för vatten syftar till att en ”god 
ekologisk vattenstatus” ska uppnås och bibehål-
las inom hela EU. Ramdirektivet omfattar både 
ytvatten och grundvatten. 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten, som i Sverige 
förvaltas av vattenmyndigheten, ska alla vatten 
i Sverige uppnå god ekologisk status till år 2015, 
eller med dispens till 2021. Målet är även god ke-
misk status och för ytvatten samt god kemisk och 
kvantitativ status för grundvatten. Sverige måste 
fastställa kvalitetskrav i form av miljökvalitets-
normer för ytvatten, grundvatten och skyddade 
områden. Vattenmyndigheten beslutade om 
miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grund-
vattenförekomster i december 2009. 

 I Knivsta kommun är Edasjön, Storån/Sävjaån 
nedströms Vidboåns inflöde samt Knivstaåns/
Lövstaåns åsystem, klassade som vattendrag med 
måttlig ekologisk status, medan Valloxen och Ek-
oln/Skofjärden är klassade som vattendrag med 
otillfredsställande ekologisk status. Den främsta 
orsaken till att dessa vattenförekomster inte 
uppnår god status är problem med övergödning. 
Enligt det åtgärdsprogram som tagits fram av vat-
tenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt 
måste kommunen vidta åtgärder i områden som 
innehåller vattenförekomster som inte uppnår 
god ekologisk status, bl.a. tillsyn och krav på 
åtgärdande av enskilda avlopp, upprättande av 
vattenskyddsområden för vattentäkter och
upprättande av vatten- och avloppsplaner.

Miljökvalitetsnormer för Knivstaån/Lövstaån, Val-
loxen samt Mälaren (Ekoln och Skofjärden):  
•	 God ekologisk status år 2021
•	 God kemisk status exkl. kvicksilver år 2015. 

(Uppnått 2009)



Plan  Användning av mark och vatten

119

Konsekvenser
   Vad är en konsekvensbeskrivning? 120 

 Nollalternativet 121
Planförslaget 122

129

Konsekvenser

Preliminär bedömning om MKB krävs vid detaljplaneläggning 
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Vad är en konse-
kvens beskrivning?

Planering ska enligt lagen ske med beaktande av 
sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekven-
ser och dessa konsekvenser ska redovisas i planen. 
Eftersom en översiktsplan ofta endast anger ramar 
och skisserar åtgärder i stora drag, blir konsekvens-
bedömningar där mindre konkreta. De begränsas 
dock ofta till att identifiera risker för försämringar, 
och att peka på att detta bör uppmärksammas i 
fortsatt utredning och i mer detaljerad planering. 
Mer sällan kan problemen kvantifieras och kon-
kreta åtgärder fastläggas. Detsamma gäller för-
djupningar som denna, men konsekvenserna kan 
beskrivas något mer konkret för denna plan än för 
ÖP 06.

För att få perspektiv på de i planen föreslagna 
åtgärderna, kan man jämföra med ett så kallat 
nollalternativ – vad som händer om de i planen 
föreslagna åtgärderna inte genomförs.

I detta avsnitt redogörs för planens konsekvenser 
på ett översiktligt plan i enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap 1, 4 §§. Graden av påverkan 
redovisas inte här. Den betydande miljöpåverkan 
som planens genomförande kan medföra, liksom 
åtgärder för att mildra dessa konsekvenser, re-
dovisas i en separat miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB).

Relationen mellan Konsekvens-
beskrivning och Miljöbedömning/ 
Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB)
Alla översiktsplaner ska miljöbedömas i en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB). MKB: n är inte en 
del av planen utan utgör ett beslutsunderlag för 
beslut som rör planen. MKB: n redovisas därför 
ofta som ett eget dokument.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. MKB: n ska fokusera på de planeringsfrå-
gor som är prioriterade och som kan antas ge bety-
dande påverkan ur någon miljö- eller hälsoaspekt 

eller där miljöpåverkan är osäker. I MKB: n ska 
den betydande miljöpåverkan som planens genom-
förande kan leda till liksom förslag till åtgärder för 
att lindra dessa konsekvenser beskrivas.

Plan- och bygglagens krav att översiktsplanens kon-
sekvenser ska framgå finns fortfarande kvar. Detta 
innebär att planens konsekvenser som inte får 
betydande påverkan på miljön, men som är rimliga 
att redovisa med tanke på planens nivå och inne-
håll, ska redovisas i denna planhandling. Denna 
plans konsekvensavsnitt redovisar översiktligt även 
de konsekvenser som behandlas i MKB: n.
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idag ytterligare några år, förutsatt att konjunktu-
ren inte förändras dramatiskt under en längre tid. 
Därefter avtar sannolikt takten på grund av den 
större osäkerhet om vad som är en bra utveckling. 
Nollalternativet skulle kunna innebära att den 
höga efterfrågan på boende i kommunen leder till 
ett ökad efterfrågan på bostäder på landsbygden.

Nollalternativet, som innebär att den helhetssynen 
denna plan återspeglar inte finns, går sannolikt ut 
över bevarandevärden och kvaliteter för dagens 
invånare. Exploateringstrycket mot några av skogar-
na som idag är värdefulla rekreationsområden, 
exempelvis Brunnbyplatån och skogen öster om 
Margaretahemmet, skulle kunna leda till att stora 
delar av dessa exploateras. Nollalternativet innebär 
sannolikt också att den uttalade inriktningen att 
förtäta och bygga nära järnvägstationen i Knivsta 
och en framtida pendeltågshållplats i Alsike inte 
skulle få samma genomslag. Exempelvis skulle 
förtätningen längs Gredelbyleden och centrum 
kanske inte ha lyfts fram som möjliga alternativ. 
Miljön längs Boängsvägen skulle sannolikt exploa-
teras i större omfattning än vad planen föreslår.

Satsningar på att utveckla grönstrukturen skulle 
inte ske med utgångspunkt i en genomtänkt plan 
utan ske med utgångspunkt i snävare perspektiv 
där enskilda ytor av olika skäl, utan någon övergri-
pande idé, hamnar i blickpunkten.

Disponeringen av mark i delområden som berörs 
av både nya väglänkar och bostadsbebyggelse 
skulle utan denna plan kunna bli mindre ända-
målsenlig. Exempel på sådana områden är Tarv 
samt norra och västra Alsike.

Gång- och cykelvägnätet skulle bli mindre ända-
målsenligt. Exempelvis skulle planskilda nya 
korsningar kunna hamna i mindre ändamålsenliga 
lägen.

Möjligheterna att bo kvar i tätorterna när hushålls-

Nollalternativet i detta fall är en utveckling utan 
den långsiktiga helhetssyn på markanvändningen 
i och närmast runt tätorterna som planen föreslår 
och utan den politiska process som ligger bakom 
planförslaget. Förändringar skulle då endast ske 
i den utsträckning som gällande beslut medger, 
alltså med utgångspunkt i översiktsplanen, de 
detaljplaner som redan gällde eller som påbörjats 
utan stöd i denna plan och med passiv tillämp-
ning av lagstiftningen. Översiktsplanen utesluter 
inte den föreslagna utvecklingen men den ger inte 
samma ledning som denna plan varför nollalterna-
tivet innebär en större osäkerhet kring vilken rikt-
ning utvecklingen tar. De negativa konsekvenser 
som planens genomförande skulle innebära kanske 
inte uppstår, alternativt så tar det längre tid innan 
de uppstår. Å andra sidan uppstår andra ännu mer 
negativa effekter om utvecklingen inte sker med 
utgångspunkt i denna plan. Vilka dessa skulle 
kunna bli är däremot svårare att bedöma. Det är 
osäkert om de fördelar planen medför uppstår men 
om de uppstår kommer det att ta längre tid om 
planen inte fanns.

Nollalternativet innebär att beslut om tätorternas 
utveckling kommer att fattas på sämre underlag. 
Även om omfattande och resurskrävande utred-
ningar för avvägning mellan olika intressen blir 
nödvändiga vid varje större utbyggnad saknas där 
helhetsperspektivet på respektive tätorter. Beslut 
om var kommunen vill att en pendeltågsstation i 
Alsike lokaliseras är ett sådant exempel. Nollalter-
nativet innebär också risk för kortsiktigt ekonomsikt 
tänkande.

Byggandet skulle, oavsett om denna plan fanns 
eller inte, till en början till övervägande del ske 
inom de byggrätter som nu finns detaljplanelagda. 
Så småningom skulle byggandet ske med nya 
byggrätter framtagna med stöd i översiktsplanen 
och plan- och bygglagen. Detta innebär sannolikt 
att bostäder kan byggas i ungefär samma takt som 

Nollalternativet
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förhållandena ändras och man behöver en ny typ 
av bostad försämras. Uppbyggnad av service som 
sammanhänger med utbyggnaden av bostäder 
skulle utebli.

Den lägre belastning på kommunens ekonomi som 
följer av att utbyggnadstakten på sikt avtar kan på 
kort sikt vara en fördel. På längre sikt skulle emel-
lertid en åldrande befolkningssammansättning och 
minskade möjligheter att bo kvar i tätorterna bli 
en ekonomisk belastning. Minskade rekryterings-
möjligheter för kommunens näringsliv skulle också 
kunna bli följden.

Planförslaget

Bebyggelse – Boende – Näringsliv 
– Service
Bebyggelse och boende
Planen anger områden för bostadsbyggande och 
för företagsetableringar. De angivna områdena 
rymmer 800-1270 nya bostäder i Knivsta och 
735-950 nya bostäder i Alsike. Skulle hela denna 
potential utnyttjas under planperioden innebär det 
en tillväxt som vida överstiger den hittillsvarande 
utvecklingen. Kommunen som har en ung befolk-
ning jämfört med andra kommuner skulle då san-
nolikt få en ännu yngre befolkning.

De områden som föreslås för bostäder i Knivsta har 
potential att utvecklas till attraktiva boendemiljöer 
med närhet till både kollektivtrafik, service och 
naturområden.I Alsike förbättras tillgång till och 
närhet till kollektivtrafik, offentlig och kommersiell 
service kan, om planen genomförs.

Vissa befintliga bostäder i Knivsta centrum kan, 
om planen genomförs få närmiljön radikalt föränd-
rad i och med att centrum förtätas. Bland annat 
kan små friytor och grönska i närområdet försvin-
na. Detta bör då kompenseras genom att kvaliteten 
på kvarvarande friytor höjs.

I Alsike ökar tillgången till större variation av 
intressanta närmiljöer i form av nya bebyggelseom-
råden och grönytor.

I några fall leder nya utbyggnader till att i dagsläget 

öppnar möjligheter för etablering och expansion av 
verksamheter. Centrala lägen i Knivsta nära järn-
vägsstationen och nära E4 öppnas för kontor och 
andra verksamheter som inte har störande effekter 
på omgivningen. Planen öppnar också för viss 
integrering av verksamheter som inte har störande 
effekter på omgivningen och bostäder i samma 
områden. Vilka typer av företag som etablerar sig 
och i vilken omfattning är svårt att bedöma.

Omvandlingen av Ängby industriområde till 
bostadsområden kräver att befintliga verksamhe-
ter flyttar. Samma sak kan gälla verksamheterna 
vid Södra Stationsvägen om området ska rymma 
kontor.

Service
Behovet av service ökar när befolkningen ökar.  
Planen medger därför ett visst serviceutbud. När 
det gäller kommersiell service prioriteras lägen 
i tätorternas centrala delar. Utbyggnad av bostä-
der leder till större kundunderlag i närområdet.  
Planens genomförande medför att kommunal 
service kan behållas och sannolikt måste byggas 
ut i Knivsta. I Alsike medför planen att kommunal 
service i form av skolor och förskolor måste byg-
gas ut. Möjligen kan planen också medföra att en 
viss kommersiell service byggs ut i Alsike. Planens 
genomförande, med nya bostäder och nya verk-
samheter innebär också ett ökat underlag för den 
kommersiella servicen i Knivsta centrum. Det 
innebär att planen kan medföra en viss ökning av 
utbudet av kommersiell service.

Stadsbild  - Landskapsbild
Knivsta
Stadsbilden i Knivsta centrum utvecklas till det 
bättre mot en modern småstad med tydligare 
kvarter och gaturum med små torg och små parker. 
Om förtätningen sker på ett okänsligt sätt, där ka-
raktären förändras på ett så radikalt sätt att tätortens 
identitet förändras, kan det få negativa konsekven-
ser i form av brist på identitet och historisk konti-
nuitet.

Gredelbyleden på västra sidan av järnvägen ges 
en mer stadsmässig karaktär i och med att bebyg-

relativt avskilt belägna boendemiljöer hamnar i ett 
sammanhang.

Näringsliv
Ny mark blir disponibel för verksamheter vilket 
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gelse föreslås på båda sidor om vägen. Stadsbilden 
väster om järnvägen förändras radikalt om Ängby 
industriområde omvandlas till bostadsområde och 
Tarv byggs ut. Om Gredelbyleden får delvis ny 
sträckning skapar detta en helt ny stadsbild i västra 
Knivsta.

Landskapsrummet norr om Östra Ängby förändras 
radikalt om reservområdet Norra Ängby byggs ut.

Stadsbilden sett från järnvägen utvecklas till det 
bättre i och med att verksamheter i form av kontor 
ges möjlighet att etablera sig närmast järnvägen.

Ny planskild korsning med järnvägen påverkar 
stadsbilden i  dalgången söder om järnvägssta-
tionen. Störst påverkan på stadsbilden och land-
skapsbilden, sett på avstånd, kommer en vägbro i 
höjd med Södervägen att medföra. En sådan bro 
kommer att bli ett nytt landmärke som stör utsikten 
mot dalgångens fortsättning söderut.

Nya stadsbilder skapas i och med att nya områden 
byggs ut. Bebyggelse i Norra Ängby hamnar lite 
avskilt från övrig stadsbygd.

Landskapsbilden i mötet mellan Knivsta tätort och 
landskapet i sydväst förändras märkbart om planen 
genomförs. Omvandlingen av Ängby industri- 
område till bostadsområde, möjligen med en 
andel verksamheter med ej störande effekter för 
boende, innebär en positiv förändring av stadsbild/
landskapsbild vid infarten från sydväst. Påverkan 
på landskapsbilden av utbyggnaden i Tarv begrän-
sas till det relativt småskaliga landskapsrum där 
bebyggelsen planeras. Landskapsrummet är i dag 
påverkat av angränsande urban miljö med relativt 
oordnad karaktär med låga estetiska värden.

Landskapsbilden i Kölängen förändras radikalt 
när bollplaner förläggs till gärdet. Om och när ett 
strandbad anläggs kan den visuella kontakten mel-
lan gärdet och Valloxen bli mycket starkare.

Alsike
I Alsike innebär planen endast en liten påverkan 
i befintliga miljöer. Nya stadsbilder skapas i och 
med att nya områden byggs ut. Främst påverkas 
nuvarande bebyggelse miljöer vad gäller relationen 
till varandra och de nya områden som föreslås ex-
ploateras i planen. Stadsbygden får ett välbehövligt 
tillskott.

Några kvarter med centrumkaraktär kan komma 

till stånd intill en framtida pendeltågshållplats. 
Landskapsbilden i landskapsrummet nordost om 
den planskilda korsningen med järnvägen skulle 
förvandlas till stadsbild.

Om Finnvretsvägen leds om innebär det ingrepp i 
landskapsbilden eftersom en ny vägbank kommer 
att tävla visuellt med den i dag karaktäristiska berg-
branten norr om vägbron över järnvägen.

Ar
Planen föreslår expansion av Ar som innebär att  
lägen som är väl synliga från E4 öppnas för företags-
etablering. Hur Ar upplevs från E4 blir beroende 
av vilken typ av företag som tillåts etableras i de 
lägen som är mest synliga.

Natur – Ekologi
Planen redovisar grönområden som omfattar stora 
arealer och som visar en ändamålsenlig struktur för 
både människa, flora och fauna.
Med få undantag tas endast naturmark av trivialt 
slag med ringa betydelse för den biologiska mång-
falden i anspråk av bebyggelse, vägar eller andra 
anläggningar. Lokala mycket små intressanta bio-
toper med enstaka arter som är rara just i tätor-
ternas närhet och till och med i ett lite större 
geografiskt perspektiv kan komma att försvinna vid 
exploatering. Sådana små miljöer bör dock iden-
tifieras och sparas vid detaljplaneläggning. Man 
kan räkna med något ökat slitage på mark och 
markflora i naturområden på grund av befolknings-
ökning. Slitaget kan bli märkbart i en närzon intill 
nya bostadsområden.

Planens genomförande kan innebära något ökat 
slitage på mark och markflora i naturområden på 
grund av befolkningsökning. 

Knivsta
Om Norra Gredelby byggs ut görs ingrepp i natur-
område klassat som högt naturvärde (Klass 3, all-
männa). Ingreppet bedöms dock inte inkräkta på 
några direkta ekologiska värden. I naturvårdsinven-
teringen beskrivs de ligga i en zon som utgör ram 
runt Trunstaträsket och Gredelby hage. Skogen är 
en mycket hårt gallrad blandskog. 
Inga andra kända områden med värdefull eller 
skyddad natur berörs i Knivsta.

Alsike
Inga kända områden med värdefull eller skyddad 
natur berörs i Alsike.
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Ar
Inga kända områden med värdefull eller skyddad 
natur berörs i Ar.

Aktivitetsområde
Om bollplanerna inverkar negativt på djurlivet i 
ek-hassellbestånden som ramar in Kölängens östra 
sida är svårt att bedöma. Om strandbad och andra 
sjöanknutna anläggningar av det slag som föreslås 
i planen anläggs vid Kölängen påverkas flora och 
fauna där anläggningarna lokaliseras. Inga särskilda 
ekologiska värden har dock identifierats längs  
Valloxens strand på platsen i fråga. I övrigt påverkas 
inget strandskyddsområde av planförslaget.

Bollplaner och eventuella byggnader för idrotts- 
ändamål norr om Gredelbyvägen bör förläggas så 
att de inte påverkar den nyckelbiotop, den sump-
mark och det naturvärde enligt ”Skogens källa” 
som ligger i skogen söder om Boängsåsen.

Friluftsliv
Knivsta
Planen föreslår utbyggnader som tar rekreations-
marker i anspråk. Tillgången till tätortsnära ströv-
områden påverkas olika beroende på vilka områ-
den som byggs ut. Detta gäller främst Knivsta men 
i viss utsträckning också Alsike. Generellt sett be-
döms tillgången på rekreationsmarker vara relativt 
goda även om de flesta av de föreslagna bostadsom-
rådena byggs ut. Utbyggnadsområdena Tarv och 
Norra Ängby leder till relativt kännbara ingrepp i 
intakta grönområden. Utbyggnad i Norra Ängby 
är särskilt kännbara med tanke på att de, trots att 
utbyggnaden är relativt begränsad inkräktar på idag 
väl använda rekreations- och strövmarker.

Små grönområden/friytor inne i tätorten exploa- 
teras. Detta kompenseras av att ytor som inte an-
vänds ges högre kvalitet.

Ett antal åtgärder i form av nya gång- och cykelvä-
gar och promenadstigar, som föreslås i planen, 
förbättrar möjligheterna att röra sig i och mellan 
grönområden. Bland annat görs Valloxens stränder 
och markerna runt Trunstaträsket mer tillgängliga. 
Om en ny planskild korsning med järnvägen kom-
mer tillstånd i höjd med Södervägen innebär det 
att de delar av Knivsta som har sämst tillgång till 
natur får närmare till de delar av Tarvskogen som 
inte exploateras och till kulturlandskapet söder om 

Tarvskogen.

Om det nya parkstråket i östra kanten av det som 
i dag är Ängby industriområde anläggs får boende 
i Ängby bättre tillgång till den de delar av Tarv-
skogen som inte byggs ut och landskapet söder 
om Tarvskogen. Den innebär också att boende i 
det nya området vid Tarv får god tillgång till det 
intakta grönområdet vid Ängby.

Utbyggnaden i Tarv innebär att rekreationsmark i 
form av skogsmark tas i anspråk och totala till-
gången på närrekreationsmark för boende på östra 
sidan om järnvägen minskar kraftigt. Särskilt för de 
centrala delarna är denna minskning påtaglig. Väs-
tra och Östra Ängby drabbas inte lika hårt eftersom 
de har ett stort intakt grönområde på nära håll. 
Skolnära naturområde exploateras till stora delar. 
Med ny planskild korsning över järnvägen i höjd 
med Södervägen blir det närmare till den större 
skogen sydväst om Tarvskogen.

Om Norra Gredelby byggs ut tas tätortsnära skog, 
som idag inte används frekvent för friluftslivet, 
i anspråk . Påverkan på närmiljön för boende i 
Gredelby, Kolugnen och Högåsen bedöms vara 
begränsad eftersom skogen inte är särskilt använd 
och områden med mycket höga upplevelsevärden 
strax intill bevaras. Skogen i fråga saknar stigar och 
har i dag relativt svårframkomligt fältskikt.

Om reservområdet Norra Ängby byggs ut innebär 
det ett kännbart ingrepp i intakt rekreationsom-
råde. Stor påverkan i viktig del av frekvent använd 
närrekreationsmiljö för boende i Östra Ängby och i 
norra halvan av Västra Ängby eftersom bebyggelsen 
kommer att prägla gärdena norr om Östra Ängby.

Utbyggnaden längs Gredelbyleden väster om 
Ängby park kan delvis stå i konflikt med behovet 
att spara ett grönt stråk norr om Gredelbyleden i 
och med Ängby industriområde omvandlas till ett 
bostadsområde med betydligt tätare bebyggelse än 
i dag. De vackra skogsbrynen norr om Gredelbyle-
den blir då viktiga för stadsbilden och för boende-
miljön i Södra Ängby. Område som används flitigt 
av Ängbyskolan och Thunmanskolan för utom-
husidrott exploateras.

Alsike
Tillgången till rekreationsmarker i Alsike påverkas 
inte i samma utsträckning som i Knivsta. Detta 
beror bland annat på att Alsike inte är lika stort 
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som Knivsta och av att den föreslagna utbyggnaden 
i Alsike är inte lika omfattande som den i Knivsta. 
Skogarna runt Alsike är dessutom inte lika etable-
rade som rekreationsmarker som skogarna runt 
Knivsta. Planen för Alsike innebär ökad tillgäng-
lighet till omgivande skogar och en väl förgrenad 
grönstruktur som görs tillgänglig med gång- och cy-
kelvägar och promenadstigar. Om planens förslag 
till park genomförs ökar utbudet av olika typer av 
grönytor inom tätorten.
Förtätas gärdena mellan Vrå gård och järnvägen 
innebär detta att Alsike mister sin enda näralig-
gande rekreationsmiljö i form av kulturlandskap.

Ar
Om Ar byggs ut norrut tas fin rekreationsskog i 
anspråk för verksamheter.

Aktivitetsområde för sport och friluftsliv
Om planen genomförs kommer landskapsrummet 
vid Kölängen att präglas av bollplaner och aktivi-
teter för sport och inte utgöra ett orört kulturland-
skap med stort värde för friluftsliv. Anläggningar för 
friluftslivet, såsom strandbad med mera tillkommer 
vid Kölängen närmast Valloxen. 

Kulturmiljö
Planförslaget innebär att vissa kulturhistoriskt in-
tressanta miljöer försvinner eller förändras.

Knivsta
Om gärdet vid Tarv byggs ut förändras miljön 
kring den kommunala värdekärnan Nya Tarv. 
Miljön är redan i dagsläget i viss utsträckning 
präglade av närheten till en tätort och angräns-
ande urban miljö med relativt oordnad karaktär 
med låga estetiska värden. Den kommunala 
värdekärnan soldattorp Nydal Tarv försvinner om 
Tarv byggs ut.

Värdekärnan som utgörs av centrala Knivsta kan 
komma att påverkas avsevärt om planens inten- 
tioner att förtäta centrum genomförs. Kulturmiljön 
är tydligt påverkad av modernare inslag. Sett ur 
ett kulturhistoriskt perspektiv kan centrummiljön 
bli mer intressant om befintliga värden tas tillvara 
samtidigt som nutiden tillåts sätta sin prägel på 
miljön.

Fornminnen kommer att beröras av planen. Främst 
gäller detta förslagen om utbyggnad av Tarv.

Alsike
Närmiljö runt den kommunala värdekärnan med 
Vrå gård, som i dag upplevs ligga i en ren lands-
bygdsmiljö, förändras kraftigt.

Ar
Planförslaget innebär ingrepp i de delar av riks-
intresseområdet för kulturmiljö runt Valloxen som 
ligger väster om E4. Kulturmiljön vid Framnäs, 
som gränsar till den föreslagna utbyggnaden på 
gärdet väster om E4, kommer att påverkas vid 
utbyggnad. 

Vatten
Där utbyggnad sker på åkermark leder detta till 
minskat näringsläckage. Ökad andel hårdgjorda 
ytor leder till ökat men ojämnare vattenflöde i 
vattendragen, framförallt i Knivstaån. Bland annat 
innebär det ökad tillrinning av dagvatten från Ar 
och Alsike, vilket är positivt i syfte att hålla vatten-
spegeln öppen i Trunstaträsket. Samtidigt ökar 
risken för översvämning av till exempel befintlig 
gång- och cykeltunnel under järnvägen. Den 
ökande arealen hårdgjorda trafikytor innebär också 
att risken för att dagvattnet för med sig föroreningar 
ökar.

Vid byggnadsprojekt i tätorterna finns risk att 
grundvattennivåerna sjunker.

Utbyggnaden i Alsike och Nor kommer att för-
bättra situationen genom att hushåll som idag har 
enskilda va-lösningar kommer att anslutas till det 
kommunala verksamhetsområdet.

Fler hushåll betyder ökade avloppsmängder och, 
sannolikt, därmed ökad belastning av näringsäm-
nen på Knivstaån. Garnsviken kan också komma 
att påverkas negativt vid mer tillskott av närings-
ämnen. Om reningsverket avvecklas och spillvatten 
i stället leds till Käppalaverket eller reningsverk i 
Uppsala kommer dessa näringsämnen i stället att 
belasta Östersjön respektive Fyrisån/Mälaren.

Utbyggnad av Ar innebär ökad risk för utsläpp av 
oljor med mera som tillslut hamnar i grundvatten 
och vattendrag vid eventuella olyckor.

Luft
Luftkvaliteten i Knivsta och Alsike är för närva-
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rande inte tillräckligt kartlagd, men kan förmodas 
vara relativt god. Den utveckling som planen till-
låter i form av nya bostäder och verksamheter leder 
sannolikt till ökade utsläpp på grund av ökat antal 
transporter.  Uppskattningsvis kommer dock gällan-
de miljökvalitetsnormer för luftföroreningar inte att 
överskridas. Exempelvis bedöms inte utsläpp i form 
av kväveoxider att bli något påtagligt problem inom 
planområdet fram till 2025. Lokalt ökar utsläppen 
där nya väglänkar byggs. I framtiden kommer emis-
sioner från fordon sannolikt minska på grund av 
miljövänligare fordon och bättre avgasrening.

Knivsta
Den föreslagna förtätningen av de centrala delarna 
av Knivsta innebär, förutom ökad trafik, även högre 
och fler husfasader och trängre gaturum med 
sämre genomluftning och därmed sämre luftkvali-
tet som följd.

Den föreslagna förlängningen av Centralvägen 
söder om Särstavägen tillsammans med den nya 
vägbron över järnvägen innebär mindre förore-
ningsbelastning på Forsbyvägen. Den förlängda 
Centralvägen ger å andra sidan upphov till sämre 
miljösituation längs den nya vägsträckan.

Alsike
Om en pendeltågshållplats inte anläggs i Alsike 
kommer koldioxidutsläppen att bli större än om 
en hållplats anläggs. Förslaget som innebär längre 
avstånd till pendeltågshållplatsen kan medföra 
att fler väljer bilen till hållplatsen, vilket leder till 
större utsläpp.

Ar
Om Ar expanderar som planen föreslår leder detta 
till ökade utsläpp från trafik. Om denna utbyggnad 
inte sker är det troligt att företag i motsvarande 
utsträckning etableras i andra näraliggande kom-
muner, vilket medför att utsläppen till luft i ett lite 
större perspektiv blir desamma.

Hushållning med resurser – mark
Knivsta
Vid Tarv tas åkermark med skördar över eller 
mycket över länets normalskörd i anspråk för be-
byggelse. Om Norra Ängby byggs ut tas åkermark 
med avkastning omkring länets normalskörd och 

sämre i anspråk.

Alsike
Åkermark med svagare avkastning än länets medel-
avkastning tas i anspråk för bebyggelse.

Ar
Om Ar byggs ut tas åkermark med avkastning om-
kring länets normalskörd i anspråk.

Aktivitetsområde
Åkermark med avkastning omkring länets nor-
malskörd tas i anspråk för bollplaner och andra 
gräsytor.

Uppvärmning och energibehov
Nya såväl som befintliga bostäder som idag saknar 
gemensamma uppvärmningssystem kan när planen 
genomförs ges möjlighet att ansluta till fjärrvärme. 

Kommunikationer - Kollektiv- 
trafik - Trafiksäkerhet
Planen koncentrerar ny bebyggelse i lägen nära 
kollektivtrafik. En pendeltågshållplats är avgörande 
för kollektivtrafikförsörjningen av Alsike.

Planen föreslår nya vägar och gång- och cykelvä-
gar som innebär förbättrade förutsättningar för alla 
persontransportslag (pendeltåg, biltrafik, busstrafik, 
cykeltrafik och gångtrafik). För södergående tåg ger 
ett slopande av plankorsningen möjlighet att köra 
tågen upp till cirka 60 sekunder tätare än vad som 
är möjligt med plankorsningen. För norrgående 
tåg ger ett slopande av plankorsningen möjlighet 
att köra tågen upp till cirka 30 sekunder tätare än 
vad som är möjligt med plankorsningen.

Teknisk försörjning
Med nuvarande utbyggnadstakt är reningsverket 
fullt om cirka 10 år. Ett alternativ till att bygga ut 
det befintliga reningsverket är att avveckla det och 
istället pumpa spillvatten till antingen Käppala 
med anslutningspunkt i Märsta eller till Kungs-
ängsverket i Uppsala.

Om kommunen väljer att behålla och bygga ut be-
fintligt reningsverk bör detta uppgraderas till bättre 
reningsförmåga vilket kan bli kostsamt.

Verksamhetsområdet för VA kommer att växa i 
samma takt som tätorterna växer eftersom all ut-
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byggnad förutsätts försörjas med kommunalt vatten 
och avlopp.

Det krävs sannolikt fortsatt utbyggnad i Alsike 
bortom planhorisonten för att finansiera den ut-
byggnad av spillvattenledningar som Roslagsvatten 
föreslår för att klara utbyggnaden under planperio-
den. Utbyggnaden av Alsike som föreslås gör det 
möjligt att ansluta fastigheter i de äldre delarna 
av Alsike stationssamhälle till den allmänna va-
anläggningen.

Färskvattenförsörjningen är sårbar vilket innebär 
att fler människor, allteftersom befolkningen ökar, 
kan drabbas vid störningar på vattenförsörjning.

Buller - Vibrationer
Den planerade utbyggnaden i både Knivsta och 
Alsike medför att även den nya bebyggelsen riske-
rar att utsättas för trafikbuller över gällande riktvär-
den. Det gäller främst buller och vibrationer från 
järnvägen, men även från gatutrafiken kan i vissa 
områden ge upphov till störningar. Det krävs då 
dels en omsorgsfull disposition av bebyggelsen för 
att minimera störningarna, dels kan krävas fler av-
skärmningar av den typ som uppförts i Alsike. Man 
måste då beakta att skärmarna, om de är höga, i 
stället kan få negativa konsekvenser för stadsbilden. 
Även vibrationerna från järnvägstrafiken kräver 
särskilda byggnadstekniska åtgärder i närbelägna 
områden. Om järnvägen läggs under mark genom 
Knivsta tätort skulle bullersituationen radikalt 
förändras inom tätorten.

Förtätning av centralorten Knivsta tillsammans 
med en ökning av tågtrafiken kommer att påverka 
buller- och vibrationssituationen. Utökad tågtrafik 
kommer att ställa högre krav på att lösa buller- och 
vibrationsfrågan.

Beräkningar visar att bullernivåerna från vägtrafik 
riskerar att överskrida de nationella riktvärdena för 
buller vid fasad längs den planerade förlängningen 
av Centralvägen. En utförligare bullerutredning 
i detta område vore därför relevant. Forsbyvägen 
kommer å andra sidan att få en betydlig minskning 
av trafiken med förbättrad bullermiljö som följd.

I planen föreslås ny bostadsbebyggelse längs Gre-
delbyledens norra sida väster om järnvägen. Där 
kan omsorgsfull disposition av bebyggelsen mini-
mera störningarna. En ny väg där bullerproblem 

kan uppstå är den nya vägförbindelsen väster om 
järnvägen till den föreslagna planskilda korsningen 
med järnvägen.

Nya vägar i Alsike där bullerproblem sannolikt kan 
uppstå är Brunnbyvägens förlängning, Björkkälle-
vägen genom bebyggelsekoncentrationen nordost 
om befintlig vägbro.

Tillfälligt buller i samband med nybyggnation 
av byggnader och infrastruktur kommer att före-
komma vid utbyggnad av nya områden, vägar och 
anläggningar.

Om och när bostäder planeras nära järnvägen bör 
buller- och vibrationsproblematiken hanteras tidigt 
vid detaljplaneläggning.

Störningar på hälsa och säkerhet 
- Risker – Utsläpp – Andra   
störningar
Knivsta
De förslagna nya gång- och cykelvägarna med 
planskilda korsningar med större vägar leder till 
ökad trafiksäkerhet. Ett slopande av plankorsning-
en vid Knivstavägen innebär att riskerna för trafik-
olyckor till följd av järnvägstrafiken minskar.

Stora delar av de bostäder som föreslås längs Kniv-
stavägen ligger inom skyddszonen runt bensinsta-
tion belägen vid Knivstavägen. Om bensinstatio-
nen inte flyttar till annan plats hamnar bebyggelse 
inom skyddszonen.

I de centrala delarna av Knivsta finns risk för föro-
renad mark. Marken bör undersökas och saneras 
vid behov vid exploatering. Vissa markområden 
som ligger nära planerade bostadsområden, skolor 
eller rekreationsområden kan behöva saneras vid 
omvandling, till exempel Ängby industriområde. 
Vissa områden kan bli aktuella att undantas från 
bostadsbyggande på grund av för höga sanerings-
kostnader.

Bebyggelse som föreslås vid Södra Stationsvägen 
och vid Trunsta och delar av bebyggelsen som före-
slås vid Knivstavägen hamnar, såvida inte befintlig 
kraftledning flyttas, inom skyddszon för kraftled-
ning.

Delar av den föreslagna bebyggelsen i Tarv hamnar 
nära skyddsavståndet på 300 meter från reningsver-
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ket.

Planen kan, om den genomförs, innebära att bostä-
der byggs nära fastigheter där hästar hålls. Risk för 
att allergena partiklar når bostäderna kan bli fallet. 
Hur besvärande detta kan bli om planen genom-
förs är svårt att bedöma.

Transporter av farligt gods genom Knivsta kan 
antas minska om verksamheterna vid Ängby 
industriområde flyttar och området omvandlas till 
bostadsområde. 

Om en olycka med järnvägstransporterat flygbräns-
le sker i tätorterna där planen föreslår bostäder nära 
järnvägen kan fara eller olägenhet uppstå. Vilka 
konsekvenserna av en sådan olycka skulle kunna 
bli på hälsa och säkerhet och hur betydande de 
skulle kunna bli är svårt att bedöma. Detta gäller 
såväl Knivsta som Alsike.

Aktivitetsområde
De bollplaner som föreslås i norra delen av akti-
vitetsområdet för sport och friluftsliv ligger inom 
skyddsområde för kemisk produktion.

Alsike
Planen kan, om den genomförs, innebära att 
bostäder byggs nära fastigheter där hästar hålls. 
Risk för att allergena partiklar når bostäderna kan 
bli fallet. Hur besvärande detta kan bli om planen 
genomförs är svårt att bedöma.

Om brandstationen inte ges annan lokalisering 
och/eller räddningstjänsten organiseras med hel-
tidsbrandkår nås inte alla delar av Alsike med en 
insatstid på 10 minuter.

Folkhälsa
Den bebyggelsestruktur planen föreslår gynnar kol-
lektivtrafik och kan bidra till att begränsa ökningen 
av avgaser från biltrafik. Den tillgång till grönområ-
den nära bostäder som planen föreslår innebär att 
möjligheten till motion i naturmiljöer inte försäm-
ras nämnvärt. Upplevelsen av att tillgången på re-
kreationsmarker blivit mindre kan däremot, relativt 
ingreppets faktiska storlek, bli relativt stor. Särskilt 
kan detta vara fallet i bostadsområden närmast en 
nyexploatering i naturmark.

Nya anläggningar för idrott och tillgängliggörande 
av naturområden som till exempel delar av Val-

loxens stränder skulle ge förutsättningar för ökad 
fysisk aktivitet och ökad vistelse utomhus. Anläggs 
nya gång- och cykelvägar och promenadstigar som 
planen föreslår bidrar detta sannolikt till att fler 
väljer att cykla och gå istället för att ta bilen till 
exempelvis skolor och idrottsanläggningar. För-
ändringstakten, exempelvis den takt i vilken nya 
bostäder byggs är avgörande för möjligheterna att 
känna trygghet, samhörighet och hemkänsla.

Sociala förhållanden
Planens sociala konsekvenser sammanhänger i stor 
utsträckning med utbyggnadstakten och byggan-
dets geografiska fördelning/koncentration. Efter-
som planen inte uttalar en entydig förändringstakt 
är denna fråga svårbedömd. Målet är dock en lugn 
utvecklingstakt i de olika delarna av tätorterna, så 
att sociala förhållanden hinner stabiliseras innan 
nästa förändring kommer. Målet är också att man 
ska kunna bo kvar i hemkommunen när man får 
ändrade hushållsförhållanden. Även det en fördel 
för den sociala stabiliteten. I Knivsta innebär det 
en kraftig koncentration av nya bostadsområden i 
sydvästra Knivsta. Det kan leda till social obalans 
eftersom många nya invånare koncentreras till en 
del av tätorten.

En annan faktor som har betydelse för sociala 
förhållanden är vilka bostadstyper som byggs, och 
då har upplåtelseformen ansetts ha stor betydelse. 
Upplåtelseformerna berörs inte konkret i planen, 
och sällan i detaljplaner, men detta är en fråga 
som kan behöva mer uppmärksamhet, eftersom 
äganderätt och bostadsrätt i dag är kraftigt domine-
rande upplåtelseformer i Knivstas bostadsbestånd.

Sammantaget kan detta tala för att utvecklingen 
i Alsike, som varit intensiv det senaste decenniet, 
snart bör ges tid för återhämtning och sedan tillfö-
ras även andra boendeformer än ägda småhus.

En annan aspekt som bör beaktas är generations-
relaterade problem med stadsdelar med alltför 
homogen ålderssammansättning, till exempel när 
stora barnkullar når tonårsålder.
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Större folkmängd ger mindre möjlighet till social 
kontroll, vilket kan försvåra förebyggande av och 
motarbetandet av mobbing, ungdomsvåld och 
kriminalitet.

Barn och ungdomar –   
barnkonventionen
Planen torde ge en god grund för barn och ung-
domar att på någorlunda lika villkor ha ett gott 
liv och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Om 
planen genomförs, ökar tillgängligheten till skolor, 
förskolor, bollplaner och naturmarker. Ett antal 
utomhusmiljöer som är lämpliga miljöer för barn 
och ungdomar att visas i och använda föreslås 
också i planen. Planens komplexitet och skala gör 
det dock svårt att i detta skede konkret beskriva 
konsekvenserna utifrån barnens och ungdomarnas 
perspektiv. Detta låter sig bättre göras i mer kon-
kreta nivåer av planering. Kunskaper om barns och 
ungdomars syn på och önskemål om miljön behö-
ver byggas upp systematiskt för att kunna användas 
i arbetet med översiktplaner och i andra skeden av 
planering.

Ekonomi
Planens utbyggnadsområden rymmer avsevärt 
större tillskott än de senaste årens utveckling skulle 
ge om den fortsatte under hela planperioden. En 
sådan utveckling skulle kunna leda till allvarliga 
påfrestningar på den kommunala ekonomin. 
Redan den hittillsvarande utvecklingen har lett 
till påfrestningar när det gäller investeringar och 
driftskostnader för kommunal service. Samtidigt 
kan det vara en fördel för exploateringsekonomin 
att genomföra utbyggnader snabbt  så att kostnader-
na snabbt blir täckta av exploateringsintäkter. Det 
talar, om inte för att man hela tiden ska ha snabb 
utbyggnadstakt, så för att takten i enskilda exploa-
teringsområden bör vara hög när man väl sätter 
igång. Exploateringsekonomin är dock, som sagt, 
bara en begränsad del av utvecklingsekonomin.

Ett stort antal aktörer har sin utkomst från byg-
gande eller genom att erbjuda kommersiell service 
till kommunens invånare. Andra kan ha nytta av ett 
lokalt utbud av arbetskraft. För dessa företag kan en 
snabb utvecklingstakt vara ekonomiskt fördelaktig.

Stora va-investeringar kommer att bli nödvändiga 
när reningsverkets kapacitet passeras. Planering av 
ny bebyggelse bör dock bland annat eftersträva en 

fördelaktig fördelning av elevunderlag till skolor 
och förskolor.

Planens verkningar för andra  
delar av kommunen
Den revidering av ÖP 06 som denna plan innebär 
medför inte verkningar på andra delar av kom-
munen jämfört med vad ÖP 06 föreslog inom det 
område som denna plan behandlar.

Preliminär be-
dömning om MKB 
krävs vid detalj-
planeläggning av 
de utbyggnader 
som föreslås i   
planen
Följande av de utbyggnader och anläggningar som 
planen föreslår kan komma att kräva miljöbedöm-
ning i form av en miljökonsekvensbeskrivning:

Knivsta
•	 Norra Ängby (rekreation, naturvärden).
•	 Norra Gredelby (naturvärden).
•	 Förlängning av Centralvägen till Forsbyvägen 

(buller, trafik).
•	 Knivsta centrum (eventuellt stadsbild i vissa 

känsliga lägen).
•	 Bollplaner vid Kölängen (landskapssbild).
•	 Ny planskild korsning i Knivsta (buller, stads-

bild/landskapsbild, störande ljussken).

Alsike
•	 Bebyggelsekoncentration vid framtida pendel-

tågshållplats (buller, vibrationer).
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Uppföljning av
miljöbedömningen 
av FÖP: en
MKB för Fördjupad översiktsplan för Knivsta och 
Alsike tätorter (utställningshandling) innehål-
ler förslag till åtgärder för att minimera negativ 
miljöpåverkan som bör beaktas vid bland annat 
kommande planläggning.
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Väl genomförda processer är av-
görande
Goda och väl genomförda processer som leder till 
goda lösningar är nyckeln till att planens intentio-
ner kan uppnås. Planens genomförande är bero-
ende av ett stort antal parter, både kommunala, 
statliga och privata. Samordning mellan dessa 
parter i olika skeden av planeringsprocessen är 
nödvändiga om planens intentioner ska kunna bli 
verklighet. Markägarens initiativ och samtycke till 
förändringar av markens användning är särskilt av-
görande. Kommunen behöver utveckla former för 
samverkan och dialog och ta initiativ till processer 
och projekt där samarbete med andra aktörer kan 
leda till önskvärda förändringar. 

Det är ofta byggbranschens aktörer och inte kom-
munen som driver byggnationer. Hur dessa aktörer 
bedömer marknaden har alltså stor betydelse för 
när och var genomförande av utbyggnadsplaner 
kommer till stånd. God samverkan mellan kom-
munen och dessa aktörer är därför avgörande för 
förhållandena i kommunen. Kommunen kan inte 
ensam styra den takt utvecklingen och utbyggna-
den kommer att ske i. Däremot kan kommunen 
genom detaljplaneläggning med mera bidra till 
att utbyggnaden sker i en takt som kommunens 
ekonomi tillåter i form av investeringar i skola, kol-
lektivtrafik, teknisk försörjning och annan offentlig 
service.

Dialog med berörda kommuninvånare, förening-
nar och företag är en förutsättning för att skapa 
goda miljöer och acceptans för förändringar. 
Medborgarna har kunskaper om sin närmiljö 
som är värdefulla vid exempelvis arbete med 
detaljplaner. Förändringar i närheten av eller i ett 
bostadsområde kan upplevas som hot av dem 
som bor där varför det är viktigt att ha en öppen 
dialog och fånga in synpunkter och idéer på ett 
tidigt stadium i planeringsprocesser. Viktigt är 
också att under hela processens gång lämna kor-
rekt information. Information om positiva effekter 
av förändringar i form av till exempel förbättrad 

service eller kollektivtrafik, upprustning av grön-
områden eller bättre tillgång till grönområden 
genom exempelvis nya gång- och cykelvägar bör 
ges så tidigt som möjligt. 

Kommunens ansvar
Kommunen tar ett ansvar för bostadsuppbyggan-
det genom att ha en god planberedskap, förvärva, 
förvalta och överlåta mark och genom att tydligt 
visa var och när kommunen önskar att nya bostä-
der bör byggas. Kommunen kan också genom sitt 
bostadsbolag själv genomföra byggnation av bostä-
der. Kommunen har också ansvar för boenden för 
äldre och människor med särskilda behov. Vidare 
ansvarar kommunen för att fullgod offentlig service 
och teknisk försörjning kommer medborgarna till 
del. Det kan vid utbyggnad innebära investeringar 
i skolor, förskolor, vatten- och avloppsförsörjning, 
gator, gång- och cykelvägar, idrottsanläggningar, 
parker, torg med mera. Utöver detta ligger också 
stor del av ansvaret för säkerställande och utveck-
ling av naturvärden, kulturmiljövärden och områ-
den för friluftsliv på kommunen.

Kommuner kan också välja att bedriva en aktiv 
markpolitik om det krävs för att styra genomföran-
det av byggnation och säkerställande av bevarande-
värden på sätt som är gynnsamma för kommunens 
invånare. 

Kommunen bör på olika sätt verka för att teknik 
som befrämjar låg energiförbrukning används. 
Förtätning av tätorterna är också fördelaktigt ur 
energisynpunkt.

Delar av ÖP 06 inkluderat denna fördjupning bör 
beaktas i kommunens ekonomiska flerårsplan och i 
de olika nämndernas verksamhetsplanering. ÖP 06 
inkluderat denna fördjupning bör också ligga till 
grund för ett eventuellt bostadsförsörjnings- 
program.

Kommunen har planmonopol och är den enda 
myndighet som upprättar detaljplaner. Översikts-
planen, med eventuella fördjupningar som denna 
plan, fungerar som ett underlag för arbetet med 

Genomförande
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dessa.

Åtgärder för säkerställande av frilufts- och 
naturvärden
Det finns en rad olika typer av åtgärder som kan 
bidra till att befintliga friluftslivs- eller naturvärden 
säkerställs. De som brukar övervägas är samråd 
om större skogsbruksåtgärder eller förändringar 
av jordbruket, detaljplaneläggning, inrättande av 
naturvårdsområde, inrättande av naturreservat, 
inrättande av Natura 2000 område, kommunalt 
markinköp och avtal.

Avverkning eller andra omfattande skogsbruksåt-
gärder ska anmälas i förväg till skogsvårdsstyrelsen 
av markägaren. Skogsvårdsstyrelsen bör då samråda 
med kommunen om åtgärderna kommer att beröra 
skogar inom planområdet. 

Samråd med länsstyrelsen och kommunen är önsk-
värt inför eventuell omställning av jordbruksmark 
inom kommunen. Syftet är att pröva om och hur 
det öppna landskapet kan bevaras.

Mark som har mycket stor betydelse för bostads-
nära rekreation bör detaljplaneläggas som ”natur” 
eller ”park”. Det gäller mark i anslutning till alla 
föreslagna  utbyggnadsområden, inklusive de reser-

vområden som pekas ut i de fall de tas i anspråk.

Områden som utnyttjas mycket intensivt för fri-
luftsliv måste anses ha ett så stort allmänt intresse 
att kommunen bör överväga att köpa marken. Det 
gäller i synnerhet om restriktionerna för skogsbru-
ket bör vara väsentligt större än normalt, eller om 
särskilda skogsvårds- eller landskapsvårdsåtgärder 
behövs för att anpassa områdena till friluftslivet. 
Kommunen äger redan stora delar av de aktuella 
områdena runt Knivsta och Alsike, varför endast 
begränsade kompletteringsköp kan behöva  övervä-
gas.

Som alternativ till markinköp eller detaljplanlägg-
ning kan kommunen ingå avtal med markägare. 
Det kan exempelvis gälla viss typ av skogsbruk, 
betesdrift på öppna marker, att hålla åkerrenar 
och vissa åkermarker tillgängliga för friluftsliv, och 
rätt att öppna större stigar. Nära tätorterna finns 
ett intresse från kommunens sida att skogsbruket 
anpassas till friluftslivets intressen. Där kommunen 
inte är markägare kan det finnas skäl att överväga 
avtal mellan kommunen och markägaren, eller 
att i andra former klarlägga hur de olika parternas 
intressen ska säkerställas. Rekreationsavtal är en ny 
form av avtal som kommunen med intresse ser på. 
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Utbyggnadsordning och utbygg-
nadstakt
En viktig fråga är hur man ska hantera den osä-
kerhet, som en långsiktig plan som denna fördju-
pade översiktsplan alltid måste innehålla. Denna 
fördjupade översiktsplan ska ses som en ram som 
anger den potential för utveckling och bevarande, 
som de för kommunen uppställda målen tillåter. 
De markområden som pekas ut för olika ändamål 
är med andra ord utsedda med siktet inställt på att 
kunna nå de kvaliteter som pekats ut som mål-
sättningar. De angivna utbyggnadsområdena ska 
vart för sig svara mot de uppställda målen oavsett i 
vilken takt utbyggnaden kommer att ske.

Denna fördjupade översiktsplan är med andra 
ord flexibel i den bemärkelsen att den inte byg-
ger på antaganden om utbyggnadstakten och med 
utgångspunkt i detta tar ställning till hur fördel-
ningen i tid och rum av exempelvis nybyggnationen 
av bostäder ska se ut. Skulle planen göra detta blir 
den snabbt inaktuell eftersom tillväxttakten inte 
går att förutsäga och eftersom utbyggnadstakten 
totalt sett kan få sådana konsekvenser att synen på 
lämplig utbyggnadsordning ändras. Vad som anses 
lämplig utbyggnadsordning påverkas också  av 
andra faktorer.

Närhet till och kapacitet i kollektivtrafik, befintlig 
infrastruktur och service som förskola och skola bör 
generellt prioriteras. Närhetsprincipen är betydelse-
full framförallt i de lägre åldrarna. I ett ekonomiskt 
perspektiv vore det önskvärt om nybyggnation sker 
i närheten av förskolor och skolor där det finns en 
överkapacitet på lokaler. 

Förtätning av tätorterna är också fördelaktigt ur 
energisynpunkt.

En måttlig och någorlunda jämn utbyggnadstakt 
bör eftersträvas. Ett villkor är givetvis att det finns 
bostadsefterfrågan. Detta i sin tur beror på hur 
mycket bostäder som byggs i andra, jämförbara 
lägen i regionen. Utbyggnadstakten i Alsike tätort 
kan påverka bostadsefterfrågan i Knivsta tätort och 
tvärtom och utbyggnadstakten på  landsbygden 
kan påverka bostadsefterfrågan i tätorterna och vice 
versa. Kommunen bör sträva efter att bostadsbyg-
gandet, i den mån det är möjligt, sker parallellt 
i eller växelvis med relativt korta tidsintervaller 
mellan de båda tätorterna och på landsbygden. Bo-
stadsbyggandet i Knivsta tätort bör i huvudsak växla 

etappvis mellan den östra och den västra sidan av 
järnvägen, dels för att få en måttlig förändringstakt 
i samhällets olika delar, dels för att öka sannolik-
heten att ledig kapacitet finns i närbelägen skola. 

Så långt möjligt bör man alltså motverka att för-
ändringar i den fysiska och den sociala miljön blir 
stora och koncentrerade i tiden. I de områden som 
kräver stora investeringar i ett tidigt skede bör dock 
utbyggnadstakten av exploateringsekonomiska skäl 
inte hållas alltför låg. Dessa områden bör, om de 
inte kan byggas ut stegvis, således inte tas i anspråk 
förrän efterfrågan bedöms tillräcklig för en något 
högre utbyggnadstakt. Detta gäller bland annat 
utbyggnadsområdet Tarv/Nydal i Knivsta tätort.

Knivsta
Av områdena  för bostadsbyggande är det angeläget 
att kvarteret Segerdal och södra delen av sågen-
området byggs tidigt. Något av de större projekten 
på västra sidan av järnvägen bör påbörjas därnäst, 
om man utgår från var ledigt utrymme i skolorna 
väntas uppstå först.

Av arbetsområdena är Ar och Södra Stationsvägen 
redan etablerade. Omvandling av Södra Ängby, 
från industriområde till ett område med bostäder 
och eventuellt arbetsplatser, sker i den takt som 
fastighetsägarna finner lämplig. Med tanke på när-
heten till Ängbyskolan är Södra Ängby ett lämpligt 
område att bebygga relativt tidigt. 

Gång och cykelvägar mot järnvägsstationerna och 
mot tätorternas skolor bör ges hög prioritet. Öv-
riga åtgärder genomförs successivt och i den takt 
bostadsområdena byggs ut.

Säkerställandet av promenadområdena runt Tarv/
Nydal är mycket angeläget och bör ske i samband 
med utbyggnaderna där. Även Gredelby Hage och 
området runt Valloxen är mycket angelägna beva-
randeobjekt, men där är konkurrerande intressen 
inte lika påträngande. 

Alsike

Det är svårt att långsiktigt förutse och planera 
utbyggnadstakt i Alsike eftersom den och utbygg-
nadstakten i Knivsta tätort bör ses som en helhet. 
Dessutom påverkas utbyggnadstakt och utbygg-
nadsordning i Alsike av om och när en pendeltågs-
hållplats lokaliseras till Alsike. 
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Utvecklingen i Alsike bör med jämna mellanrum 
diskuteras i kommunstyrelsen. En fråga, som bör 
ventileras så länge det inte finns beslut om att ta 
i bruk en pendeltågshållplats i Alsike, är om och 
hur det är meningsfullt att fortsätta utbyggnaden i 
Alsike. Balansen mellan utbyggnadstakten i Kniv-
sta och i Alsike är en viktig aspekt när denna fråga 
behandlas.

Knivsta och Alsike sett tillsammans
I översiktsplanen uttalas målet att Knivsta och 
Alsike ska vara två orter med egna identiteter, sam-
manbundna av ett attraktivt frilufts- och aktivitets-
område. På andra plan är dock utvecklingen av 
tätorterna tätt knutna till varandra, vilket planal-
ternativen tar hänsyn till och som bör beaktas vid 
planens genomförande. Bland annat måste man 
vid planering av de båda tätorterna se på Knivsta 
och Alsike som en helhet när det gäller:
•	 kommunal service och investeringar som rör 

detta (skolor, förskolor och skolskjuts)
•	 bostadsmarknad
•	 teknisk försörjning, (VA; ledningssystem och 

reningsverk)
•	 sociala förhållanden 
•	 områden för rekreation och friluftsliv
•	 områden för sport och fritid 
•	 tätorternas karaktär och identitet
•	 lokalt utbud av arbetstillfällen och   

kommersiell service 

Detaljplanekrav
Utbyggnad inom planområdet kräver detaljplan.
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Utformning av nya bostadsom- 
råden
Utformningen av nya bostadsområden är avgö-
rande för om Knivsta och Alsike ska fortsätta vara 
attraktiva. Det är viktigt att en god helhet åstad-
koms där bebyggelse, trafiklösningar och grönstruk-
tur inom varje område samverkar och på bästa sätt 
anpassas till platsens och omgivningens förutsätt-
ningar.

I Knivsta bör fortsatt utbyggnad ske på samma sätt 
som tidigare genom att nya områden får en enhet-
lig karaktär och utformas med ett helhetsgrepp om 
bebyggelse och grönytor. 

Vid den fortsatta utbyggnaden av Alsike bör vissa 
områden få en enhetlig karaktär och utformas som 
gruppbebyggelse där det man tar ett helhetsgrepp 
om bebyggelse och grönytor. Detta kräver san-
nolikt att samarbete förs med exploatörer som tar 
ansvar för större områden. Vissa områden kan ex-
ploateras på samma sätt som idag. På detta sätt ökas 
utbudet av olika typer av boendemiljöer i Alsike. 

Här redovisas några exempel som illustrerar olika 
sätt att bygga bostadsområden enligt grannskaps-
principen där trafikmatning, grönstruktur och 
bebyggelsestruktur samverkat till en god helhet.

Sex skisser illustrerar några strukturella principer. 
Bebyggelseenklaverna i dessa illustrationer skulle 
kunna representera sådana bostadsområden som 
de andra skisserna illustrerar. En av de skisser som 
illustrerar strukturella principer illustrerar hur 
Västa Ängby ser ut illustrerat med detta maner. De 
andra sex skisserna visar exempel på hur nya om-
råden som byggs i naturmark kan utformas. Rut-
nätsprincipen är mest lämplig för stadsmiljö där 
utbudet av olika attraktioner är stort och möjlig-
heten att välja olika vägar mellan dessa viktigt. I de 
andra fallen är det viktigt att gång- och cykelvägar 
länkar samman olika enklaver med varandra och 
med gemensamma grönområden.

Byggnadsstrukturen bör ta hänsyn till energief-
fektiva byggnadssätt. Passivhus och andra typer av 
byggnader med låg energiförbrukning är intressan-
ta och kommunen bör verka för en stadsbyggnad 
som ger goda förutsättningar för detta.

Några strukturella principer

Inifrånmatning på två 
skalnivåer

Västra Ängbys
struktur

Rutnät

Slinga med utifrån-
matning både ”inåt” 
och ”utåt”.

Utifrånmatning på 
två skalnivåer

Inifrånmatning 
och utifrån-
matning på 
olika
skalnivåer 
kombinerade
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Flerbostadshus. Gemensam parkering för två 
gårdar, inifrånmatning. Gårdarna, som har god 
kontakt med omgivande natur, kan öppnas mer  el-
ler mindre mot omgivningen. Lämplig lösning för 
exempelvis Brunnbyplatån/Kölängen, Nytt område 
direkt norr om Östra Brännkär eller Tarv.

Radhus. Gemensam parkering mellan matargatan 
och bostäderna. Gårdsbildningarna har god kon-
takt med omgivande natur. En grön kil går tvärs 
igenom området. Lämplig lösning för exempelvis 
Brunnbyplatån/Kölängen, Nytt område direkt norr 
om Östra Brännkär eller Tarv.

Enbostadshus. Utifrånmatning. Huskropparna 
bildar en ”mur” som genom sin utformning skapar 
tydliga parkrum som följer terrängen och öppnar 
sig åt ett håll med intressant natur eller utsikt. 
Mycket tydlig updelning i entrésida och rekrea-
tionssida. Lämplig lösning för exempelvis Norra 
Ängby, Tarvskogen, Norra Gredelby, ett sluttande 
terrängvasnitt i kanten mot landskapsrummet norr 
om Östra Brännkärr eller del av landskapsrummet 
väster om Vrå gråd. 

Kedjehus/radhus. Inifrånmatning. Bebyggelsens 
placering som följer terrängen skapar en för  
området gemensam friyta där två ”rum i rummet” 
kan urskiljas. I princip samma lösning som exem-
plet längst till höger på nästa sida. Lämplig   
lösning för exempelvis Tarvskogen, en enklav på 
Brunnbyplatån, Margaretaskogen, Norra  
Gredelby eller något område i Alsike. 

Några exempel på utformning av 
bostadsområden
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Kedjehus/radhus. Utifrånmatning. Bebyggelsen 
vänder sig åt ett håll med intressant natur eller  
utsikt. Lösningen är närbesläktad med exemplet 
nederst till höger på föregående sida men med 
mer luftig karaktär där man kan röra sig mellan 
den centrala grönytan och omgivande   
natur/grönytor. Lösningen, liksom den på  
föregående sida, ger särskilt hög kvalitet om  
marken sluttar märkbart ner mot allmänningen.  
Lämplig lösning för exempelvis någon enklav  
på Brunnbyplatån, Norra Gredelby, Norra   
Ängby eller Tarvskogen. 

Enbostadshus. Inifrånmatning. Området byggt en-
ligt den gamla principen med en centralt belägen 
gemensam byallmänning. Byggnadernas placering 
följer terrängen och skapar en tydligt och väl de-
finierad gemensam friyta med devis sparad natur-
mark. Luckor i bebyggelsen skapar kontakt med 
omgivande natur/landskap. Bebyggelsen skapar 
dessutom små ”minigrannskap” om 4-5 hus. 

Lämplig lösning för exempelvis Tarvskogen, en 
enklav på Brunnbyplatån, Norra Gredelby eller 
något område i Alsike

I princip kan denna bebyggelsestruktur användas 
tillsammans med utifrånmatning där parkerings-
funktionen löses med gemensamma parkeringar 
vid en eller två entréer till området. Det ger en 
annan karaktär inne i området. 
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Mellankommunala frågor
Samordning över kommungränserna bör, där 
detta är funktionellt motiverat, ske i frågor som rör 
rekreation, naturområden, kommunikationer (ex-
empelvis cykelvägar) och teknisk försörjning. Även 
bebyggelseplanering och utveckling av handel är 
frågor som kan vara av mellankommunalt intresse. 
Det är till exempel viktigt att etablera ett informa-
tionsutbyte med Uppsala kommun kring planerna 
på utbyggnad av Alsike och Bergsbrunna. En an-
nan fråga som rör tätorterna Knivsta och Alsike där 
det mellankommunala perspektivet är intressant är 
vatten- och avlopp. Samutnyttjande av vattentäkt, 
ledningar och reningsverk med andra kommuner 
är tänkbara framtida lösningar som bör undersökas. 
Med tanke på EU:s ramdirektiv för vatten är det 
angeläget med informationsutbyte och samarbete 
i vattenfrågor inom de avrinningsområden som är 
gemensamma med andra kommuner. Exempelvis 
bör samarbete kring åtgärder för att minska utsläp-
pen i Garnsviken upprättas med Sigtuna kommun.                     

Kommunfullmäktige kommer varje mandatperiod 
att ta ställning till om översiktsplanen och denna 
fördjupning fortfarande är aktuell eller om de 
behöver uppdateras. Kommunstyrelsen kan då ge 
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag 
till ny eller reviderad översiktsplan respektive för-
djupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. 
Kommunstyrelsen kan också besluta om att ta fram 
andra fördjupade översiktsplaner.

Andra planer och program
Många underlag är relativt gamla och deras kvalitet 
därför osäker. Kommunen bör ta fram följande för 
tätorterna Knivsta och Alsike:
•	 Grönplan/grönplaner som behandlar grönytor-

nas funktion och karaktär
•	 Uppdatering av skolornas närnatur
•	 Policy för gatumiljöer, plank, murar, häckar 

och liknande
•	 Kulturmiljöprogram
•	 Dagvattenpolicy
•	 Vattenförsörjningsplan

Fortsatt arbete
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Kommunfullmäktige Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2012-09-13 

Exp till: Akten Exp av: Linda Nyström 
BMN              Exp den: 2012-10-18    
Björn Sjölund 

 
 
§ 141 
 
Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter  
KS-2006/822 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter med de efter utställningen 
föreslagna ändringarna samt  
 
att godkännana och offentliggöra planens särskilda sammanställning av miljöbedömningen 
genom kungörelse. 
 
Ärende 
 
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-27 § 127, Tjänsteskrivelse 2012-03-26 samt Förslag till 
Fördjupad översiktsplan har varit utsända. 
 
Yrkande 
 
Göran Nilsson (M), Claes Litsner (S), Christer Johansson (V), Anders Grönvall (S), Kerstin 
Umegård (MP), Boo Östberg (C), Lennart Lundberg (KN.NU) och Lars Berglöf (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jörgen Kjeldgård (FP) yrkar på återremiss av ärendet då kartbilagorna 1 och 2 ska 
kompletteras med eller ersättas med ritningar i rätt storlek. På flera ställen i 
planbeskrivningen ska hänvisningar till plankartorna ändras så att de hänvisar till rätt 
kartnummer. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Kjeldgårds (FP) yrkande om återremiss av ärendet 
mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag. 
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