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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

• Planbeskrivning 
• Plankarta med bestämmelser 

 
Övriga handlingar: 

• Behovsbedömning 
• Fastighetsförteckning 
• Ängby industriområde bestämmelser och beskrivning 
• Ängby industriområde stadsplan 

 
Plankarta och planbeskrivning 

Plankarta 

Kvartersmark 
 
B Bostäder  
 V Högsta antal våningar  

Inom rödmarkerat område gäller förutom 
tillägget även befintliga planbestämmelser. 
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Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Fördjupad översiktsplan  
Den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter (FÖP, 2012) anger ingen plan 
för det aktuella området utan det är översiktligt redovisat som grönyta/park sammansatt i ett 
större grönområde.  
 
Detaljplaner 
För området gäller detaljplan (0380-P88/8), stadsplan för Ängby Industriområde.  
  
Vision 2025 
Knivsta kommuns kommunfullmäktige antog 21 mars 2013 ”Vision 2025”. I den beskrivs 
Knivsta som en del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala med 20000-25000 invånare. 
Knivsta ska vara en modern småstad samt en föregångskommun och mötesplats för ett 
hållbart samhälle, med ett näringsliv i utveckling och en ökande andel av befolkningen 
arbetandes i Knivsta. 
 
Parkeringsnorm för Knivsta kommun 
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål och 
ger vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov. Normen för centrumzonen säger minst 
0,6 parkeringsplatser och 2,5 cykelparkeringar per 100 kvm BTA. Vid införande av en bilpool 
kan normen sänkas med 30 %. Exploatörens möjligheter till parkeringslösen prövas i en 
särskild utredning. 
 
Energistrategi  
Energisärkrav kan vanligtvis inte ställas på en exploatör inom ramen för ett detaljplanearbete. 
I ”Energistrategi för Knivsta kommun samt handlingsplan för 2011-2014” (KF 2011-02-17) 
anges att grunden för den fortsatta bebyggelseutvecklingen i kommunen har målsättningen att 
alla nybyggda hus på kommunalägd mark ska vara energisnåla lågenergihus och att 
planeringen ska utgå från en energieffektiv bebyggelsestruktur. Det finns även ett policy- 
dokument ”Energikrav vid Nyproduktion och Markförsäljning i Knivsta kommun”, antaget av 
kommunfullmäktige 2013-02-14, innehållande en utförligare beskrivning, bakgrund till 
kraven samt en kravspecifikation initierat utifrån formuleringarna i energistrategin. 
 
Miljöprogram  
Ett miljöprogram med lokala miljömål för Knivsta kommun antogs 2007 av 
kommunfullmäktige. I programmet betonas vikten av en hållbar utveckling genom väl 
planerade bebyggelseområden och tekniska försörjningssystem, minskat transport- och 
bilberoende samt goda förutsättningar för kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken. 
 
Policy för full delaktighet 
Utgångspunkten i policyn för personer med funktionsnedsättning är principen om mänskliga 
rättigheter. Den handlar om att alla människor har lika värde och lika rätt. Policyn syftar till 
att vara ett styrdokument som Knivsta kommuns alla verksamheter integrerar i sina styr- och 
ledningsprocesser.   
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Trafikstrategi  
Kommunens strategi innebär att en prioritering av de olika trafikslagen sker vid ny planering 
av bebyggelse och infrastruktur. Det prioriterade trafikslaget är gång- och cykeltrafik, följt av  
kollektivtrafik och biltrafik. Det ska vara lätt att ta sig till fots och med cykel och det 
kollektiva resandet ökar. 

Planområde 
 

Planområdet ligger i Västra Ängby i 
Knivsta tätort, väster om Ängby Park 
och norr om Gredelbyleden. Berörd 
fastighet omfattar 2342 kvm, ägs av 
komunnen och omfattas av en gällande 
detaljplan från 1984, stadsplan för 
Ängby industriområde (Aktnr 0380-
P88/8). 

Syfte  
Detaljplanens syfte är att ändra 
markanvändningen från småindustri och 
handelsändamål till bostad och 
handelsändamål, för att möjliggöra 
uppförandet av 80-tal små 
hyreslägenheter. 
 
Ändringen avser inte att ändra 
underliggande plans huvudsyfte. Den 
ursprungliga handlingen består och ska 
läsas tillsammans med denna ändring. 

Ortofoto över planområde (rött) 

Behovsbedömning 

Avsikten med behovsbedömning 
När kommunen upprättar en ny detaljplan ska en behovsbedömning av planen göras. Avsikten 
med miljöbedömningen är att kunna förutse och eventuellt förebygga betydande 
miljöpåverkan. För att avgöra om en plan eller ett planprogram kräver miljöbedömning görs 
först en samlad behovsbedömning. Den samlade behovsbedömningen ska klargöra om 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas. Om planen/planprogrammet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan krävs att en MKB för planen upprättas. Om 
planen/planprogrammet inte antas medföra betydande miljöpåverkan krävs ingen MKB. 
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Samlad behovsbedömning 
Nedanstående bedömning av Detaljplan för Knivsta-tarv 1:24 har gjorts utifrån kriterierna i 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4. 
Ett genomförande av detaljplanen: 

• står i överensstämmelse med översiktsplanens intentioner. 
• påverkar nuvarande markanvändning i stor utsträckning genom att området blir 

bebyggt.  
• påverkar i måttlig grad landskaps/stadsbild. 
• påverkar inga skyddade kulturvärden eller naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt. 
• påverkar inte rekreation/friluftsliv 
• påverkar inga känsliga mark- och vattenområden. 
• har ingen negativ påverkan på områden av betydelse för hushållning med natur- och 

samhällsresurser nationellt eller lokalt. 
• leder inte till några ökade störningar för omgivningen eller risker för människors hälsa 

och säkerhet. 
• motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål. 

Kommunförvaltningens ställningstagande 
Med utgångspunkt från ovanstående gör förvaltningen den bedömningen att ett genomförande 
av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Bebyggelse, verksamheter och service 
Planområdet är ett obebyggt område som är centralt beläget i Knivsta tätort och ligger norr 
om Knivstas kommande nya stadsdel, Nydal. Fler bostäder behövs då Knivsta är en del i en 
växande storstadsregion. Denna planändring ger förutsättningar för att utnyttja en central plats 
lämplig för ny bebyggelse då befintlig infrastruktur är lättillgänglig för olika människors 
behov. 

Bostäder 
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse, men norr och nordväst om planområdet 
finns bostäder i form av flerbostadshus, radhus och villor. 
 
Planändringen kommer möjliggöra uppförandet av 80-tal små hyreslägenheter på en centralt 
belägen och obebyggd plats i Knivsta tätort.  
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Tillgänglighet 
Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättningar och anpassad efter deras livsvillkor. Tillgängligheten prövas i 
detalj i bygglov- och byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga: 
 

• alla offentliga byggnader och platser 
• alla servicelokaler 
• alla nya arbetsplatser 
• alla bostäder, undantag medges dock för övervåning i tvåvåningshus 

 
Konsekvenser 
Planförslaget innebär att bostadsbebyggelse blir möjlig jämfört med gällande plan som 
redovisar bara småindustri och handelsändamål. Förslaget redovisar att småindustri kommer 
tas bort och enbart bostadsbebyggelse och handel kommer bli tillåtet inom fastigheten. 
Anledning är att småindustri inte anses vara lämpligt längre inom fastigheten och områdets 
framtida utveckling.    

 
Natur, mark och vatten 

Mark och vegetation  
Området består av en plan yta med gräs och har en direkt anslutning till grönområde med 
skog i norr. Ängby park ligger väster om planområdet. 

Geoteknik  
Ingen geoteknisk utredning har gjorts men när bebyggelse projekteras är det särskilt viktigt att 
beakta markförhållandena så att bebyggelsen anpassas därefter. 

Dagvatten 
Dagvatten skall så långt möjligt tas om hand lokalt genom infiltration på varje fastighet inom 
planförslaget. En dagvattenutredning skall upprättas inför granskning för att beskriva möjliga 
åtgärder för att hantera dagvattenflödena inom planområdet. 

Gator och trafik 

Gång- och cykeltrafik 
Det finns goda förutsättningar att röra sig till fots eller med cykel till och från planområdet 
med en gång- och cykelbana längs Gredelbyledens norra sida.  
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Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats ligger vid Gredelbyleden; ca 250-300 m från planområdet, där 
lokaltrafik till Alsike, Edeby, Knivsta, Sigtuna och Vassunda finns. 

Parkering 
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål och 
ger vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov. Normen för centrumzonen säger minst 
0,6 parkeringsplatser och 2,5 cykelparkeringar per 100 kvm BTA. Vid införande av en bilpool 
kan normen sänkas med 30 %. Exploatörens möjligheter till parkeringslösen prövas i en 
särskild utredning. 

Konsekvenser 
Då området bebyggs och nya invånare flyttar in så kommer trafiken öka. Dock kan 
trafikmängden inte förväntas påverka befintligt gatunät i stor utsträckning då flerbostadshusen 
kommer bebyggas med i huvudsak små lägenheter och det förutsätts att varje 
lägenhetsinnehavare inte kommer att ha en egen personbil. Koppling till gång- och cykelväg 
samt närheten till kollektivtrafik minska behovet av personbil för nya invånare.  
 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Sociala förhållanden  

Trygghet och säkerhet  
Införandet av nya bostäder i det idag obebyggda området kommer att skapa en ökad känsla av 
trygghet. Nya bostäder innebär att fler människor vistas på platsen mer utspritt över dygnet, 
och detta bidrar till en ökad trygghet och mer levande miljö. Möjligheten med att få lokaler i 
bottenvåningen, samt entréer från gatan bidrar också till detta. 

Jämställdhet och barnperspektivet  
Barnens intresse och behov med anknytning till boende, fritid och skola har alltmer 
uppmärksammats, inte minst i stadsbyggnadssammanhang. Behoven växlar över tiden i takt 
med barnens ålder och utveckling. Planläggningen syftar till att ge förutsättningar för att 
allsidigt tillgodose behoven, men huvudsakligen formuleras förutsättningarna i detalj först vid 
genomförandet av planen. 
 
I detta fall byggs flerbostadshus med små hyreslägenheter då behovet av denna typ av boende 
och mindre lägenheter är stort i Knivsta tätort. 
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Konsekvenser 
Då området blir bebyggt skapas förutsättningar för ett socialt hållbart liv som i sig är en del av 
det större gemensamma sociala livet som utgör en tätort. Att bygga ett samhälle för alla ur 
trygghets-, säkerhets-, jämställdhets-, tillgänglighets- och barnperspektiv är att bygga ett 
socialt hållbart samhälle. 
 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen och kommer att få förbindelsepunkt i fastighetsgräns. Den nya 
bebyggelsen ansluts till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgift ska erläggas enligt 
gällande taxa. 
 
Dricksvattnet kommer från Norrvattens vattenverk i Järfälla kommun med Mälaren som 
råvattentäkt. Spillvatten kommer att ledas till Knivsta reningsverk. 
Vatten- och avloppsledningar finns inom området kan ligga kvar i sitt ursprungliga läge. 
Exploatören bekostar eventuell flytt av ledningar. 

El, tele, bredband och värme 
Fjärrvärmeledningar finns i angränsande gator till planområdet. Befintlig kanalisation för tele 
finns utmed fastighetsgränsen. Anläggningar för el i närheten av planområdet. Kablar kan 
förläggas i lokalgator för att försörja planerad bebyggelse. Vattenfalls markförlagda kablar får 
inte byggas över och anläggningarna måste uppfylla de säkerhetsavstånd som finns enligt 
föreskrifter. 
 
Kanalisation för fiberdragningar för tele, bredband och övrig kommunikation finns i gatumark 
runt kvarteren. Områdets bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenät eller till lokalt nät med 
värmeproduktion som är likvärdig från lokal- och global miljösynpunkt. 

Avfall  
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark. Möjlighet till återvinning ska finnas. 
Verksamheter inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive 
tomter. Vid nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö 
uppfyllas. Soputrymmen ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de 
kan nås av sopbilar utan backande rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så 
att personer med funktionsnedsättning obehindrat kan lämna avfallet. 

Riskbedömning 
Planområdet ligger inom 5-7 minuters insatstid från brandstationen i Knivsta. 
Framkomligheten för räddningstjänstens fordon skall säkerställas innan bygglov beviljas. 
Avståndet mellan uppställningsplats och räddningstjänstens fordon och punkten för 
räddningsinsats skall vara maximalt 50 meter. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter 
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detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet skall en speciell räddningsväg 
anordnas enligt gällande regler. 
Brandkåren Attunda, som är ett brandförsvarsförbund med sex medverkande kommuner, 
svarar för räddningstjänsten i Knivsta kommun.  

 
Störningar 

Buller, Ljus och luftföroreningar   
Små eller inga störningar bedöms från ljus, luftföroreningar och strålning. De störningar som 
kan påverka framtida boenden inom området är främst buller och vibrationer från vägtrafik. 
En tidigare gjord bullerutredning från 2014 visar på att fastigheten klarar riktvärden för buller 
som bör gälla vid planläggning av bostadsbebyggelse, förutom en del av fastigheten som 
ligger på vänster sida och som överstiger riktvärden för buller. Detta måste tas hänsyn till vid 
placering av huskroppar så att lägenheterna som placeras i denna del har en genomgående 
planlösning där minst hälften av boningsrummen har fönster mot innergården. Anläggs en 
gemensam uteplats på bullerdämpad sida krävs inga ytterligare åtgärder. I annat fall behöver 
skärmar placeras på balkonggavlarna närmast gavlarna av bostadsbyggnaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Ekvivalent ljudnivå för dygn, frifältsvärde 
 

Hållbarhet 
Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Om vi vill leva hållbart kan vi 
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alltså inte använda mer råvaror eller energi än vad naturen klarar av att återskapa, eller lämna 
efter oss utsläpp till luft och vatten och sopor som naturen inte klarar av att ta hand om utan 
att ta skada. Inom stadsplanering ska en balans mellan de olika aspekterna av hållbarhet 
eftersträvas. 
 
För att utvärdera planförslaget ur ett hållbarhetsperspektiv så används värderosen som är ett 
mätverktyg för att jämföra ekologisk, ekonomisk, social och fysisk hållbarhet hos olika 
förslag. Ju fler höga poäng som ett projekt får, desto större yta får värderosen - vilket 
indikerar hög hållbarhet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Värderosen, nuläge (svart) och förslag (orange) 

 
 
GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat 
plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
ska fungera som en vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som 
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rör fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom 
respektive speciallag. 

Organisation 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Samhällsutvecklingsnämnden 
under 2016. 

Huvudmannaskap, arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att 
kommunen ansvarar för drift, skötsel och underhåll av dessa. 
Knivsta kommun ansvarar för utbyggnaden av vatten- avlopps- och dagvattenledningar i 
anslutande gatumark. 
 
Roslagsvatten AB är genom sitt dotterbolag Knivstavatten AB huvudman för den allmänna 
va-anläggningen i Knivsta kommun. Det innebär att Roslagsvatten AB ansvarar för drift och 
underhåll av den allmänna va-anläggningens ingående delar som ledningar, brunnar, ventiler, 
pumpstationer mm. 
 
Exploatören ansvarar för och bekostar alla byggnadsåtgärder inom kvartersmark. 
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar 
i området. Nödvändiga åtgårder såsom flyttningar av ledningar i mark inom kvartersmark 
bekostas av exploatören. 

 
Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen ger ett underlag för fastighetsbildning. Då exploatören kommer att köpa marken 
av kommunen när planen vinner laga kraft kan en eller fler fastigheter bildas. Anläggningar 
för dagvattenhantering, källsortering, lekytor och parkering kan upprättas som 
gemensamhetsanläggning på kvartersmark. Detaljplanen ger ett underlag för 3D-
fastighetsbildning och samfällighetsförrättning. Kommunen ansöker om fastighetsbildning 
och exploatören bekostar alla lantmäteriförrättningskostnader.  

 
Ekonomi och avtal 
Detaljplanen har bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift uttas i 
samband med bygglov för den byggrätt som planen medger. Exploateringsavtal ska upprättas 
mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar utbyggnad av allmänna anläggningar, 
ansvarsfördelning, markfrågor, servitut och ledningsrätt, tidplan, kvalitet i bebyggelse, 

mailto:knivsta@knivsta.se
mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 
Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 
13 

miljöfrågor och landskapsbild, avgifter och kostnader för anläggningar inom och i direkt 
anslutning till området. 
Exploatören står för samtliga kostnader i samband med planläggningen samt genomförandet 
av planen. 

Utredningar 
En dagvattenutredning skall upprättas inför granskning. 

 
Teknik 

El 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. All eventuell flytt/förändring 
av befintligt nät utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vid eventuella 
schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras. Befintliga elanläggningar måste hållas 
tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. 

Vatten och avlopp 
Roslagsvatten upprättar förbindelsepunkt för allmänna va-ledningar i fastighetsgräns. 
Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 

Dagvatten  
Dagvatten ska fördröjas och renas innan det leds till allmänna dagvattenledningar för att dels 
undvika grundvattensänkningar och dels rena dagvatten från parkeringsytor. 

Fjärrvärme  
Vattenfall AB Värme Uppsala är huvudman för fjärrvärme i området. Planområdet kan 
anslutas till fjärrvärmenät. Beslut gällande detta tas i ett senare skede. Eventuell flyttning, 
rivning och deponering av befintliga fjärrvärmeledningar bekostas av byggherren eller 
regleras via markavtal mellan Knivsta kommun och Vattenfall. 
 

Administrativa frågor 

Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
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MEDVERKANDE I PROJEKTET 
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen.  
 
 
 
 
 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
Bygg och miljökontoret 
 
 
 
 
Björn Sjölund   Amr Balah 
Stadsarkitekt  Planeringsarkitekt  
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