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INLEDNING
Handlingar
Till förslaget hör:
• Planbeskrivning
• Plankarta med bestämmelser
Övriga handlingar:
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning

Bakgrund och tidigare ställningstaganden
Bygg- och miljönämnden beslutade 2008-02-26 att godkänna detaljplaneprogram för Norra
och västra Nor vilket inkluderar detaljplaneområdet. Programmet är indelat i fyra etapper
varav detta detaljplaneförslag tillhör etapp 1.
Kommunala styrdokument som det tagits hänsyn till i framtagandet av detaljplaneförslaget är:
Översiktsplan
Enligt Översiktsplan för Knivsta Kommun 2006 ligger planområdet inom tätortsområde med
krav på fördjupad översiktsplan och detaljplan. Den södra delen av planområdet omfattas av
riksintresse för kulturmiljö K45, lanskapet kring Valloxen och Säbysjön, samt kommunal
värdekärna för kulturmiljö.
Fördjupad översiktsplan
Fördjupad översiktsplan ”FÖP för Knivsta och Alsike tätorter” antagen av
kommunfullmäktige (KF 2012-09-13) anger området som förtätningsområde.
Detaljplaneprogram
Detaljplaneprogram är upprättat och antaget i Bygg- och miljönämnden 2008. I programmet
beskrivs områdets stora tomter längs smala intima, ofta grusade vägar kantade av vegetation
som bidrar till bilden av landsbygdsidyll. Tomtstorlekar efter delning anges till minst 1 500
kvm förutsatt att avlopps- och vägfrågor är lösta. Övriga riktlinjer som ges i programmet är:
Den öppna ytan i västra delen ingår i den skyddsvärda landskapsbilden som präglats av det
öppna jordbrukslandskapet. Ett av de största värdena i detta landskap är åkermarken, som är
belägen ner mot Säbysjön och mot sydväst. I norra utkanten av detta landskapsrum utgör
Ledingevägen en funktionell gräns. Där bör även en ny visuell gräns kunna skapas. Det kan
ske genom att man i samband med en exploatering, anlägger grupper av vegetation längs
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Ledingevägen som skapar en ny avgränsning mot kulturlandskapet i söder men samtidigt
ändå medger utblickar från bakomvarande bebyggelse.
Samfälld väg bildas med samordnade utfarter mot Forsbyvägen och Ledingevägen. Antalet
fastighetsutfarter mot allmän väg kan då minskas och kommunala vatten- och avloppsledningar kan dras fram inom vägområdet.
Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnaden
Planområdet gränsar till Detaljplan för Eriksberg i södra Knivsta, antagen 2006-03-02.
Planområdet ingår i ett område med samlad bebyggelse enligt ett första beslut i Uppsala
byggnadsnämnd 1987. För sådana områden gäller en utvidgad bygglovsplikt jämfört med vad
som annars gäller utanför detaljplanelagt område. Därefter har förnyat beslut fattats 2011-0511, ”Principbeslut sammanhållen bebyggelse i Knivsta kommun” med likalydande
bestämmelser. Om den nu aktuella detaljplanen vinner laga kraft, innebär det att reglerna för
sammanhållen bebyggelse här ersätts av plan- och bygglagens regler för detaljplanelagt
område.
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.
Kommunala beslut i övrigt
”Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark” antogs av Knivsta kommuns
kommunfullmäktige 2014-04-28. Målet med huvudmannaskapspolicyn är att kommunen ska
uppnå en enhetlig hantering och prövning av huvudmannaskapsfrågan för allmän platsmark i
detaljplanearbetet. För att göra en analys av vilken huvudmannaskapsform som är bäst
lämpad ska varje detaljplaneområde granskas utifrån den medföljande checklista med olika
parametrar som påverkar möjligheterna för kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap.

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

4

Planområde
Planområdet på omkring 11 hektar är beläget ca
1,5-2 km sydost om Knivsta centrum. Området
ligger mellan Forsbyvägen och Genvägen med
Ledingevägen som avgränsning i söder. Marken
inom området ägs av privata fastighetsägare,
förutom två mindre vägpartier som ägs av
kommunen.
Fastigheter som ligger inom planområdet är:
•
•
•

KNIVSTA 27:1, 26:1, 25:1, 22:3, 22:2, 22:1,
21:1, 11:2, 11:1, 10:2, 10:1, 7:1, 6:2, 6:1
SÄRSTA 34:4, 34:3, 34:2, 19:2, 19:1
NOR 58:1, 57:2, 57:1

Syfte
Detaljplanens syfte är skapa förutsättningarna för att stycka av befintliga fastigheter och
möjliggöra för ca 40 nya fastigheter på storlekar mellan 1000 och 1400 kvm. En ny väg med
enskilt huvudmannaskap ska gå inom området för att tillgängliggöra tillkommande fastigheter,
samt underlätta för gång- och cykeltrafik. De delar som inte har kommunalt vatten och avlopp ska
anslutas med ny ledningsdragning.

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 kan antas medföra
betydande miljöpåverkan krävs att en MKB för planen upprättas. Om planen inte antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs ingen MKB.
Samlad behovsbedömning
Detaljplan för Furulund har, i samråd med Länsstyrelsen i Uppsala län, inte bedömts kunna
innebära betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §. Med beaktande av
kriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) så kommer
ingen MKB att upprättas.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER
Bebyggelse, verksamheter och service
Bebyggelsen inom planområdet består för närvarande av ca 17 fristående villor med blandad
karaktär. Stora öppna ytor karakteriserar det sydvästra hörnet, och lite tätare bebyggelse i
angränsning till Genvägen. Området har historiskt varit jordbruksmark och bostadshusen har
främst varit lokaliserade på höjder.

Bilder på befintlig bebyggelse och miljö

Det finns i dagsläget ingen kommersiell eller kommunal service inom planområdet och inga
kända verksamheter bedrivs. Till Knivsta centrum, där bl.a. kommunhuset och biblioteket
ligger, är det drygt 1,5 km. Viss service finns vid Särsta torg ca 1,2 km norrut. Närmaste
kommunala förskola är Tallbackens förskola vid Valloxvägen drygt 1,5 kilometer norrut.
Friförskolor samt vårdverksamhet finns i Margarethahemmet ca 900 meter norrut och vid
Kolonivägen ca 500 meter österut. Ca 700 meter nordväst om planområdet ligger den
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kommunala Segerstaskolan med nivåerna F till 6 samt friskolan Margarethaskolan norr om
området. Ca 1 200 meter norrut ligger Thunmanskolan samt Hälsohuset med sim- och
sporthall. Särsta friluftsbad vid sjön Valloxen ligger en dryg kilometer norrut. Servicehuset
med vårdcentral ligger på ungefär samma avstånd i nordväst på andra sidan järnvägen.
Förslaget innebär en förtätning av hela området. Ca 40 nya tomter bedöms kunna avstyckas, i
det fall alla väljer att utnyttja de byggrätter som planförslaget medger. De nya tomter som
medges i hörnet Ledingevägen/Forsbyvägen ska vara minst 1400 kvm för att behålla den
lantliga karaktären. Bebyggelsen i detta hörn kommer att skapa en ny gräns mellan Knivsta
tätort och landsbygden, vilket innebär att extra hänsyn måste tas vid placering. I planområdets
övriga delar tillåts en minsta tomtstorlek på 1000 kvm.
Förslaget kommer inte att innebära någon nyetablering av service eller verksamheter inom
området.
Bostäder
Placering och utformning
Husen i området idag, huvudsakligen en- och tvåplansvillor, präglas av olika fasadmaterial,
takbeläggningar- och taktyper. Det förklaras bl.a. av att husen är uppförda under olika epoker.
Planförslaget innehåller ingen större reglering när det gäller utformning av framtida
bebyggelse, för att tillåta en utveckling i samma anda.
Förslaget tillåter huvudbyggnader i en eller två våningar, samt komplementbyggnader med
högst en våning. Vind eller suterrängvåning får inredas i huvudbyggnad men inte i
komplementbyggnader. Komplementbyggnader ska uppföras fristående från huvudbyggnad
för att inte skapa för stora byggnadsomvolymer. En generell exploateringsgrad på högst 20%
av fastighetsstorleken gäller.
I områdets sydvästra hörn så regleras fastighetsstorlek och placering (i form av prickmark)
som en anpassning till den befintliga kulturmiljön i form av Knivsta gård som befinner sig på
andra sidan Forsbyvägen, samt det öppna landskapet söder om Ledingevägen.
Grundläggning
Innan grundläggning bör markundersökning utföras för att kunna avgöra vilket
grundläggningssätt som är mest gynnsamt. Grundläggningsmetod regleras inte i detaljplanen.
Tillgänglighet
Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer
med funktionsnedsättningar och deras livsvillkor. Tillgängligheten prövas i detalj i bygglovoch byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga:
•
•

alla offentliga byggnader och platser
alla servicelokaler
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•
•

alla nya arbetsplatser
alla bostäder, undantag medges dock för övervåning i tvåvåningshus

Natur, mark och vatten
Mark och vegetation
En stor del av planområdet är gammal jordbruksmark med inslag av skogsbeklädda höjder. På
grund av de stora tomterna är vegetationen riklig med stora lövträd, buskar och ängsliknande
marker. Inom gångavstånd befinner sig Margaretaskogen samt sjön Valloxen, vilket ger
planområdet god tillgång till grönytor för rekreation och friluftsliv.
Förslaget kommer att ianspråkta mark som idag upplevs som en öppen grönyta. I gengäld
skapas en tydligare gräns mot det öppna landskapet söder om Ledingevägen, en entré till
Knivsta tätort. En remsa med naturmark bevaras mot Forsbyvägen i planens nordvästra del.
Geoteknik
Enligt SGUs jordartskartor består stora delar av de flackare delarna av planområdet, där de
flesta tomterna kommer tillskapas, av glacial lera. Vid höjderna i den mellersta delen övergår
marken i morän med inslag av berg. I samband med geoteknisk undersökning skall eventuell
förekomst av markradon undersökas.
Dagvatten och miljökvalitetsnormer
Dagvatten avvattnas idag via diken till Kvarnbäcken som mynnar i Knivstaån. Knivstaån
avvattnas till Lövstaån, som i sin tur mynnar i Garnsviken. Både Lövstaån och Garnsviken är
utpekade som vattenförekomster för vilka kemisk och ekologisk status har bedömts samt
miljökvalitetsnormer beslutats. Lövstaån har bedömts ha måttlig ekologisk status. Den
kemiska statusen har bedömts inte uppnå god status på grund av förhöjda halter av
kvicksilver. Exkluderas däremot kvicksilver ur bedömningen anses den kemiska statusen vara
god. Miljökvalitetsnormerna, det vill säga målet för Lövstaån, är att uppnå god ekologisk
status till 2021 och god kemisk status till 2015. Det bedöms finnas en risk att varken kemisk
eller ekologisk status uppnås till beslutat datum.
En dagvattenutredning har gjorts för att undersöka på vilket sätt dagvatten ska hanteras inom
planområdet. Avrinningen av dagvatten från tomtmark omhändertas lokalt inom respektive
tomt. Planerad lokalgata avrinner till dike söder om Ledingevägen och därifrån vidare till
Säbysjön. Eventuellt kan detta dike behöva fördjupas något i den norra delen för att
möjliggöra utsläpp i diket från aktuellt område. Förutsättningarna för utredningar har varit att:
•
•

Dagvatten från befintlig och planerad tomtmark skall omhändertas inom respektive
tomt, d.v.s. utan anslutningspunkter till allmänt ledningssystem.
Dagvatten från planerade gator skall omhändertas med svackdike och öppet
ledningssystem enligt principsektion för gata/ledningar.
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

8

Förutom att ofta vara ett ekonomiskt fördelaktiga alternativ så har öppna diken stor
kapacitetspotential för fördröjning och infiltration vid stor nederbörd. Diken längs vägarna
ansvarar vägens huvudman för. Vid riktigt kraftig nederbörd, eller om dikena skulle svämmas
över, rinner vattnet vidare mot åkermarken söder om området.
Sett till att tomterna är tillräckligt/relativt stora, planbestämmelse angående exploateringsgrad
finns och att det i området finns en befintlig hantering så är bedömningen att en djupare
utredning i frågan inte behövs inom ramen för planarbetet. Stor rådighet finns för
omhändertagande redan på den egna tomten. Enligt planbestämmelse ska befintliga diken
bevaras, i de fall de inte ersätts av nya diken i anslutning till ny lokalgata. Efter konsultation
med dagvattenkonsult och under förutsättning att dagvattenutredningens rekommendationer
följs, så bedöms inte genomförandet av planförslaget ha någon negativ inverkan på rådande
miljökvalitetsnormer.

Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik
Separat gång- och cykelbana finns väster om Forsbyvägen och på båda sidor om Forsbyvägen
norrut från korsningen Forsbyvägen/Genvägen fram till Vårsångsvägen. Det finns möjlighet
att ta sig på separat gång- och cykelväg hela vägen in till Knivsta centrum. Mindre än 10 min
med cykel till tågstationen skapar bra förutsättningar till ett hållbart resande som minskar
klimatpåverkan.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafik i form av bussarna 101 och 102 trafikerar i dagsläget Forsbyvägen med
hållplatser vid korsningarna Forsbyvägen/Ledingevägen samt Forsbyvägen/Genvägen.
Gatunät och trafik
Planområdet befinner sig mellan tre vägar; den mindre Genvägen som inte tillåter
genomfartstrafik, Ledingevägen samt Forsbyvägen som leder vidare till centrala Knivsta
norrut, järnvägsstationen och E4. Söderut leder Forsbyvägen till Märsta. Inom planområdet
finns idag flertalet infarter från Genvägen, Ledingevägen och Forsbyvägen till befintliga
fastigheter.
Förslaget kommer att innebära att utfartsförbud införs på större delen av Ledingevägen för att
öka trafiksäkerheten. Den nya lokalgatan kommer att leda in trafik i området via
Forsbyvägen. För att hindra genomfartstrafik och utfart på Genvägen så föreslås en vändplan
med koppling för endast gång- och cykeltrafik. En principskiss på hur lokalgatan med diken
och ledningsdragning kan se ut har tagits fram:
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Principsektion gata/ledningar framtagen av Markitekten AB.

Namnsättning
Den nya lokalgatan föreslås heta Furulundsvägen, då en av de större gårdarna inom
planområdet heter Furulund.

Kulturmiljö och fornlämningar
Riksintresse och regionalt intresseområde
En del av planområdet ligger enligt Översiktsplanen inom riksintresse för kulturmiljö K45,
landskapet kring Valloxen och Säbysjön. Det beskrivs på följande sätt:
Områdets fornlämningar, företrädesvis 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 välbevarad torpmiljö medeltida kyrka.
I Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter skrivs att ”värdefulla kulturmiljöer
och landskapsbilder ska ses som en resurs att ta fasta på vid planering och särskilt värdefulla
kulturmiljöer och landskapsbilder ska värnas och utvecklas”.
Den bevarandevärda kulturmiljön i detta område utgörs av odlingslandskapet och därmed
tillhörande bebyggelse. I det sammanhanget ligger planområdet i kanten av odlingslandskapet
och är redan ianspråktaget för annan användning. Detta innebär att förslaget inte anses strida
mot det allmänna intresse som riksintresset för kulturmiljön utgör. Planbestämmelser vars
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syfte är att anpassa ny bebyggelse till den befintliga kulturmiljön har införts och beskrivs i
tidigare avsnitt om bebyggelse.
Planområdets högra halva är även ett regionalt intresseområde för kulturmiljö (Landskapet
kring Valloxen och Säbysjön).
Fornlämningar
Inom området fanns det tre kända fornlämningar, varav två är gravfält. De är utmärkta på
plankartan och ligger på kvartersmark.
Ingen ny bebyggelse kommer att ske i
närheten av dessa fornlämningar.
En arkeologisk utredning har genomförts i
två etapper och resulterat i upptäckten av
ytterligare en fornlämning i planområdets
sydvästra hörn.

Utredningsschakt och fornlämningsområde markerat på
Fastighetskartan

Förhistoriska anläggningar påträffades i
två schakt (schakt 1 och schakt 15).
Schakten låg bredvid varandra i den södra
delen av det södra området. I schakt 1
påträffades en härd och en mindre
stenkoncentration bestående av skärvig
sten i ett lager. Det var inte möjligt att
avgöra vad stenkoncentrationen
representerade. Härden bestod av skärvig
sten och kol. Under ploglagret i schakt 1
fanns ett lager (horisont) med en del bränd
lera och något enstaka obränt ben. Lagret
hade ingen klar avgränsning men det var
tydligt att det främst förekom i anslutning
till anläggningarna. I schakt 15, strax
väster om schakt 1, påträffades ytterligare

en härd med samma innehåll som den i schakt
Anläggningarna tolkas som boplatslämningar från utkanten av en boplats. Det fanns inga spår
av några byggnader och det är troligt att den centrala delen av boplatsen legat sydväst om
utredningsområdet. Avgränsningen av lämningarna inom utredningsområdet har rapporterats
till Fornminnesregistret.
Den påträffade fornlämningen med omkringliggande område är markerat på plankartan. Vid
en framtida exploatering av området som har påverkan på den fornlämningen så behövs
tillstånd från Länsstyrelsen, då fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen.
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att ett sådant tillstånd med största sannolikhet kommer
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att ges. Denna bedömning gäller endast den nyupptäckta fornlämningen i planområdets
sydvästra hörn.

Sociala förhållanden
Områdets närhet till service och kollektivtrafik underlättar invånarnas vardagsliv och skapar
goda förutsättningar för förtätning. Möjligheter att arbeta i närområdet finns, samt för barnen
att röra sig till och från skolan på ett säkert sätt. I dagsläget är det ett homogent område då det
enbart består av enfamiljsvillor. Förslaget innebär en tätare exploatering som kan bidra till att
skapa en större variation i både bebyggelse och befolkning. Ett ökat antal invånare ökar även
tryggheten och säkerheten i området, då fler människor rör sig på fler tider av dygnet. I och
med ett ökat invånarantal så ökar behovet för gemensamma ytor, något som planförslaget inte
tillgodoser.
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, då det inte finns några gemensamma ytor för varken
vuxna eller barn så är utgångspunkten att barnens behov tillgodoses på den egna fastigheten,
eller utanför planområdet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
I dagsläget är fastigheter som angränsar till Genvägen anslutna till den allmänna VAanläggningen avlopp. I samband med genomförandet av detaljplaneförslaget kommer området
att ingå som verksamhetsområde för den kommunala VA-anläggningen. Roslagsvatten AB
kommer att vid nybyggnation av lokalgatan igenom området att lägga ut ledningar enligt
principsektionen på sidan 10. En förutsättning för utbyggnaden av vatten och avlopp i
området södra del är att en pumpstation anläggs i närheten av planområdet. Då en
pumpstation medför skyddsavstånd för att skydda från olägenheter så är det önskvärt att en
sådan placeras på åkern söder om Ledingevägen.
Dricksvatten kommer från Norrvattens vattenverk i Järfälla kommun med Mälaren som
råvattentäkt. Spillvatten kommer att ledas till Knivsta reningsverk.
El, tele, bredband och värme
Vattenfall har ett elnät som försörjer fastigheter i området. Tillkommande fastigheter kommer
att anslutas till befintlig jordkabel respektive till ny jordkabel som anläggs utmed ny
lokalgata. Tele och bredband skall förläggas till nydraget kablage som förläggs i ny lokalgata.
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Områdets bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenät eller till lokalt nät med värmeproduktion
som är likvärdig från lokal och global miljösynpunkt.
Vattenfall har inom planområdet både mark- och luftledningar, vilka kan behöva flyttas i
samband med byggnation, en eventuell flytt utförs av Vattenfall med bekostas av exploatören
Avfall
Sophämtning sker vid tomtgräns mot gata. Närmaste återvinningsstation finns vid
Apoteksvägen och närmaste återvinningscentral vid brandsstationen på Gredelbyvägen.

Störningar
Buller
Trafikflödena på Forsbyvägen är ca 1200 fordon per dygn. För Ledingevägen och Genvägen
saknas uppgifter. I planförslaget kommer högst ca 40 nya fastigheter kunna bildas. En allmän
bullermätning för ett antal av kommunens vägar är genomförd, varav Forsbyvägen är en.
Nya byggnader inom planområdet skall utföras så att följande riksdagsbeslut för bostäder
uppnås: Ekvivalent nivå högst 55 dBA utanför fasad och högst 30 dBA inomhus. Maximal
nivå högst 70 dBA på uteplats och 45 dBA inomhus nattetid. Bullermätningen visar att detta
är genomförbart.
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Luftföroreningar
Knivsta kommun har god luftkvalitet överallt utom i en zon längs med E4. Planområdet ligger
utanför denna zon.

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
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, ett verktyg
utvecklat av Arken Arkitekter och Ekologigruppen. Värderosen är ett mätverktyg som
mäter/värderar ekologisk, ekonomisk, social och fysisk hållbarhet hos olika förslag och
befintliga stadstyper. Den kan användas för att värdera och jämföra hållbarheten i olika
nybyggnadsförslag - ur flera samverkande perspektiv. Ju fler höga poäng som ett projekt får
ur ett flertal kriterier, desto större yta får Värderosen - vilket indikerar hög hållbarhet.

Nuläge:

Vid en bedömning av dagsläget (röd
markering) går det att se att det finns
utrymme för förbättring på många
aspekter. Det är inte rimligt att
fokusera på alla punkter i ett sådant här
planprojekt. I stora drag påverkas inte
områdets hållbarhet nämnvärt.

Bedömning av planens hållbarhet. Röd markering är dagsläget och blå markering efter förslagets genomförande.
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SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGETS KONSEKVENSER
Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att området gäller som sammanhållen bebyggelse enligt beslut 2011
i Bygg- och miljönämnden med utökad bygglovsplikt. Styckning av tomter kan i viss
utsträckning ske genom Lantmäteriets försorg dock utan den samlade överblick som en
detaljplan erbjuder.
Mark och vegetation, landskapsbild
Planförslaget kommer att ianspråkta mark som idag upplevs som en öppen grönyta. I gengäld
skapas en tydligare gräns mot det öppna landskapet söder om Ledingevägen, en entré till
Knivsta tätort. En remsa med naturmark bevaras mot Forsbyvägen i planens nordvästra del.
Trafik
Planförslaget innebär att en ny lokalgata kommer att gå igenom området. Utfartsförbud på
delar av Ledingevägen ökar också trafiksäkerheten.
Kulturmiljö
Planförslaget innebär en exploatering inom riksintresse för kulturmiljö. Det anses dock inte ha
en sådan effekt att det allmänna intresset påverkas negativt.
Sociala konsekvenser och barnperspektivet
Planförslaget innebär en förtätning som ger fler människor chansen att bo centralt men med
en lantlig känsla. Förslaget förutsätter att barns behov tillgodoses på den privata fastigheten
eller utanför planområdet.

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

15

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. Avgöranden i frågor
som rör fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom
respektive speciallag.

Organisation
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av kommunfullmäktige våren
2016.

Huvudmannaskap, arbetsfördelning
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark med beteckningen NATUR inom
planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för drift, skötsel och underhåll av dessa.
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark med beteckningarna LOKALGATA.
Fastighetsägarna ansvarar för alla byggnadsåtgärder inom kvartersmark. Därutöver kommer
det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar inom området.
Vid anläggande av gata ska huvudmannen samordna anläggningsarbetet med huvudmannen
för respektive teknikslag, se Teknik nedan.
Huvudmannen för allmän gatumark ansvarar för drift, skötsel och underhåll av den nya
lokalgatan inom planområdet. En vägsamfällighet ska bildas genom en lantmäteriförrättning.
Allmän plats ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
Motiv till enskilt huvudmannaskap
Plan- och bygglagen (4 kap 7§) anger att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser.
Kommunen får, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att kommunen
inte ska vara huvudman för allmänna platser.
Bygg- och miljönämndens ståndpunkt är att pröva förutsättningarna för enskilt
huvudmannaskap för allmän plats. För gatumarken är motivet att den av hävd främst är
avsedd för trafik som har sitt mål vid gatan och alltså inte utgörs av genomfartstrafik. Detta
innebär att den lokala årsdygnstrafiken (ÅDT) inte anses överstiga den regionala ÅDT, då det
inte heller planeras något av allmänt intresse inom planområdet. Dessutom är det nämndens
bedömning att de boende själva kommer förespråka ett enskilt huvudmannaskap i jämförelse
med det kommunala alternativet, då de boende själva har ett mer direkt och ekonomiskt
inflytande på utbyggnaden och driften av vägarna i sitt närområde.
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”Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark” antogs av Knivsta kommuns
kommunfullmäktige 2014-04-28. Målet med huvudmannaskapspolicyn är att kommunen ska
uppnå en enhetlig hantering och prövning av huvudmannaskapsfrågan för allmän platsmark i
detaljplanearbetet. Med denna policy som stöd så anser nämnden att enskilt huvudmannaskap
är motiverat, och i linje med kommunens inriktning för huvudmannaskap på allmän
platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planområdet kommer att delas in i ett flertal fastigheter för småhus/flerbostadshus.
Detaljplanen ger ett underlag för fastighetsbildning och samfällighetsförrättning, men reglerar
inte exakt avstyckning av tomter. En illustration med exempel på avstyckning är gjord för de
fastigheter som har initierat planarbetet.
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Fastighetskonsekvenser
Lokalgata
Ett genomförande av planförslaget förutsätter ianspråktagande av kvartersmark för att kunna
anlägga lokalgatan genom området. De fastigheter som berörs av detta är:
• Knivsta 7:1
• Knivsta 21:1
• Knivsta 6:1
• Knivsta 27:1
Samtliga fastighetsägare går med på att avstå mark utan ersättning, vilket kommer regleras via
ett avtal. Då lokalgatan föreslås ha enskilt huvudmannaskap så behöver en vägsamfällighet
skapas genom en lantmäteriförrättning.
Gemensamhetsanläggning
Då utfartsförbud införs på en del av Ledingevägen så kommer befintlig
gemensamhetsanläggning Knivsta ga:1 påverkas.
Trafik och teknikanläggningar
För att kunna ansluta befintliga och tillkommande fastigheter till kommunalt VA, så krävs det
att en pumpstation anläggs på fastigheten Knivsta S:1. Genomförandet av detta regleras via
avtal mellan fastighetsägare och Roslagsvatten.
Då dagvatten från området vid höga flöden kan komma att rinna ut i befintligt dike på åkern
kan fastighetsägare behöva kompenseras. Den blivande samfälligheten som ska drifta vägen
är ansvarig för detta.

Ekonomi och avtal
Detaljplanen har delvis bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift uttas
i samband med bygglov för den byggrätt som planen medger inom de fastigheter som
omfattas plankostnadsavtalet. Övriga fastigheter betalar en planavgift i samband med
bygglov. Fastigheter som omfattas av plankostnadsavtal är:
•
•
•
•
•

Knivsta 7:1
Knivsta 21:1
Knivsta 6:1
Knivsta 27:1
Knivsta 22:1

Vägsamfälligheten ska bekosta utförandet av gator, belysning, och gc-väg på allmän
platsmark och samordna utbyggnaden med Roslagsvatten och berörda ledningsägare.
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Utredningar
Genomförda utredningar:
• Vatten och avlopp
• Projektering av gata med ledningar och dagvattenhantering
• Arkeologisk utredning

Teknik
Vatten och avlopp
Knivsta kommun ansvarar för utbyggnad av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar i den
nya lokalgatan. Roslagsvatten AB upprättar förbindelsepunkt för allmänna va-ledningar i
fastighetsgräns. Roslagsvatten AB är genom sitt dotterbolag Knivstavatten ansvarig för drift
och underhåll av den allmänna VA-anläggningens ingående delar såsom ledningar, brunnar,
ventiler, pumpstationer med mera. Fastighetsägarna ansvarar för byggande av fastighetens
VA-installation. U-områden inom planområdet möjliggör dragningen av ledningar vid
framtida avstyckningar.
El, Tele och fjärrvärme
Vattenfall är huvudman för elnätet.
Skanova är huvudman för tele.
Planområdet kan anslutas till fjärrvärme. Beslut angående detta tas i ett senare skede.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Enskilt huvudmannaskap på allmän platsmark med beteckningen LOKALGATA.

MEDVERKANDE I PROJEKTET
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen. Konsulten Håkan Aspenbom har
medverkat i framtagandet av behovsbedömningen.
KOMMUNFÖRVALTNINGEN
Bygg och miljökontoret
Björn Sjölund
Stadsarkitekt

Maria Habazin
Planarkitekt
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