
 

 
 

 
   Kallelse 
   2019-05-27 
 
Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden  
 
Tid: Måndag 3 juni 2019, kl. 13.00   

Obs! Studiebesök kl.11.45 vid parkeringsplats i Kölängen 
 
Slutet sammanträde: Sammanträdet är slutet när ärenden som innebär 
myndighetsutövning, ärende 6 och 7, behandlas. 
 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 

eva.paulsrud@knivsta.se och anmäla förhinder. 
 
DAGORDNING 
 
1. Upprop 
 
2. Justering av nämndprotokoll  

 
Förslag: ordföranden och justerare senast 17 juni 2019 

 
3. Godkännande av dagordning 
 
4. Informationsärenden  

 
a.  Information om avlopp och reningsverkets kapacitet (Emma Lundbergh) 
 
b. Information om detaljplaner och tidplaner (Moa Edin) 

 
c. Information om Alsike Nord etapp 2 samrådsredogörelse (Gabriella Garpefjäll) 

 
d. Information om detaljplaneprogram för västra Knivsta samt norra Alsike (Per Lagheim) 
 
e. Information om Lötängen samråd (Handling) (Sara Andersson) 
 
f. Information om avfallsupphandling inkl. kommunikationsplan (Tomas Colm) 

 
g. Information om arvode framtidsseminarium 10 juni (Thor Övrelid) 

 
 

  
5. Offentliga sammanträden för samhällsutvecklingsnämnden 
     SUN-2019/302 
 

Handläggare Eva Paulsrud 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-23 

 

mailto:eva.paulsrud@knivsta.se


 
 

 
 
 
6.  Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 – antagande 

SUN-2018/257 
 

Handläggare Erika Mickelsson 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 
Plankarta 2019-05-09, rev 
Planbeskrivning 2019-05-06 
Samrådsredogörelse 2019-01-29 
Granskningsutlåtande 2019-05-06 
Bullerutredning med bilagor 2018-09-24 

 
 
7. Detaljplan för Vrå 1:64, Lilla Brännkärrsskogen m.fl. 
  SUN-2019/280 
 

Handläggare Gabriella Garpefjäll 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-13 
Plankarta 2019-05-13 
Planbeskrivning 2019-05-13 
Illustrationer 2019-05-02 
Rapport dagvattenutredning 2019-04-18 
PM Geotekning 2018-12-20 
MUR geoteknik 2018-12-20 
Trafikbullerutredning 2019-04-29 
Solstudie 2019-05-02 
Inventering och naturvärdesbedömning 2018-11 
Kartläggning av barns närnatur 2016-12-20 
Behovsbedömning 2018-10-16 
Länsstyrelsens yttrande till undersökning 2018-11-14 
Delkarta 2019-05-24 

 
8. Svar på medborgarförslag 2018:08 – QR-kod för soptunnor och återvinningsstationer 

SUN-2019/259 
 

Handläggare Tomas Colm 
 

Tjänsteskrivelse 2019-04-11 
Medborgarförslag 2018-09-06 

 
 
9. Övertagande av väghållaransvar Björkkällevägen 

SUN-2019/279 
 

Handläggare Kristofer Kvarnström 
 

Tjänsteskrivelse 2019-05-10  
Karta över del av Björkkällevägen 2019-05-20 

 



 
 

 
 
 

10.   Förordnande av parkeringsvakt 
    SUN-2019/287 
 
    Handläggare Kristofer Kvarnström 
 
    Handling kommer senare 
 
 

11. Utökning av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, fastigheten     
Gredelby 2:114 
SUN-2019/226 
 
Handläggare Anna-Carin Näreskog, Roslagsvatten 

 
    Tjänsteskrivelse 2019-05-09  
 Hemställan till KF 2019-03-25 
 Tjänsteutlåtande till KNIVAB 2019-03-06 
 

12. Remissvar Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 
planbeskrivning 
SUN-2019/228 

 
    Handläggare Erika Mickelsson 
  

Tjänsteskrivelse 2019-05-09 med bilagor 
 
 

13. Remissvar Promemoria om förutsättningar för hur uppgifterna i detaljplaner och   
planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt 
SUN-2019/264 

 
     Handläggare Erika Mickelsson 
 
     Tjänsteskrivelse 2019-05-09 med bilagor 
 
 

14. Ekonomisk uppföljning per april för samhällsutvecklingsnämnden 2019 
  SUN-2019/04 

 
     Handläggare Edvin Johansson 

 
Tjänsteskrivelse 2019-05-09 
Resultatuppställning 2019-05-23 
Investeringar 2019-05-09 
 
 

 
 

15. Ekonomiskt åtgärdspaket för samhällsutvecklingsnämnden 2019 
SUN-2019/218 



 
 

 
 
     Handläggare Edvin Johansson 
 

Tjänsteskrivelse 2019-04-24 
 
 

16. Namnsättning av gator och kvarter för detaljplan Centrala Ängby 
SUN-2019/274 

 
   Handläggare Emelie Berglund 
 
   Tjänsteskrivelse 2019-05-09 
   Planbeskrivning 
 

17. Anmälan av delegationsbeslut 
 

Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-04-01—2019-04-30 
Delegationslista för Gräv och TA-tillstånd 2019-03-05—2019-04-30 
Förteckning över delegationsbeslut, planenheten 2019-03-05—2019-04-26 
 

 
 
Välkomna! 
 
Thor Övrelid 
ordförande 
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Beslutsdatum Instans

Grundkarta

Knivsta kommun

Moa Odin
Planchef

Sara Andersson
Planarkitekt BMK 2017-000292

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning

Uppsala län SUN

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande
SUN2019-06-03

Samråd

Samrådshandling

Upprättad 2019-05-09

Knivsta-Tarv 3:18 m.fl.
Lötängen
Detaljplan för

Upprättad enligt PBL (2010:900) i
dess lydelse från 2 maj 2011

Planavgift ska inte tas ut i samband
med bygglov

Information

Höjdkurva
Dike mittlinje
resp. ytterlinje

Gång- och cykelväg

Byggnader

Häck Vägkant
KantstenStaket

Fastighetsgräns

Träd
Stödmur

Mur ytter
Fornlämning

BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Grundkarta över Lötängen,
Knivsta-Tarv 3:18 m.fl. Knivsta kommun, Uppsala län

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH2000
Upprättad av Knivsta kommun

BESTÄMMELSEGRÄNSER

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.
Planbestämmelser har stöd i 4 kap. PBL 2010:900

Användning av mark och vatten

Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 §

Park, PBL 4 kap. 5 §

Huvudgata, PBL 4 kap. 5 §

PARK

HUVUDGATA

Torg, PBL 4 kap. 5 §TORG

Bostäder. Centrumverksamhet får anordnas i bottenvåning, PBL 4 kap. 5 §BC1

Skola, PBL 4 kap. 5 §

Förskola, PBL 4 kap. 5 §S2

S1

gc-väg

Allmän plats

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

BC2

BP

Bostäder. Centrumverksamhet ska anordnas i bottenvåning, PBL 4 kap. 5 §

Bostäder. Parkeringshus. Parkeringsgarage får anordnas i källarplan.
Bostäder får finnas om plats för utevistelse kan tillgodoses, PBL 4 kap. 5 §

  lek    Aktivitetsyta/lekplats ska anordnas, PBL 4 kap. 5 §

gc-väg    Gång- och cykelväg ska anordnas, PBL 4 kap. 8 §

 +0.0     Plushöjd i meter över nollplanet (RH2000), PBL 4 kap. 5§

        Marken får inte förses med byggnad. Inom prickmark får dock burspråk och skärmtak
        uppföras, till ett maximalt djup av 2 meter, PBL 4 kap. 16 §

          Marken får endast bebyggas med komplementsbyggnader i en våning och uteplatser, PBL 4 kap. 11 §

          Marken får byggas under med planterbart bjälklag. Avståndet mellan
          bjälklagets överkant och färdig mark ska vara minst 0,8 meter. Marken får förses med
          komplementsbyggnader i en våning, uteplatser och garagenedfarter, PBL 4 kap. 16 §

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Bostäder. Förskola ska anordnas i bottenvåning, PBL 4 kap. 5 §BS2

Placering och omfattning

 p1   Byggnader ska placeras 0-2 meter från intilliggande gata där inte prickmark gäller, PBL 4 kap. 16 §

 p2   Huvudbyggnader ska placeras 2-4 meter från intilliggande gata där inte prickmark gäller, PBL 4 kap. 16 §

 p3   Byggnader ska placeras minst 2 meter från intilliggande gata, PBL 4 kap. 16 §

Utfart och stängsel

           Körbar förbindelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Mark och vegetation

       gård1           Lekgård för förskola ska finnas, PBL 4 kap. 10 §

   n1     Marken är avsedd för träd, planteringar, vistelseytor samt fördröjning av dagvatten.
    Marken får inte användas för parkering, PBL 4 kap. 13 §

Utformning

             Högsta nockhöjd i meter. Utöver denna höjd får tekniska anläggningar, trapphus och hisschakt uppföras, PBL 4 kap. 11 §+0,0

   VIII                 Högsta antal våningar

  IV-VI         Lägsta respektive högsta antalet våningar

radhus     Endast radhus och komplementsbyggnader tillåts, PBL 4 kap. 16 §

     f1     Översta våningen ska vara indragen minst 1,3 meter från underliggande fasadliv, PBL 4 kap. 16 §

     f2     Hörnavskärning, minst 2 meter, ska finnas i bottenvåning ut mot allmän platsmark, PBL 4 kap. 16 §

     f3     Portik, minst 3 meter bred och 4 meter hög, ska anordnas mot allmän platsmark, PBL 4 kap. 16 §

     f4

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 §

Bottenvåning på huvudbyggnader ska utföras med annan materialbearbetning än ovanförliggande fasad, PBL 4 kap. 16 §

Lokalgata, PBL 4 kap. 5 §LOKALGATA

Tak på komplementsbyggnader ska i huvudsak utföras vegetationsklätt eller med motsvarande egenskaper, PBL 4 kap 16 §

      Huvudentréer till verksamheter och bostäder ska mynna mot allmän platsmark (GATA och/eller TORG), PBL 4 kap. 16 §

Balkonger som vetter mot allmän platsmark får kraga ut max 1 meter från underliggande fasadliv med en lägsta frihöjd på
5 meter, PBL 4 kap. 16 §

 Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft, PBL 4 kap. 21 §

 Huvudmannaskap

 Ändrad lovplikt, lov med villkor

f6                 Förhöjd bottenvåning, minst 3,5 meter fritt mellan bjälklag, PBL 4 kap. 16 §

 dike     Uppsamlings- och avledningsdike för dagvatten ska anordnas, PBL 4 kap. 5 §

Startbesked för bygglov får inte ges förrän eventuella markföroreningar avvhjälpts, PBL 4 kap. 14 §

Illustartioner
Illustrationslinje

Illustrationstextvändplan

Mark och utformning

  f5                  Längsgående fasader ska genom materialval och/eller färgsättning delas upp i mindre vertikala enheter, PBL 4 kap. 16 §

Huvudbyggnader ska utformas med god arkitektonisk kvalitet och med omsorgsfull färgsättning och materialval, PBL 4 kap. 16 §

Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark, PBL 4 kap. 7 §
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INLEDNING 
Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Gestaltningsprogram, Archus, 2019-02-15 

 
Övriga handlingar: 

 Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2019-xx-xx 
 Miljöteknisk markutredning, ÅF, 2018-06-29 
 PM Geoteknik, ÅF, 2018-02-21 
 Trafikbullerutredning, ÅF, 2018-11-19 
 Trafikflödesutredning Knivsta, WSP, 2018-01-23 
 Dagvattenutredning, ÅF, 2018-09-17 
 Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Ekologigruppen, 2016-03-09 

 
Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter.  
 

 
 
Läshänvisningar  
Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän 
plats, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för 
kommande bygglovsprövning. Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och 
de förändringar som planen innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka 
plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 30-31 §.  
 
Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Den 10 oktober 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge Samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för området Knivsta-Tarv 3:18 m.fl. Förslag till detaljplan genomförs 
med utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I ärendet gäller 
planläggning för bostäder, skola, förskola, närhandel, gator och park.  
 
Avtal avseende bostadsbyggande 
Detaljplanen utgår från avtal, avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta 
kommun, tecknat mellan staten, Region Uppsala och Knivsta kommun (Regeringskansliet 2017). 
Avtalet ligger i grund för regeringens vilja till att medverka för ett ökat bostadsbyggande och en 
hållbar stadsutveckling. Åtgärden avser utbyggnad av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och 
länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny tågstation i Alsike. 
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Översiktsplan 
I kommunens fördjupade översiktsplan (2012) pekas planområdet ut som utbyggnadsområde för 
främst bostäder, primärt enbostadshus och radhus på 1-3 våningar. Vidare betonas vikten av att skapa 
ett grönstråk längs Förrådsvägen för att möjliggöra för kontakt mellan naturområdena runt Tarv och 
Ängby. 
 
Av översiktsplan 2035 med utblick mot 2050 (antagen december 2017, ej laga kraftvunnen) framgår att 
ny bebyggelse på den aktuella platsen ska utgöras av en stadsmässig karaktär med högre bebyggelse. 
Det offentliga rummet ska hålla hög arkitektonisk kvalitet, mångfald och variation. 
 
Syfte och huvuddrag  
Syftet med att upprätta en ny detaljplan för området Knivsta Tarv 3:18 m.fl. är att möjliggöra för en ny 
integrerad stadsdel med en varierad och ändamålsenlig bebyggelse, där bostäder, skola, förskola och 
centrumverksamhet samspelar. Vidare syftar planen till att skapa gemensamma mötesplatser och 
grönskande gaturum. Området ska gestaltas med omsorg och möjliggöra för hållbara strukturer som 
fungerar över tid. Bebyggelsen ska variera i både skala och arkitektur och omfamna dess omgivning 
på ett respektabelt sätt.  
 
Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram (Gestaltningsprogram Lötängen) som ska tas i beaktande 
vid kommande bygglovsskede. Programmet riktar sig främst till de byggaktörer och arkitekter som ska 
förverkliga byggandet för dem som senare kommer att bo och verka på platsen. Programmets 
huvudprinciper för kvarterens utformning är reglerade med planbestämmelser i tillhörande plankarta. 
Nedan följer några grundläggande principer: 
 

 Hållbar stadsdel 
Området ska med sin utformning skapa en hållbar stadsmiljö med gemensamma mötesplatser 
och grönskande gaturum för att förstärka den sociala hållbarheten.   
 

 Omsorgsfull gestaltning 
Bebyggelsen och de allmänna ytorna ska utformas på ett omsorgsfullt sätt för att skapa 
dynamik, variation och orienterbarhet. Målsättningen är att arbeta medvetet och aktivt med 
mångfald för att undvika att utbyggnadsområdet blir monotont och enformigt. Arkitektonisk 
kvalitet ska samspela med funktion.  

 
 Varierad bebyggelse 

Den planerade bebyggelsen ska utgöras av både flerbostadshus och stadsradhus. Syftet är dels 
att säkerställa en mångfald boendealternativ, likväl som att åstadkomma livfulla 
boendemiljöer i gatunivå. Bebyggelsen ska medverka till spännande kontraster i skala och 
karaktär samt bidra till en omsorgsfull övergång mellan parkområden och tät bebyggelse. 

MILJÖBALKEN (MB) 
Miljöbalken 3, 4 och 5 kapitel  
Planförslaget strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen strider inte heller mot några riksintressen 
eller miljökvalitetsnormer.  
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Miljöbalken 6 kapitel  
Behovsbedömning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en behovsbedömning utifrån förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
En behovsbedömning daterad 2017-08-15 har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande daterat 
2017-12-11 delar kommunens uppfattning.   

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 
Plandata 
Geografiskt läge 
Planområdet ligger i centrala Knivsta och omfattar nuvarande Ängby industriområde med 
intilliggande Gredelbyleden, Knivstavägen och Förrådsvägen.  
 
Areal 
Planområdet är ca 10 hektar till ytan. 
 
Markägoförhållanden 
Inom planområdet finns de privatägda fastigheterna Knivsta-Tarv 3:18 - 3:20, Knivsta- Tarv 5:1 och 
Ängby 2:7. Angränsande Gredelbyleden, Knivstavägen och Förrådsvägen är kommunalägda och ryms 
också inom detaljplaneområdet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figur 1. Fastighetsgränser och  flygbild över planområdet.  
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Detaljplan 
För området gäller detaljplan 212 Ängby Industriområde, upprättad 1984. Planen medger uppförande 
av småindustri och handelsändamål. 
 
En liten del av planområdets nordöstra del överlappar den gällande detaljplanen fd Ängby IP och 
förlängning av Förrådsvägen, laga kraftvunnen 5 maj 2016, vars genomförandetid ej löpt ut. I den 
gällande detaljplanen medges gata för den överlappande delen. Då kommunen har som ambition att 
omvandla Förrådsvägen till ett parkstråk kommer en ny gatuanslutning att möjliggöras från 
Gredelbyleden till vårdboendet, och den del av gatan som tillhör Förrådsvägen kommer att ombildas 
till parkmark.  
 

                                                            
                      Figur 2. Gällande detaljplan fd Ängby IP och förlängning av Förrådsvägen. 
 
Landskapsbild, stadsbild 
Förutsättningar 
Detaljplaneområdet består vid tidpunkt för planläggningen av ett flackt industrilandskap med några 
glest belägna byggnader. Öster om planområdet finns bebyggelse i form av kedjehus och i söder ligger 
en mindre hästgård samt åker- och ängsmark. Industriområdet ligger i ett av kommunens utpekade 
utvecklingsområden för ny bebyggelse.  
 

      
Figur 3. Foton på delar av planområdet, tagna från Knivstavägen. Källa: Planenheten. 
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Förslag och konsekvenser 
När det nuvarande industriområdet omvandlas med ny bebyggelse kommer en markant förändring av 
landskapsbilden att ske. Den barriäreffekt som industriområdet till synes medverkar till kommer att 
luckras upp och den nya bebyggelsen kommer att kunna vävas samman med befintliga kringliggande 
stadsdelar. Utformningen av den nya stadsdelen är särskilt betydelsefull då det utgör en entré till 
Knivsta tätort söderifrån och ska därför beaktas och gestaltas med omsorg. 
 
Planområdet planeras utifrån fyra olika perspektiv vars struktur och bebyggelse utgår från vilken roll 
den har i det offentliga rummet. Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, PBL 2 kap. 6 § 
 

 
          
 

 
 
 
 
 
  
            
                              Figur 4. Zon-indelning utifrån olika perspektiv. Källa: 

Gestaltningsprogram Lötängen. 
 
Den gröna zonen medger en lägre skala med radhus och skola och används för att skapa en visuell och 
vänlig övergång mellan den befintliga omgivningen och den nya bebyggelsen. Den gula zonen medger 
en något högre bebyggelse för att tillföra en stadsmässig inramning av gaturummet längs 
Gredelbyleden och för att stänga ute trafikbuller mot intilliggande kvartersgårdar. Den blå zonen 
utgörs av en huvudgata som leder tvärs igenom planområdet fram till stadsdelens mötesplats, park och 
torg och sammanbinder Gredelbyleden och Knivstavägen.  Den röda zonen utgörs av tydliga kvarter 
med varierad skala. 
 
Rörelsestråken inom planområdet är utformade med utblickar mot det öppna landskapet i söder för att 
på så sätt förstärka samspelet med omgivningen ytterligare.  
 
För detaljplanen anges högsta nockhöjder, vilket reglerar takkonstruktionens högsta del. Valet av 
planbestämmelse tillämpas för att balansera den bebyggda miljön och för att reglera en 
stadsbildsmässigt högsta godtagbara höjd snarare än ett maximalt antal våningar, det vill säga lägga 
tydligt fokus på en parameter som har betydelse för stadslandskapet och områdets ljusförhållanden.  
 
Bebyggelse och gestaltning 
Förutsättningar 
Planområdet består vid tidpunkt för planläggningen av ett tiotal byggnader av lägre karaktär för bland 
annat kontor, lager och bilvårdsanläggning. 
 
Förslag och konsekvenser 
Den nya detaljplanen möjliggör för en varierad och ändamålsenlig bebyggelse för främst bostäder. I 
strategiska lägen tillkommer också centrumändamål i bottenvåning. Två kvarter är avsatta för skol- 
och förskoleverksamhet. I ett kvarter planeras förskola i bottenvåning.  

Blå zon 

Gul zon 

Röd zon 

Grön zon 
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Bostäder 
Inom området planeras det för cirka 1200-1400 bostäder, fördelat i både flerbostadshus och 
stadsradhus.  
 
Placering och utformning av bostadskvarter 
Bostadsbebyggelsen uppförs i huvudsak i tre till sex våningar, med lägre bebyggelse i framförallt de 
östra och de södra delarna av området. Intill det planerade torget medges åtta våningar. En högre 
byggnad i det läget ses kunna utgöra fond åt omkringliggande stråk och gator samt fungera som 
markör av stadsdelens torg.  För bebyggelse med åtta våningar tillämpas indragen takvåning för att 
minska intrycket av fasadens höjd. Längs huvudgator ska sockelvåningar utföras med särskild omsorg 
och med detaljering vid entréer, gärna i annat material och/eller struktur än ovanförliggande fasad för 
att skapa ett, utifrån de gåendes perspektiv, attraktivt och levande offentligt gaturum.  
 
Kvarteren är planerade i varierande storlek och utformning som anpassar sig till de viktiga stråk och 
mötesplatser som finns både inom och utanför planområdet. En viktig princip i detaljplanen är att 
kvarteren inte ska vara helt kringbyggda, utan att det i vissa lägen i varje kvarter ska finns öppningar 
mellan husen eller genom husen för ljusinsläpp, utblickar och rumsligt spännande gränssnitt där 
byggnadsvolymer framträder tydligt i tre dimensioner. 
 
                                       
                 
 
 
 
 
 
 
 
                        Figur 5. Typkvarter med bebyggelse i varierande storlek och utformning. Källa: Archus. 
 
Bostadsgårdar 
Bostadsgårdarna ska erbjuda en trygg utemiljö med gemensamma ytor för de boende. Gårdsmiljön ska 
planteras med gräsytor, träd/busk/perennplanteringar, och gärna ge möjlighet till odling. Separat 
cykelparkering samt avskilda uteplatser för marklägenheterna bör möjliggöras. Eventuella uthus ska 
placeras genomtänkt i förhållande till entréer och uteplatser. Uthusens tak ska vara vegetationsklädda 
och klätterväxter på fasader, plank och spaljéer välkomnas.  
 

       
Figur 6. Utemiljöer bostadsgårdar. Källa: Planenheten. 
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Förgårdsmark 
Förgårdsmark ska tillämpas i samtliga kvarter. Syftet med förgårdsmarken är att skapa en visuell 
breddning av gaturummet och tillföra gatan grönska. Förgårdsmarken har även en praktisk funktion, 
den behövs bl.a. för att entrédörrar ska kunna slås utåt över egen fastighet samt för att möjliggöra plats 
för cykelparkering och omhändertagande av dagvatten.  
 
Gränsen mellan det privata och det allmänna ska utformas på ett tydligt läsbart sätt. Mellan gaturum 
och förgårdsmark bör en låg avgränsning i form av ett smidesräcke, klippt häck, lägre mur eller tydligt 
avgränsad robust plantering användas.          
   
Hörnavskärning 
För att medge goda siktförhållanden och skapa spännande gränssnitt ska byggnader i vissa utvalda 
korsningar avfasas, i huvudsak gäller detta för bottenvåningen.  
 
Entréer 
Entréer ska utföras så att de är tillgängliga från både gård och gata. Entréer till verksamheter ska 
mynna mot allmän plats och vara tydligt annonserade och omsorgsfullt gestaltade, dels av 
tillgänglighetsskäl, men också för att verksamheterna tydligt ska vara öppna och välkomnande mot 
gatan.  
 
Även entréer till sophantering- och återvinningsrum samt garagenedfarter ska ges stor omsorg 
gällande gestaltning, placering och materialval och samspela väl med husets arkitektur.  

           
    Figur 7. Fasader kvartersmark. Källa: Planenheten 
 
Balkonger och burspråk 
Bebyggelsens balkonger, burspråk och utskjutande byggnadsdelar får max kraga ut 1 meter utanför 
underliggande fasadliv med en lägsta frihöjd över mark på 5 meter. Syftet är att skapa ett enhetligt och 
luftigt gaturum samt underlätta för driftarbeten. Djupare balkonger kan skapas genom indrag i fasaden 
och större balkonger kan med fördel förläggas mot gården eller utformas som terrasser.  
 
Gestaltning  
Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram med ett antal riktlinjer för områdets utformning. 
Riktlinjerna är avsedda att vara vägledande i bygglovsskedet. Planområdet ska utformas till en grön 
och aktiv stadsdel. Grönska och aktivitetsytor ska prägla områdets gator, parker och innergårdar. 
Bebyggelsen ska variera i både skala och arkitektur och omfamna dess omgivning på ett respektabelt 
sätt. Bebyggelsens arkitektur ska uppfattas som ett urbant samspel och en modern tolkning av den 
traditionella stenstaden i småstadstappning. 
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Material som tegel, natursten och trä får gärna dominera. Materialval med låg miljöpåverkan utifrån en 
livscykelanalys är önskvärd. Balkonger, takfötter och fönster- och dörrpartier är detaljer i husets 
utformning vars gestaltning ska ges stor omtanke för att åstadkomma en attraktiv och varierad 
stadsbild. Varje kvarter bör innehålla en variation av färg, form och fönstersättning för en 
välbalanserad helhet. Stor omsorg ska läggs vid gestaltning av gavelfasader mot allmän mark.  
 
Bebyggelsen längs Knivstavägen 
Längs Knivstavägen utgörs bebyggelsen till stor del av stadsradhus med flera öppningar mellan 
huskropparna för att skapa rumslighet. En lägre skala används här för att möta landskapet. 
Bebyggelsen ska vara noggrant utformad, gärna med träinslag och tegel.  
 

Figur 8. Illustrationskiss över 
bebyggelse i lägre skala som tillämpas 
längs Knivstavägen. Källa: 
Gestaltningsprogram Lötängen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bebyggelsen längs Gredelbyleden 
Längs Gredelbyleden tillämpas en variation av hushöjder. Här är skalan planerad i spannet fyra till sex 
våningar. Bebyggelsen ska med sin utformning skapa dynamik och variation, hjälpa till att stänga ute 
trafikbuller samt förstärka Gredelbyleden som ny stadsgata. Fasaderna ska gestaltas medvetet och 
utgöra en sammanhängande helhet. 
 

 
Figur 9. Illustrationskiss över 
bebyggelse i högre, tätare skala som 
är tänkt att tillämpas längs 
Gredelbyleden. Källa: 
Gestaltningsprogram Lötängen. 
 
 
 
 

 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta: 
 
     B Bestämmelsen B möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 

våningar.  
 
    BC1 Bestämmelsen BC1  möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 

våningar och centrumändamål i bottenvåning.  
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    BC2 Bestämmelsen BC2 möjliggör för bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 
våningsplan samt att centrumändamål ska anordnas i del av bottenvåning. 
 

     BP Bestämmelsen BP möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 
våningar samt bebyggelse av parkeringshus. 

 
    BS2 Bestämmelsen BS2 möjliggör för bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 

våningsplan samt att förskola ska anordnas i del av bottenvåning. 
 
Radhus  Endast radhus och komplementbyggnader tillåts. Radhusen ses kunna skapa en 

vänlig övergång till områdets befintliga omgivning med lägre bebyggelse. 
 
 III-VIII Lägsta respektive högsta antalet våningar inom planområdet. Våningsantalen 

är fördelade för att skapa variation inom området. 
 

 Plankartan medger en högsta nockhöjd i meter över nollplanet. Utöver denna 
höjd får tekniska anläggningar, trapphus och hisschakt uppföras. 

 
     p1  Byggnader får placeras 0-2 meter från intilliggande gata där inte prickmark 

gäller.  
 
     p2 Huvudbyggnader ska placeras 2-4 meter från intilliggande gata där inte 

prickmark gäller. 
 
  gård 1 Lekgård för förskola ska finnas i det kvarter där förskola ska uppföras i 

bottenvåning.  
 
      f1 Indragen takvåning på minst 1,3 meter ska tillämpas på den högre huskroppen 

intill torget. 
 
      f2 För att medge goda siktförhållanden används bestämmelse om hörnavskärning 

på vissa byggnader som ligger mot korsningar. Detta innebär att fasaden 
avfasas med två meter. 

 
      f3 Portik, minst 3 meter bred och 4 meter hög, ska anordnas mot allmän platsmark 

för att skapa visuell kontakt mellan innergård och allmän plats. 
 
      f4 Byggnader ska utformas med särskild omsorg och detaljering i bottenvåning 

och entréer genom annan materialbearbetning än ovanförliggande fasad.  
 
      f5 Längsgående fasader ska genom materialval och/eller färgsättning delas upp i 

mindre vertikala enheter. 
 
      f6 Bottenvåningar ska vara förhöjda, minst 3,5 meter fritt mellan bjälklag.   
 
Huvudbyggnader ska utformas med god arkitektonisk kvalitet och med omsorgsfull färgsättning och materialval. 
 
Tak på komplementbyggnader ska i huvudsak utföras vegetationsklätt eller med motsvarande egenskaper.  
 
Huvudentréer till verksamheter och bostäder ska mynna mot allmän platsmark (GATA och/eller TORG). Detta 
för att skapa rörelse i gaturummet. 
 
Balkonger som vetter mot allmän platsmark får kraga ut max 1 meter från underliggande fasadliv. Lägsta 
frihöjd är 5 meter.  
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Ljusförutsättningar  
I samband med planarbetet har solstudier tagits fram utifrån skisserade husvolymer och placeringar. 
Planområdet har i och med sitt sluttande läge mot söder och med lågt bebyggd omgivning goda 
förutsättningar att tillskapa både ljusa bostadsgårdar och allmänna ytor. I plankartan har bestämmelser 
om högsta tillåtna nockhöjd tillämpats för att säkerställa ljusinsläpp. Solstudierna finns i sin helhet i 
det tillhörande gestaltningsprogrammet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figur 10. Solstudier. Källa: Gestaltningsprogram Lötängen. 
 
Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
Det finns vid tidpunkt för planläggningen ingen park och natur inom planområdet. 
 
Norr om bebyggelsen i Ängby ligger ett större sammanhängande skogsområde, Ängbyskogen, med 
stora rekreativa värden. Området har många olika vandringsstigar och Upplandsleden binder ihop 
området ner mot stationen och upp mot Lunsen. 
 
Strax söder om planområdet finns ett småbrutet kulturlandskap med några gårdar och bostadshus samt 
ett par betesmarker. Ut med Knivstavägen ligger ett litet ädellövsområde som domineras av lönn.  
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Figur 11. Bild 1. Naturvärden. Källa: Naturvärdesinventering (2016-03-09).  
                Bild 2. Översiktlig planering. Källa:  Knivsta kommuns ÖP (2008). 
 
Förslag och konsekvenser 
Park- och torgbildning 
Centralt i planområdet planeras en större områdespark på ca 3000 kvadratmeter. Parken ska utgöra en 
grön oas i bostadsområdet för lek och rekreation. Funktioner så som sittplatser och belysning ska 
finnas i parken för att skapa mervärde, tillföra upplevelser och bidra med trygghet. Det öppna 
parkrummet kommer att kantas av varierande fasader och med lämpliga hushöjder för att säkerställa 
en välkomnande och trivsam miljö. 
 
Utöver en områdespark planeras det för två mindre fickparker. Dessa är till för att bredda gaturummet 
vid intilliggande korsningar och skapa mer grönska i gatulivet. Ett mindre torg planeras intill 
områdesparken och är tänkt att fungera som en vistelseyta och nod för handel. 
 
Parkerna tillsammans med de grönskande innergårdarna ska främja ekosystemtjänster i vår närmiljö. 
Med ekosystemtjänster kan vi bland annat ta hand om dagvatten, rena luft och minska buller. Grönska 
ger dessutom möjlighet till återhämtning och är viktigt för lek och rekreation.  

Parkerna och torget kommer att ges olika karaktär, men gemensamt är genomtänkt utformning, 
belysning och väl avvägda materialval med hänsyn till långsiktighet, skönhetsvärden och hållbarhet. 

 
                         Figur 12. Översiktskarta över planerade parker och torg.  
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Vegetation i gaturummet 
Gaturummen ska präglas av grönska. 
Gatuträd och annan vegetation i form av 
växtbäddar ska tillämpas och matcha 
bebyggelsen både storleks- och 
utformningsmässigt. Grönska i gaturummen 
utgör ekosystemtjänster genom att bl.a. 
uppta dagvatten, verka bullerdämpande och 
luftförbättrande. Det finns även ett socialt, 
ekonomiskt och hälsomässigt värde då det 
exempelvis skapar mötesplatser, livskvalitet 
och gynnar folkhälsan.  

                                                                                   
Figur 13. Illustrationsskiss över vegetation i gaturum.  

       Källa: Gestaltningsprogram Lötängen 
 
För att skapa det grönstråk som omnämns i den Fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 
tätorter (2012), har en del av områdets yta avsatts för grönstråk i den östra delen av planområdet. 
Grönstråket är skisserat som ett parkstråk med gång- och cykelväg, plantering och mindre 
aktivitetsytor. Stråket kommer att bidra till att naturområdena i Ängby och Tarv länkas samman samt 
möjliggöra för ett tryggt och gent alternativ att ta sig till och från intilliggande skola och förskola.   
 
Trädalléer  
Längs Gredelbyleden och Förrådsvägen finns mindre lövträdsalléer. En allé som omfattas av 
biotopskydd ska bestå av minst fem stycken lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad längs en väg 
eller det som tidigare varit en väg i ett övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras 
av vuxna träd. De två befintliga alléerna är unga och saknar i många fall större kronvolymer. Vid 
kommande utbyggnad av detaljplanen ska Gredelbyleden med dess mer stadsanpassade utformning 
förses med nya växtbäddar för träd och dagvattenhantering. Längs Förrådsvägen planeras ett grönstråk 
där befintliga träd kommer att kunna bevaras. 
 

      
      Figur 14. Trädallé längs Gredelbyleden. 
 
En stor del av den hårdgjorda yta som finns inom planområdet kommer i och med planförslaget att 
minska. Nya parkområden tillkommer och möjlighet till gröna, växtliga bostadsgårdar kommer att ges. 
Eftersom gårdarna generellt underbyggs med garage är det viktigt att stor omsorg läggs på att 
gårdsmiljön blir grön med gräsytor, träd, busk- och blomplanteringar och att garagen utförs med 
planterbart bjälklag.  
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Planbestämmelser i plankarta: 
 
  PARK   Parkmark med plantering och utrymme för lek, rekreation och plantering. 
 
  TORG  Plats för torgbildning, gångtrafik, handel och publik verksamhet. 
 
  lek  Aktivitetsytor ska uppföras inom parkområdet. 
 
  gc-väg  Gång- och cykelväg ska finnas inom parkområdet.  
 
Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Det är ca fem minuters promenadavstånd från planområdet till Knivsta centrum där affärer och annan 
kommersiell och offentlig service finns att tillgå.  
 
Förslag och konsekvenser 
Enligt plan-och bygglagen 2 kap. 7 § ska hänsyn tas till behovet av en rimlig samhällsservice och 
kommersiell service inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse. 

Inom planområdet planeras det för en skola och förskola. Skol- och förskoltomten är till ytan ca 10 000 
m2 respektive 7000 m2 stora och lokaliserade utifrån ett strategiskt läge med hänsyn till dess närhet till 
park, fotbollsplaner och till det angränsande gång- och cykelvägnätet. Skol- och förskoltomten ska 
utformas väl med god tilltagen friyta och med förutsättningar för aktiv lek, lugn lek, återhämtning och 
pedagogisk verksamhet. Generöst med belysning, gärna lekfull, ska tillämpas på gårdarna. 
 
Intill planområdets nordöstra hörn är ett äldreboende under uppbyggnad.  
 
Planförslaget möjliggör även för centrumverksamhet längs viktiga huvudstråk genom planområdet.  
 

 
                     Figur 15. Översiktskarta över planerad offentlig och kommersiell service.  
 
Planbestämmelser i plankarta: 
 
BC1 Bestämmelsen BC1 möjliggör för centrumändamål i bottenvåning.  
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BC2 Bestämmelsen BC2 medger att centrumändamål ska uppföras i del av 
bottenvåning. Detta för att skapa liv åt det intilliggande torget.  

 
BS1 Bestämmelsen BS1 möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 

våningar samt att förskola ska finnas i del av bottenvåning. 
 
S1 Bestämmelsen S1 medger att skola ska uppföras.. 
 
S2 Bestämmelsen S2 medger att förskola ska uppföras. 
 
Gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Området består vid tidpunkt för planläggningen av tre gator; Gredelbyleden, Knivstavägen och 
Förrådsvägen. Intill Gredelbyledens västra sidan finns en gång- och cykelbana och intill 
Knivstavägens norra sida finns en gångbana. 
 
Till järnvägsstationen i Knivsta är det cirka 400 meter från de östra delarna av planområdet. 
Regionsbussarna 101 och 183 passerar via Gredelbyleden med hållplatserna Päronvägen och Ängby 
park som angränsar till planområdet.  
 
Förslag och konsekvenser 
Gatustrukturen ska utformas enligt Knivsta kommuns trafikstrategi. Knivsta har utsett gång och cykel 
som prioriterat färdmedel i sin prioriteringsordning av trafikslag, därefter kommer kollektivtrafik och 
sedan biltrafik. Trafikstrategin förespråkar fokus på närhet och tillgänglighet och att skapa trygga 
miljöer för barn. 
 
Genomförandet av planen kommer generera en ökad trafikmängd både inom kvarteren men även på 
gatorna i nära anslutning. Det kollektivtrafiknära läget möjliggör dock att den privata bilen i större 
utsträckning kan väljas bort.  
 
Stadsgata 
Gredelbyleden som går längs planområdet har idag funktion som en trafikled och kommer i och med 
planläggningen få en omformning där gång- och cykelväg samt planteringszoner tillämpas på vardera 
sida om vägmitten. Idag har gatan hastighetsbegränsning om 60 km/h, men för att skapa den önskade 
stadskaraktären föreslås hastighetsbegränsningen minskas till 40 km/h. Den nya utformningen av 
Gredelbyleden ses kunna bidra till en ökad trafiksäkerhet samt tryggare och genare gång- och 
cykelvägar. En cirkulationsplats planeras vid korsningen Apelsinvägen för att underlätta trafikflödet 
till och från det nya bostadsområdet.  

 
Figur 16. Normalsektion för Gredelbyleden som stadsgata. Källa: WSP. 
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Busshållplats 
De nuvarande busshållplatserna är tänkta att ligga kvar längs Gredelbyleden, men kommer att få en ny 
utformning.  Busstrafik förväntas inte gå genom det nya bostadsområdet.  
 
Gång- och cykelvägnät 
Det kommer att finnas goda förutsättningar att röra sig till fots och med cykel till och från 
planområdet. Gång- och cykelvägar leder till området via Gredelbyleden, Knivstavägen och 
Ängbyvägen. Via cykelvägen till Ängbyvägen når boende tågstationen och vidare till de centrala 
delarna av Knivsta.  
 
Gatuvägnät 
Gatustrukturen inom planområdet är uppbyggd med en huvudgata som fungerar som en ryggrad 
genom området och som sträcker sig från den nya cirkulationsplatsen längs Gredelbyleden ner mot 
Knivstavägen. Från huvudgatan kopplar ett nät av smågator som framförallt utgörs av 
gångfartsområden. Gatuträd och planteringar tillämpas i gaturummet för att skapa en grön gatumiljö 
och med goda förutsättningar för dagvattenhantering. De nya gatorna är utformade för både gång-, 
cykel- och biltrafikanter. En del av gatorna omges av förgårdsmark, vilket kan bredda den visuella 
kontakten med bebyggelsen samt möjliggöra för växtliga inslag. 
 

 
                         Figur 17. Gatunät inom planområdet. Källa: Gestaltningsprogram Lötängen. 
 
Mobilitetslösningar 
Inom detaljplaneområdet finns förutsättningar för mobilitetsåtgärder så som införande av bilpool och 
tillgängliga cykelparkeringar i nära anslutning till bostadskvarteren. Utrymme för mobiltetslösningar 
förläggs på förgårdsmark och ses kunna nyttjas av både boende och besökande.  
 
Bilparkering och angöring 
Två kvarter i området ges en flexibel användning i planen så att de under en tid, om det finns behov, 
ska kunna användas för parkeringshus eller så kallade mobilitetshus och senare kunna omvandlas till 
bostäder. Lokaliseringen av mobilitetshusen föreslås ligga intill Gredelbyleden och regleras med 
planbestämmelser i plankartan. Med parkering koncentrerat i mobilitetshus kan antalet bilrörelser på 
gator minska signifikant i området samt möjliggöra grönskande gårdar med stora träd och odlingar. 
Det bidrar också till att skapa attraktiva miljöer för människor att röra sig mellan bostad, skola, 
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förskola och annan offentlig service via säkra gång- och cykelvägar. Ett mobilitetshus kan förutom 
bilparkering även ha tillgång till funktioner så som bilpool, hyrbil, laddpunkter, cykelparkering och 
cykelpool. Även avlämningsskåp, leveransskåp och cykeltvätt kan inrymmas här. Detsamma gäller för 
vagnar/kärror för hantering av varor och gods för att underlätta hemtransporter och bortforsling utan 
bil.  
 
Eftersom byggrätterna för mobilitetshus ligger i områdets utkanter, i dessutom exponerade lägen, är 
det av stor vikt att byggnaderna är representativa för en stadsdel med höga ambitioner vad gäller 
hållbarhet och god arkitektur.  
 
I några av kvarteren finns möjlighet att anlägga garage i källarplan. I gaturummen kommer plats för 
tillfällig parkering, lämning/hämtning och transporter/leveranser att möjliggöras. Parkeringsplatser för 
skol- och förskolverksamhet ska lösas inom den egna tomten.  
 
Cykelparkering  
Cykelparkering för bostäder ska lösas inom 
kvartersmark. Cykelparkering föreslås placeras i 
goda lägen, vara säkra och väderskyddade samt 
vara utformade för elcyklar. Som ett led i att 
prioritera cykeltrafik ska cykelparkeringarna 
inom kvarteren ges en mer attraktiv placering än 
bilparkeringarna och kan med fördel vara 
uppglasade och ligga i direkt anslutning till 
gata. Tydliga krav behöver ställas på tillräcklig 
kapacitet och cykelparkeringars kvalitet vad 
gäller stöldsäkerhet, komfort och utrymme för 
lådcyklar och cykelkärror liksom enkel laddning 
av elcyklar.                                                              Figur 18. Källa: Trafikstrategi, Knivsta kommun. 
 
Cykelparkering på kvartersmark ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm (2,5 per 100 kvm 
bruttoarea BTA). En högre parkeringsnorm för cykel kan komma att bli aktuell. Förskolor bör även 
utrustas med parkeringsplatser för cykelvagnar. 
 

 
                Figur 19. Illustration över huvudstråket genom planområdet. Källa: Gestaltningsprogram Lötängen. 
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Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Plan- och bygglagen ställer krav på att planläggningen ska främja en från social synpunkt god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. Den fysiska 
planeringen ska också sträva efter att förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter samt förstärka 
den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara busshållplatser, 
övergångsställen och entréer.  Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är 
tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §.  
Tillgängligheten i byggnader och på tomter regleras i Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och 
byggförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 
Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 
allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader). 
Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 
 
Vid kommande utbyggnad av detaljplaneförslaget ska belysning på gångytor och vid viktiga 
målpunkter vara utformad och ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga kan använda dessa. Med god belysning kan orienterbarheten och upplevelsen av trygghet öka. 
 
Entréer ska finnas angränsande både mot gata och mot innergård för att skapa ett tillgänglighets-
anpassat och levande gatuliv. Detta regleras med planbestämmelse i tillhörande plankarta.  
 
Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska vid behov kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en 
tillgänglig och användbar entré till bostadshus och publika lokaler. Parkeringsplatsen ska rymmas 
inom kvartersmark.  
 
Barnperspektivet  
Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 
planarbetet. Plan- och bygglagen ställer krav att det vid anordnande av fastigheter ska finnas tillgång 
till tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse, där friyta ska prioriteras framför parkering, 
PBL 2 kap. 7 §.  
  
Planområdet planeras för goda gång- och cykelförbindelser och med gångfartsområden som ses kunna 
bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Med ett bra gång- och cykelvägnät kan barnen i större utsträckning 
själva ta sig till och från sina skol- och fritidsaktiviteter. Genom den täta kvartersstrukturen, med 
bilfria gårdar och tydliga gatumiljöer, blir bebyggelsen mer lättförståelig och barnen ges trygga 
biltrafikmiljöer på innergårdarna.  
 
Planen bidrar till ett ökat utbud av närliggande lek- och rekreationsmöjligheter både genom bostadsnära 
park samt skol- och förskoltomt med innefattande friytor för barn.  
 
Markföroreningar 
Ängby industriområde har i huvudsak använts för verkstäder för motorfordon och har bland annat 
inneburit lager, skrotning och bilvård var på föroreningar förekommer inom planområdet. 
 
Verksamhetshistorik 
Fastigheterna Knivsta-Tarv 3:18, 3:19 och 3:20 har haft verkstadsindustri och används idag som 
bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. Fastigheterna har riskklass 3 enligt MIFO (Metod för 
inventering av förorenade områden) och en samlad bedömning är att området utgör måttlig risk för 
människors hälsa och natur. 
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På fastigheterna Knivsta-Tarv 5:1 och Ängby 2:7 finns en fordonsverkstad. Verksamheten består bl.a. 
av centrallager, skrotning och demontering av maskiner och hanterar kemikalier som oljor och 
bränslen. Fastigheterna har riskklass 2 enligt MIFO. 
 
Markutredning och sanering 
En miljöteknisk markutredning har tagits fram för detaljplanen. Genom provtagning av jord har 
analyser genomförts. För en utförlig beskrivning se bilaga. Miljöteknisk markutredning (ÅF). 
I fält noterades jordlagerföljd, lukt och färg. Inom industriområdet påträffades ytliga lager med 
fyllnadsmaterial bestående av främst grusig sand som underlagrades av lera.  
 
Metaller som bly, arsenik och nickel har påvisats i två grundvattenprover. Samtliga halter ligger över 
SGU:s riktvärde för otjänligt grundvatten. I en provpunkt har grundvatten påvisat förhöjda halter av 
aromatiska kolväten samt PAH:er med hög och medelhög molekylvikt överstigande SPBI:S 
riktvärden. Även förhöjda halter av petroleumkolväten, fraktionerade alifater och PAH:er har 
påträffats i området. Samtliga prover med avseende på BTEX ligger under Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig mark (KM) och mindre känslig mark (MKM). 
 
Av de 23 provpunkter som undersökts har totalt 15 provpunkter påvisat förorening, däribland arsenik, 
cobolt och bly. Föroreningarna har påträffats både ytligt och på större djup.  
 

 
Figur 20. Översiktskarta över området med platser markerade som potentiellt kan vara förorenade.  
Källa: Miljöteknisk markutredning, ÅF, 2018-06-29. 
 
Föroreningarnas spridningsvägar beror delvis på egenskaper hos föroreningen samt på 
markförhållandena. På aktuella fastigheter kan föroreningar i mark förekomma och spridas på 
hårdgjord yta med hjälp av nederbörd till närliggande dike eller dagvattenbrunnar. Spridning kan 
också ske med hjälp av nederbörd som perkolerar ner genom marklagren till grundvattnet eller i 
samband med schaktning. 
 
Sanering av förorenad mark är en förutsättning för genomförandet av föreslagen detaljplan. 
Bortschaktning och hantering av förorenade massor inklusive återfyllnad av schaktgropar inom 
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respektive fastighet, kommer att utföras innan boende finns på fastigheten. Därigenom begränsas 
hälsoriskerna för människor som kommer att bo och vistas inom området. 
 
Inför kommande utbyggnad av detaljplanen ska en schaktplan för framtida schaktarbeten tas fram samt 
en plan för hur förorenat dag- och länsvatten ska omhändertas i samband med schaktning. Ytterligare 
saneringsåtgärder kan bli aktuella av kvarvarande massor inom fastigheterna för att minska riskerna 
för negativ påverkan på människa och miljö. 
 
Den som ska göra en åtgärd i ett förorenat område som kan medföra risk för ökad spridning och 
exponering är skyldig att samråda och anmäla det till Miljöenheten på Knivsta kommun. Startbesked 
för beviljade bygglov får inte ges förrän påvisade saneringsåtgärder är genomförda och godkända av 
kommunen på de platser där förhöjda värden påvisats.  
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Utbyggnaden påverkar ingen natur- eller kulturmiljö som är utpekat som riksintresse. Det finns heller 
inga kända fornlämningar inom planområdet. Kommunen vill upplysa om att det är förbjudet att utan 
tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd 
enligt Kulturmiljölagen.   
 
Detaljplanen möjliggör för ett ökat utbud av kulturella inslag så som konst och sociala aktiviteter. 
 
Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Förutsättningar 
Planområdet avvattnas till närliggande vattenförekomst Knivstaån som rinner väster om järnvägsspåret 
i centrala Knivsta. Knivstaån är enligt vattendirektivet en preliminär vattenförekomst. Vid nästa 
vattencykel (2021) kommer den således att få status som vattenförekomst, vilket betyder att 
miljökvalitetsnormer för vatten gäller. Det finns i dagsläget ingen statusklassificering på VISS för 
ekologisk och kemisk status för Knivstaån, men information om åns status finns i delleveransen av det 
lokala åtgärdsprogrammet för Knivstaån (Underlag till lokalt åtgärdsprogram Knivstaån, 2018).  
 
I höjd med Knivsta tätorts sydligaste del övergår Knivstaån till vattenförekomsten Lövstaån som 
fortsätter till Mälaren – Garnsviken. Lövstaån är klassificerad som måttlig gällande sin ekologiska 
status och uppnår ej god kemisk status då för höga halter av kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar uppmätts. Bidragande problem för den ekologiska statusen är övergödning och syrefattiga 
förhållanden, miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan. Garnsviken uppnår ej god 
kemisk status då den har förhöjda halter av polybromerade difenyletrar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar.  
 
Planområdet innehåller inget markavvattningsföretag, men området kring Knivstaån har ett 
markavvattningsföretag. 
 
Området kring Knivstavägen är en lågpunkt dit vatten från stora delar av planområdet rinner och 
riskerar därmed att översvämmas vid kraftigare regn. Det är därför vid kommande utbyggnad av 
planområdet viktigt att säkerställa åtgärder som både har en renande och fördröjande effekt. 
 
Dagvattenpolicy  
Knivsta kommuns dagvattenpolicy förespråkar lokalt omhändertagande och öppna dagvattenlösningar. 
Dagvattenhanteringen ska användas som ett positivt inslag i närmiljön och gröna lösningar som bidrar 
till ekosystemtjänster ska därmed premieras. Sekundära avrinningsvägar och översvämningsytor måste 
säkerställas och dagvattenhanteringen ska ta hänsyn till ett förändrat klimat.    
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Förändringar och konsekvenser 
Andelen hårdgjorda ytor inom planområdet är idag hög, vilket gör det lättare att vid ombyggnation 
åstadkomma en förbättrad situation både när det gäller föroreningshalterna i dagvattnet och 
ekosystemtjänster. Planförslaget möjliggör för fler genomsläppliga och fördröjande ytor för vatten 
vilket bidrar till en reduktion av flertalet föroreningsämnen. Varje fastighet och verksamhetsutövare 
har dessutom ett ansvar att hantera dagvatten med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande 
fastigheter inte skadas.   
 
Dagvattnet ska tas om hand så nära källan som möjligt och gröna, öppna hanteringsåtgärder ska väljas 
i första hand. Nedan presenteras de dagvattenhanteringsåtgärder som är tänkta att tillämpas inom 
planområdet och som valts ut med hänsyn till faktorer såsom fördröjningsförmåga, praktisk 
tillämpbarhet, bidragande till ekosystemtjänster och reningseffekt. 
 

- Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas på kvartersmark innan utsläpp sker på 
befintligt nät. Magasinvolymen ska dimensioneras för 20 mm nederbörd. Inom 
bostadsgårdarna och på förgårdsmarken utmed gatorna finns möjlighet att anlägga 
planteringar eller magasin för fördröjning och rening av dagvatten. 
 

          
          Figur 21. Exempel på upphöjd växtbädd på kvartersmark som tar emot dagvatten från tak via stuprör.  
          Källa: Dagvattenutredning, ÅF, 2018-08-24. 

 
- Utrymme för skelettjordar och/eller nedsänkta växtbäddar ska reserveras i planområdets park- 

och gaturum. Skelettjordar och/eller nedsänkta växtbäddar medför dels att dagvattnet renas 
och dels att dagvattenflödet minskar. De har även en estetisk tilltalande effekt och kan bidra 
till biologisk mångfald.  
 

- Växtbäddar med ett luftigt förstärkningslager är tänkt att kombineras i samband med 
anläggning av gator. Detta ger en ökad fördröjningsvolym samt förbättrar reningen. Vattnet 
filtreras då först genom biofiltret och hamnar sedan i det luftiga förstärkningslagret. Ifall lokal 
infiltration är svår leds vattnet vidare via dräneringsledningar till dagvattennätet. Vid kraftiga 
regn, då infiltrationshastigheten inte är tillräcklig i växtbädden, kan vatten ansamlas i det 
luftiga förstärkningslagret direkt. Denna lösning bidrar med växtlighet längs med gatorna som 
ger en förbättrad närmiljö. 

                
 

- Svackdike anläggs längs med Knivstavägen för att 
hantera större mängder vatten på kort tid och 
minimera risken för översvämningar. Vägen är en 
lågpunkt och det regnvatten som inte kan 
omhändertas på fastighetsområdet kommer att rinna 
åt det hållet. Diket, som kan bekläs med gräs eller 
annan vegetation, ska användas för fördröjning och 
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avledning av dagvatten. Svackdiket inryms inom den framtagna gatusektionen för 
Knivstavägen. 

 
- Omdimensionering av befintligt ledningsnät planeras inom planområdet. Dränvatten och 

bräddningsrör från växtbäddar ska ledas till ledningsnätet då jordmånen och den höga 
grundvattennivån gör det extra svårt för lokal infiltration, speciellt vid kraftigare regn. 

 
- Lämpliga byggnadsmaterial. För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som 

inte innehåller miljöskadliga ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är 
exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt 
innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar.  

 
- Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material och kan 

variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. De så kallade gröna taken ska inom 
planområdet tillämpas på komplementbyggnader, men det är även ett uppskattat alternativ på 
huvudbyggnader. Förutom estetiska värden ger de gröna taken reducerade dagvattenflöden 
och kan fungera bullerdämpande och isolera mot värme och kyla.  

 
I linje med Knivsta kommuns riktlinjer bidrar de nämnda dagvattenlösningarna till ett flertal 
ekosystemtjänster såsom rekreation och biologisk mångfald. De presenterade åtgärderna innebär både 
mindre avrinning och utökad fördröjning. 
 
Markföroreningar måste efterbehandlas eller tas bort inom området. Varje fastighetsägare är ansvarig 
för föroreningarna på sin egen fastighet och har skyldighet att undersöka marken. 
 
Geoteknik 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) digitala kartbas består berggrunden av gnejsiga 
bergarter som förekommer ytligt i den norra delen av planområdet. Av den geotekniska undersökning 
som tagits fram av ÅF framgår att jordlagren, från markytan nedåt, består av ett övre fyllnadsmaterial 
(ca 1 m) som underlagras av lera (2-8 m) ovan en friktionsjord som antas bestå av blockig morän (82-
15 m). Markytan lutar mot sydost och har en marknivå som varierar mellan +14,0 och +20,0. Största 
delen av området består av grovkorningt fyllningsmaterial med en mäktighet på ca 1 meter. 
Grundvattennivån varierar mellan 2,5 till 0,7 meter under markytan.  
 

 
   Figur 22. Översiktlig jordartskarta. Källa: SGU 
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Enligt SGU:s digitala kartdatabas bedöms området inte hålla några större grundvattenmagsin och 
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg är uppskattad till 600-2000 L/h.  
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Inom planområdet ingår fastigheterna i det befintliga verksamhetsområdet för vatten, spill- och 
dagvatten. Ett större huvudledningsstråk går längs Knivstavägen. Till huvudledningarna finns ett antal 
påstick från det befintliga industriområdet och från Förrådsvägen. Befintliga ledningar i och strax norr 
om Knivstavägen kommer att läggas om. Dels för att öka kapaciteten, men också för att få en bättre 
placering av ledningarna i gata för drift och underhåll. Ledningsstråk finns också i Förrådsvägen och 
dessa kommer att kvarstå.  
 
Brandvatten 
Planområdet kommer att anslutas till befintliga ledningar i kringliggande gator. Ledningarna är 
utbyggda med konventionell brandvattenförsörjning. Roslagsvatten ansvara för att bygga ut 
brandposterna enligt ”Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska områden”. 
Enligt riktlinjerna ska brandposter placeras med ett maximalt avstånd om 150 m till varandra för att 
kunna erbjuda erforderlig brandvattenförsörjning. 
 
El, tele, bredband och uppvärmning 
El, tele, bredband och fjärrvärme finns utbyggt i närområdet. Vattenfall ansvarar för elförsörjningen. 
Befintliga elledningar passerar inom delar av kvartersområdet och kan behöva flyttas i samband med 
nybyggnation. Detta ska ske i dialog med ledningsägare och bekostas av exploatören.  
 
Avfall 
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. Verksamheter 
inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. 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. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande 
bygglov. 
 
Störningar 
Buller  
Vid planläggning ska lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till bullstörningar, PBL 2 kap. 4 § 
och 5 §. Ett byggnadsverk ska också ha de tekniska egenskaper som är viktiga för skydd mot buller, 
PBL kap 8. 4 §. 
 
En trafikbullerutredning är framtagen för denna detaljplan. Trafikbullerberäkningarna är utförda enligt 
den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653. Beräkningar av 
ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik har utförts vid fasad för alla våningsplan och som 
utbredning 2 meter över mark, båda med trafik för prognos år 2040. 
 
Trafikbullerutredningen visar på att fasader mot Gredelbyleden får upp mot cirka 65 dBA ekvivalent 
och 81 dBA maximal ljudnivå. Längs Gredelbyleden ska därför en bullerdämpad sida med högst 55 
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid tillämpas. Med lägenheter som är 
högst 35 kvm kan mål enligt förordningen, högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå, erhållas för samtliga 
fasader utan åtgärder. 
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I enlighet med förordning SFS 2017:359 gäller att för lägenheter bör riktvärdet 60 dBA (65 dBA för 
lägenheter upp till 35 kvm) ekvivalent ljudnivå inte överskridas vid fasad. Överskrids 60 dBA (65 
dBA för lägenheter upp till 35 kvm) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad ska: - minst 
hälften av bostadsrummen vara vända mot sida där ekvivalent ljudnivå ej överstiger 55 dBA och 
maximal ljudnivå ej överstiger 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad. Värdet 
för maximal ljudnivå får överskridas högst 5 ggr/natt.   
 
Gemensamma uteplatser ska kunna anordnas i anslutning till byggnaden där ekvivalent respektive 
maximal ljudnivå ej överstiger 50 dBA respektive 70 dBA, dagtid mellan kl. 06.00-22.00. Värdet på 
högst 70 dB(A) får överskridas högst 5 ggr/timme, nivån ska dock inte överskridas med mer än 10 dB. 
 
För skolor och förskolor har Naturvårdsverket tagit fram riktlinjer för buller. Riktlinjerna anger att de 
delar av gården som avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska ha en ekvivalent ljudnivå på 
högst 50 (dBA) och en maximal nivå på högst 70 (dBA). 
 
Hästgård 
I nära angränsning till planområdet, söder om Knivstavägen, finns en mindre hästgårdsanläggning 
belägen. Planen medger sammanhållen bebyggelse ca 40 meter från rasthage och ca 80 meter från 
ladugård. Med hästhållning följer olägenheter i form av lukt och spridning av hästallergen. Inom 
planområdet tillämpas därför en kvartersstruktur som ses kunna ha en positiv effekt med att stänga ute 
eventuell spridning.  
 
Den planerade skoltomten ligger med ett avstånd på ca 140 meter från rasthagen. Inom skoltomten 
finns möjlighet att placera byggnaderna så att dessa skyddar spridning till intilliggande skolgård.  
 

 
Figur 23. Bilden visar Knivstavägen med industriområdet till vänster och hästgården till höger. 
 

Riskbedömning 
Räddningstjänst  
Insatstiden för räddningstjänsten ligger inom 10 minuter. Insatstiden innebär anspänningstid, körtid 
samt angreppstid. Knivsta brandstation ligger ca 2,2 km från planområdet, men det är en deltidsstation, 
vilket medför en anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår någon extra minut 
för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov beviljas. 
Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt vara 50 m. 
Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska 
en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler.   
 
Räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon. Därför krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 
brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 
bostaden. 
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Drivmedelsanläggning 
Ca 90 meter från planområdets yttre gräns ligger en drivmedelstation med mindre försäljningsvolym 
av fordonsbränsle. Ur både risk-, miljö- och hälsoskyddssynpunkt bör ett minimiavstånd på 50 meter 
alltid hållas från bensinstation till bostäder, skola och förskola. Skolgården inom planområdet är 
belägen ca 100 meter från drivmedelstationen och avståndet till närmste byggnad är närmare 150 
meter. Utgångar från svårutrymda lokaler, exempelvis samlingslokaler, ska uppföras minst 100 meter 
från drivmedelsanläggningen.  
 
Hållbarhet 
Vid planeringen av tätorterna Knivsta och Alsike ska kommunens miljömål beaktas och en balans 
mellan social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling eftersträvas. Knivsta har tagit fram 
miljömål för kommunen som främst handlar om; effektivare energianvändning och transporter, giftfria 
och resurssnåla kretslopp och hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Dessa mål ska 
appliceras både innan, under och efter arbetet med detaljplanen. Miljömålen uppnås bland annat 
genom;  
 

- Främjande av gång-, cykel och kollektivtrafik 
- En hållbar energiförsörjning genom väl planerade bebyggelseområden och tekniska 

försörjningsystem 
- En säker och trygg uppbyggd stadsmiljö med närhet till grönområden, frisk luft, rent vatten 

samt buller och radonhalter under riktvärden samt strålningsnivåer som inte är skadliga för 
hälsan 
 

Planområdet ligger centralt i Knivsta tätort, med nära avstånd till både järnvägsstation och busstorg, 
vilket tillgängliggör alternativet att åka kollektivt. Planförslaget ger plats till utbyggnad av gång- och 
cykelvägar både inom bostadsområdet och längs Gredelbyleden och Knivstavägen. Genom att 
prioritera gång- och cykeltrafik i planeringen av nya stadsdelar skapas förutsättningar att uppfylla ett 
av kommunens delmål för ekologiskt hållbar utveckling, ett fossilfritt samhälle.  
 
Ett annat delmål för ekologisk hållbarhet är att öka möjligheterna att skapa återvinning av 
hushållsavfall. Därför ska det finnas återvinningsstationer i närheten av alla bostäder inom/i anslutning 
till planområdet. Återvinningsstationerna ska vara lättillgängliga och finnas i bostadskvarteren för att 
göra det enkelt för de boende att återvinna sitt avfall.  
 
För att upprätthålla en social hållbarhet inom planområdet erbjuds offentlig och kommersiell service. 
De planerade gatorna, torget och parken kommer att utgöra naturliga mötesplatser.  
 
Grönytor och vegetation har även det ett socialt värde genom att öka livskvaliteten och upplevelserna i 
ett område. Grönområden kan bidra med kunskap för barn och unga då de kan lära sig om kretslopp 
och biologisk mångfald. Det finns även ett hälsovärde då det skapar rekreationsmöjligheter och 
minskar stress. 
 
Planen inkluderar bostadsnära parkmiljöer, vilket bidrar till närliggande lek- och 
rekreationsmöjligheter. Planområdet planeras även för goda kopplingar till Ängbyskogen. Planen 
uppmuntrar till ett aktivt liv då gång- och cykelresor premieras framför resor med bil. Planen medger 
centrumverksamhet, skola och förskola som kommer att kunna befolka området även dagtid.  
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Målsättningen med detaljplanen är att främja ett stadsbyggande som är funktionsblandad, tillgänglig 
och omsorgsfullt gestaltad. Den nya bebyggelsen ska vara robust och hålla hög kvalitet samt samspela 
med omgivningen.  
 
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 rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  
 
Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Samhällsutvecklingsnämnden andra 
kvartalet år 2020.Parallellt med detaljplanen så arbetar kommunen med en utvecklingsstrategi och ett 
planprogram för västra Knivsta kopplat till det så kallade ”fyrspårsavtalet”. Detaljplanen och 
planprogrammet måste samordnas och det kan komma att påverka tidplanen. Nedan redogörs för en 
övergripande tidplan under förutsättningar att nödvändiga politiska beslut fattas enligt angiven tidplan 
samt att detaljplanen inte överklagas. 
 
Samråd  2:a kvartalet 2019 
Granskning  4:e kvartalet 2019 
Antagande  2:e kvartalet 2020 
Laga kraft  2:2 kvartalet 2020 
Byggstart  2021 
Färdigställande 2030 
 
Huvudmannaskap och arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för drift, skötsel och underhåll av dessa. 
 
Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för. 
 

Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 
detaljplanen. 
 
Roslagsvatten AB är genom sitt dotterbolag Knivstavatten AB huvudman för den allmänna VA-
anläggningen i Knivsta kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för drift och underhåll av 
den allmänna va-anläggningens ingående delar som ledningar, brunnar, ventiler, pumpstationer m.m. 
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, fjärrvärme-, kommunikationsledningar m.m. inom 
området. 
 
Ansvarsfördelning:  

 Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för  
o upprättandet av detaljplan 
o anläggandet av allmän platsmark (på bekostnad av respektive exploatör) 
o drift och underhåll av allmän platsmark. 

 Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för  
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o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn.  
 Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för  

o träffande av exploateringsavtal.  
 Knivstavatten AB ansvarar för  

o drift och underhåll av den allmänna Va-anläggningen.  
 Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för  

o uppförande, drift och skötsel av nybyggnation inom kvartersmark.  
o utförande av mätningar, undersökningar och andra kontroller inom  kvartersmark 

enligt bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning. o rapportering av 
eventuella markföroreningar till tillsynsmyndighet.  

o lokal fördröjning och rening av dagvatten inom fastigheten innan det når Va-
huvudmannens ledningar.  

 Lantmäterimyndigheten ansvarar för ansvarar för 
o erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder, på initiativ 

och bekostnad av ägaren till stamfastigheten samt eventuell köpare av styckningslott 
 
Samordning 
Samordning mellan kommunens gatuutbyggnad och exploatörernas byggprojekt ska göras i god tid för 
att säkerställa framkomlighet och undvika oförutsedda hinder samt minska risker i byggskedet. 
Exploatören ansvarar för att se till att området är tillgängligt för trafik under byggtiden och att hinder 
och störningar undviks i möjligaste mån. 
 
Utbyggnadstakt 
Utbyggnad enligt denna detaljplan kommer att ske under en längre tid och i flera etapper. 
Utbyggnadstakten och etappindelning ska regleras i exploateringsavtalet. Det är viktigt att alla arbetar 
för att området drabbas av så lite störningar som möjligt under utbyggandstiden. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som är en förutsättning för planens 
genomförande. 
 
Berörda fastigheter och fastighetsägare 
Fastighet  Ägare  Beskrivning 
Knivsta-Tarv 3:18 Privat 
Knivsta-Tarv 3:19 Privat 
Knivsta-Tarv 3:20 Privat 
Knivsta-Tarv 5:1 Privat 
Ängby 2:7  Privat 
Ängby 1:1  Knivsta kommun Förrådsvägen 
Ängby 2:1  Knivsta kommun Förrådsvägen 
Knivsta-Tarv 3:13 Knivsta kommun Gredelbyleden 
Knivsta-Tarv 3:24 Knivsta kommun Gredelbyleden 
Knivsta-Tarv 3:2 Privat  Del av Knivstavägen 
Knivsta-Tarv S:2 Samfällighet  Del av Knivstavägen 
 
Fastighetsbildning 
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. 
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Ansökan om lantmäteriförrättning 
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 
planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 
ledningsrätt.  
 
Ekonomi och avtal 
Plankostnadsavtal 
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift uttas i samband med 
bygglov för den byggrätt som planen medger. 
 
Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen kan vinna laga kraft. Avtalet ska reglera byggande 
av vatten och avloppsanläggningar, gator och övrig allmän plats samt övriga gemensamma 
anläggningar, kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. Detaljplanen 
berör flertalet fastigheter och fastighetsägare därav behöver flera exploateringsavtal tecknas. 
 
Gestaltningsprogram 
Ett gestaltningsprogram, som bland annat visar på ambitioner och avsikter när det gäller gestaltning av 
bebyggelse och yttre miljö samt hållbarhet, utarbetas under planarbetets gång. Programmet ska ingå 
som en del i exploateringsavtalet som kommunen träffar med fastighetsägarna och ska vara ett stöd i 
projektering, bygglovhantering och genomförande. 
 
Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa. 
 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. När 
förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt lagen 
om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger fastigheten 
enligt då gällande VA-taxa. Om fastigheter bygger ut eller ändrar ändamål finns skyldighet att 
meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, allmänna bestämmelser för 
vatten och avlopp. 
 
Rätt till ersättning 
Om en detaljplan ändras innan genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom 
planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför (Plan- och 
bygglag (2010:900 14 kap 9 §). Den som vill begära ersättning måste göra detta inom två år från den 
dag då planbeslutet vann laga kraft (Plan- och bygglag (2010:900) 15 kap. 5 §). 
 
Tekniska åtgärder 
Ledningar 
När marken ska bebyggas ska byggherren kontakta de berörda ledningsägarna i god tid. Eventuell el-, 
kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med lednings-innehavare.  
Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste 
hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden. 
 
Följande ledningsägare har ledningar inom planområdet enligt ledningskollen.se: 
Lidén Data (fiber) 
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Roslagsvatten (vatten, avlopp och dagvatten) 
Skanova (tele) 
Telonor (fiber) 
Vattenfall Heat (fjärrvärme) 
Vattenfall Eldistribution (el) 
Det kan finnas ytterligare okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det åligger byggherren att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 
 
Vatten och avlopp 
VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för upprättande förbindelsepunkt för allmänna VA-
ledningar i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 
Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in servisanmälan och betala anläggningsavgift innan de får 
ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-huvudmannen gör inkopplingen till fastighetens nät. 
Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudmannen. 
 
Dagvatten 
Området ska tas in i verksamhetsområde för dagvatten. 
Regnvatten ska tas om hand så att det i största möjliga utsträckning efterliknar naturens hantering av 
nederbörd. Dagvatten ska fördröjas och renas innan det avleds från fastighet, genom så kallat lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD).  Magasinvolymen ska dimensioneras för 20 mm nederbörd. 
Tillåtet utflöde till det kommunala ledningsnätet är 15 l/s.  
 
På allmän platsmark ska fördröjning tillämpas så nära källan som möjligt, genom exempelvis trög 
avledning i växtbäddar och/eller fördröjningsmagasin. Längs Knivstavägen anläggs ett svackdike för att 
hantera större mängder vatten på kort tid och minimera risken för översvämningar.  
 
Värme och energi 
Vattenfall Heat ansvar för fjärrvärmenätet i området. 
 
Ledningar 
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 
 
Geoteknik 
Grundläggnings- och markarbeten ska dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i geoteknisk 
kategori 2 (GK 2) samt för säkerhetsklass 2 (SK 2). Eventuellt förekommande organiskt material får 
inte finnas i grundläggningar och ska om det påträffas schaktas bort.  
 
Byggteknik 
Då räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 
brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 
bostaden. 
 
Markföroreningar 
Inför kommande utbyggnad av detaljplanen ska en schaktplan för framtida schaktarbeten tas fram samt 
en plan för hur förorenat dag- och länsvatten ska omhändertas i samband med schaktning. 
 
Sanering 
Genomförandet av utbyggnaden kommer att ske etappvis och inledas med sanering.  
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 Varje fastighetsägare är ansvarig för markföroreningarna på sin egen fastighet och har skyldighet att 
undersöka marken och göra en anmälan till Miljöförvaltningen. Arbetsgången i stora drag ser ut enligt 
nedan.  

1. Provtagning på fastigheten i samråd med Miljöförvaltningen.  
2. Om det finns föroreningar ska detta anmälas till Miljöförvaltningen.  
3. Beslut från Miljöförvaltningen, ett föreläggande om försiktighetsmått vid sanering  
     av fastigheten.  
4. Slutredovisning till Miljöförvaltningen, egenkontroll sker via konsult.  

 
Startbesked för beviljade bygglov får inte ges förrän påvisade saneringsåtgärder är genomförda och 
godkända av kommunen på de platser där förhöjda värden påvisats.  
 
Markägoförhållande  
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 
förteckningen.  
 
Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med Archus.  Konsulter från ÅF, WSP 
och Ekologigruppen har medverkat i framtagandet av underlagsmaterial till planen. 
  
KOMMUNFÖRVALTNINGEN  
Samhällsbyggnadskontoret  
  
Moa Odin    Sara Andersson 
Planchef   Planhandläggare 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Eva Paulsrud 2019-05-23 SUN-2019/302 
Nämndsekreterare 

  Samhällsutvecklingsnämnden   
 
 

Offentliga sammanträden för samhällsutvecklingsnämnden 
SUN-2019/302 

Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
att samhällsutvecklingsnämndens sammanträden ska vara offentliga under mandatperioden 
2019-2022, samt 
att samhällsutvecklingsnämndens sammanträden inte är offentliga i de ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i ärenden där uppgifter som omfattas av sekretess förekommer. 

Sammanfattning  
Enligt  Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun, antaget av 
kommunfullmäktige 26 december 2018, behöver samhällsutvecklingsnämnden besluta att 
sammanträdena ska vara offentliga om samhällsutvecklingsnämnden önskar det. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Bedöms inte påverka ekonomin. 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Erika Mickelsson Datum SUN-2018/257 
Planarkitekt 2019-05-07 SBK 2018-00004
   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 
1:791 - antagande 
SUN-2018/257 
SBK 2018-000004 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791. 
 
Sammanfattning  
Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra för byggnation i upp till fyra våningar med 
inredd vind istället för tidigare tillåtna fyra våningar. Med planändringen tillkommer också 
planbestämmelser som reglerar utformningen av tillkommande bebyggelse.  
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-16 positivt planbesked till Knivstabostäder AB:s ansökan om 
en detaljplaneändring för del av fastigheten Vrå 1:791. Fastigheten ligger inom detaljplanen 
för Alsike Nord etapp 1 (diarienr: PLA 2010/20014) vilken antogs 2013-06-04 med en 
genomförandetid på 5 år. Ansökan om planändring gällde möjligheten att öka på antalet 
tillåtna våningar på del av fastigheten Vrå 1:791.  
 
Detaljplanen bedrivs med ett normalt planförfarande då den strider mot gällande 
översiktsplan 2006 och den fördjupade översiktsplanen när det kommer till tillåtet antal 
våningar. I den fördjupade översiktsplanen står att antalet våningar längs med Brunnbyvägen 
ska vara I-III men att det på enstaka platser kan tillåtas IV våningar. I gällande detaljplan 
tillåts våningsantalet vara mellan II-IV samt att vind inte får inredas. I planförslaget föreslås 
att antalet tillåtna våningar ska vara detsamma (II-IV) men att vind tillåts inredas inom den 
del av fastigheten Vrå 1:791 som utgör planområdet.  
 
I samband med prövningen av antalet våningar har samtliga övriga planbestämmelser för 
planområdet setts över för att säkerställa dess överenstämmelse med syftet med planen. 
Bland annat har användningsbestämmelsen skola (S) tagits bort då det bedömts svårt att 
klara friytan utomhus för barn inom planområdet. Plankartan har kompletterats med fem 
egenskapsbestämmelser för att säkerställa tillkommande byggnaders gestaltning. Bland 
annat regleras längsgående fasader på byggnader ska delas upp i vertikala enheter om max 
15 meter genom materialval och/eller färgsättning. Huvudentréer ska även mynna mot 
allmän plats för att bidra med liv och rörelse till gatan utanför.  
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I samrådet (28 juni – 8 augusti 2018) föreslogs antalet våningar till max sex våningar. Inför 
granskningen (6 februari – 6 mars 2019) sänktes antalet tillåtna våningar till max fem 
våningar. Inför antagandet av detaljplanen har förvaltningen i samråd med Knivstabostäder 
AB kommit fram till att fyra våningar samt möjlighet att inreda vind tillgodoser bolagets behov 
samt syftet med planändringen.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Detaljplanearbetet bekostas genom plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen 
och Knivstabostäder AB.  
 
I detaljplanen regleras ingen allmän platsmark och således uppkommer inga kostnader för 
kommunen med anledning av detaljplanen.  
 
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan Knivsta kommun och Knivstabostäder AB i vilket 
det bland annat regleras att en grön avskärmning (t.ex. häck) ska anläggas i den södra 
tomtgränsen mot Lustigkulla förkola.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
Bilagor 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Bullerutredning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
En utökning av antalet tillåtna våningar, från max fyra till fyra våning med inredd vind, 
bedöms inte påverka barn. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.  
 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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Beslutsdatum Instans

Grundkarta

Knivsta kommun

Moa Odin
Planchef

Erika Mickelsson
Planarkitekt SBK 2018-000004

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning

Uppsala län SUN

Granskningsutlåtande

Undersökning enligt Miljöbalken

Bullerutredning

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande
SUNåååå-mm-dd

Samråd/Underrättelse

Antagandehandling

Upprättad 2018-05-16, rev. 2019-05-09

Vrå 1:791
Del av Alsike Nord etapp 1
Ändring av detaljplan för

Samrådsredogörelse

PLANBESTÄMMELSER

BESTÄMMELSEGRÄNSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet. Planbestämmelser har stöd i 4 kap. PBL
2010:900.

Planområdesgräns

EGENSKAPSBETÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utformning och omfattning

Lägsta och högsta antal våningar där vind får inredasII-IV

Huvudbyggnad ska ha mansardtak, brutet sadeltak eller sadeltak f4

Grundkarta över Vrå 1:791
Knivsta kommun, Uppsala län
DNR: 2018-000177             Area: 7,9 ha

Koordinatsystem:
SWEREF 99 18 00 / RH2000 i höjd

Underlag:
Fastighetskartan och Primärkartan

Höjdförhållanden

Ledningar

Markhöjd

Höjdkurva

Kraftledning

Användningsgräns sammanfallande med fastighetsgräns

BETECKNINGAR

Övrigt

Byggnader m.m.

Gränser enligt detaljplan

Fastighetsgränser m.m.

Egenskapsgräns

Byggnader

Användningsgräns övriga fall

Rättighetsdel (Sv=servitut, Ga:=gemensamhetsanläggning)
Fastighetsgräns
Traktgräns

Bostadshus Uthus Skärmtak  (imätta)

Skärmtak  (dig.)Bostadshus Uthus

Ägoslagsgräns

Fornlämningar resp. fornlämningsområde

Dike mittlinje resp. ytterlinje

Gång- och cykelväg
Häck

Slänt

Vägkant

Kantsten

Staket

Träd

Stödmur

Mur ytter

Gatubelysningsstolpe
Brunn
Begränsningspunkt -

Upprättad av Knivsta Kommun 2018-03-12

Martin Burström, Mätingenjör

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huskropp med en längsgående fasad som överstiger en längd av 40
meter ska delas upp i minst två separata huskroppar. De separata
huskropparna ska byggas samman med en sammanlänkande del på
max två våningar.

 f5

Längsgående fasader på byggnader ska genom materialval
och/eller färgsättning delas upp i vertikala enheter, både mot gata
och gårdssida. En vertikal enhet får maximalt vara 15 meter bred.

 f6

Huvudbyggnaders sockelvåning ska vara markerad och brytas upp
med fönster och tydliga entréer.

 f7

Huvudentréer ska mynna mot allmän plats. f8

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Bostäder
CentrumC

B

Mark och vegetation
Vid utfarter får växter, staket, plank och murar inte vara högre än 80 cm inom en
sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter utmed gatan och inåt tomtplatsen.
Vid hörntomter får växter, staket, plank och murar inte vara högre än 80 cm inom
en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter utmed gatan åt vardera hållet.

Placering
Plank och fristående mur får ej placeras närmare gata än 4,5 meter.
Där inte annat anges skall huvudbyggnad och komplementbyggnad placeras minst 4,5
meter från fastighetsgräns.
Angöringssida på garage ska placeras minst 6 meter från lokalgata och huvudgata.

Komplementbyggnad får endast utföras i en våning. Vind får inte inredas i
komplementbyggnad. Friliggande komplementbyggnad får ha en byggnadshöjd som är
högst 3,2 meter. Komplementbyggnad med pulpettak får ha en byggnadshöjd som är
högre än 3,2 meter om byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.

Endast sammanbyggda hus, flerbostadshus, radhus eller kedjehus.
Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.
Huvudbyggnader ska placeras utmed förgårdsmark. Burspråk, trapphus
och liknande får placeras 2 meter in på förgårdsmark.

 p2

Störningsskydd

Om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 55 dBA ska byggnader
utföras så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får en
ekvivalent ljudnivå med högst 45 dBA utanför fönster eller balkongdörr, och så
att trafikbullernivån inomhus i bostadsrum inte överstiger 30 dBA
ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå med stängda fönster nattetid.

Varje lägenhet ska ha tillgång till någon, ev gemensam, uteplats där ljudnivån
inte överstiger 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå.

Byggnader ska utformas så att vibrationer inte överstiger 0,4 mm/sek.

 m1

Begränsning av markens bebyggande

Mark får inte bebyggas

Egenskapsgräns
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Handläggare Datum Diarienummer 
Erika Mickelsson 2019-05-06 SBK 2018-000004 
 

Antagandehandling 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 
 

Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, Knivsta 
kommun, Uppsala län 

 

Normalt förfarande 
 

 
Planområdet är markerat med blått. 
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 

 
Övriga handlingar: 

 Undersökning enligt Miljöbalken, inkl. länsstyrelsens yttrande 
 Fastighetsförteckning 
 Bullerutredning (Åkerlöf Hallin Akustik, 2018-09-24) 
 Samrådsredogörelse (2019-01-29) 
 Granskningsutlåtande (2019-04-09) 

 
Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot 
varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra 
berörda att inkomma med synpunkter. Denna detaljplan befinner sig nu i granskningsskedet. 

 

Läsanvisningar 
Denna antagandehandling (plankarta och planbeskrivning) är en ändring av detaljplanen 
Alsike Nord etapp 1 (diarienr: PLA 2010/20014), laga kraftvunnen 2013-06-04. Under 
rubriken ”Kvarter och bebyggelse” redogörs för vilka planbestämmelser som tillkommer 
respektive utgår för aktuellt område.  
 

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


 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

 
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 

 
Figur 1 till vänster visar ett utklipp av gällande detaljplan Alsike Nord etapp 1. Figur 2 till 
höger visar aktuellt planområde markerat med svart raster.  
 
Plankarta är den handling som är juridiskt bindande. Plankartan ligger till grund för 
kommande bygglovsprövning. Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets 
förutsättningar och de förändringar som planen innebär samt att vara ett stöd för att kunna 
tolka kartan.  
 
Syftet med genomförandedelen av beskrivningen är att säkerställa genomförandet av 
detaljplanen. Den tillämpas som stöd vid fastighetsbildning, avtalsskrivning och för 
fördelning av kostnader mellan berörda parter m.m. efter planens antagande.  

Syfte  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrumändamål i upp 
till fyra våningar samt inredd vind på del av fastigheten Vrå 1:791 i Alsike. Planen syftar även 
till att aktualisera gällande planbestämmelser i berörd del av detaljplanen Alsike Nord etapp 1 
samt säkerställa byggnadens utformning och gestaltning. Underliggande plans huvudsyfte 
ändras inte.  

Plandata  

Geografiskt läge och areal  
Det berörda området är beläget i den norra delen av Alsike längs med Brunnbyvägen. 
Planområdet har en areal på cirka 3400 kvadratmeter.  

Markägoförhållanden 
Planändringen berör del av fastigheten Vrå 1:791 vilken ägs av Knivstabostäder AB.  
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Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Bakgrund 
En ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan Alsike Nord etapp 1 inkom till 
kommunen 2017-06-16. Ändringen gäller för del av fastigheten Vrå 1:791. Gällande 
planbestämmelser för fastigheten medger byggnation för bostäder, centrumändamål och 
skola. Byggnader får uppföras i två till fyra våningar. Därtill finns en rad 
utformningsbestämmelser för fastigheten. Sökande vill möjliggöra för byggnation i fem till 
sex våningar inom planområdet och har därför ansökt om ändring av detaljplan. Sökande 
avser att dels möjliggöra för en vårdcentral (vilket ryms inom användningsbestämmelsen 
centrum) och dels för bostäder i form av hyresrätter.  
 
Ändringar sedan samråd och granskning 
Ett förslag till ändring av detaljplan har varit på samråd mellan den 28 juni och 8 augusti 
2018. I samrådsredogörelsen finns samtliga inkomna yttranden besvarade.  
 
Efter samrådstillfället har antalet våningar sänkts till maximalt fem våningar utan möjlighet 
till inredd vind. Vidare har en bestämmelse om störningsskydd tillkommit för att säkerställa 
att riktvärdena för buller uppfylls. Detaljplanen har även ändrat förfarande från utökat till 
normalt efter synpunkt från Länsstyrelsen då ändringen av detaljplanen anses vara påbörjad 
innan år 2015 då det är en ändring av detaljplanen Alsike Nord etapp 1.   
 
Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 6 februari och 6 mars 2019. I 
granskningsutlåtandet finns samtliga inkomna yttranden besvarade.  
 
Efter granskningen har ett förtydligande gjorts i plankartan. I plankartan redovisas nu 
samtliga gällande planbestämmelser så att planändringen inte behöver läsas tillsammans med 
plankartan för Alsike Nord etapp 1. Bestämmelsen f8 har preciserats från ”Entréer ska mynna 
mot allmän plats” till ”Huvudentréer ska mynna mot allmän plats”. Vidare har antalet 
våningar sänkts från fem till fyra våningar där vind tillåts inredas. Bestämmelsen f4 har 
korrigerats till att även inkludera ”brutet sadeltak” utöver mansardtak och sadeltak. I övrigt 
har inga andra ändringar genomförts. 
 
Översiktsplan 
I kommunens gällande Översiktsplan för Knivsta kommun 2006 beslutades att en ny fördjupad 
översiktsplan för Alsike skulle upprättas för att bestämma inriktningen för den fortsatta 
utbyggnaden av Alsike tätort. 
 
Översiktsplan 2017 som är antagen, 2017-12-13, men är överklagad, anger ingen begränsning 
i våningsantal. I den nya översiktsplanen anges att högre bebyggelse och täthet bör anläggas 
längs med Brunnbyvägen och Björkkällevägen. Planändringen bedöms därmed ligga i linje 
med Översiktsplan 2017.  
 
Fördjupad översiktsplan  
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Knivsta och Alsike tätorter står att antalet 
våningar i Alsike ska begränsas till 1-3 våningar och i enstaka fall kan 4 våningar tillåtas. Den 
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föreslagna planändringen bedöms därmed strida mot gällande FÖP. Detaljplanen bedrivs 
därför med ett normalt planförfarande i enlighet med 5 kap 7 § Plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
Gällande detaljplan 
Gällande detaljplan för området är Alsike Nord etapp 1 (diarienr: PLA 2010/20014), laga 
kraft vunnen 2013-06-04. Totalt reglerar detaljplanen ett område som är ca 30 hektar och 
utgör även den senaste utbyggnadsetappen i Alsike med en blandning av flerfamiljsbostäder, 
villor och radhus. Detaljplanens genomförandetid var 5 år och har löpt ut.  
 
Riksintresse 
Området varken omfattas av eller påverkar något riksintresse. 
 
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, goda förutsättningar för kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken. 
 
Policy för full delaktighet 
Utgångspunkten i policyn för personer med funktionsnedsättning är principen om mänskliga 
rättigheter. Policyn antogs 2013 och 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.  
  
Trafikstrategi 
Kommunens strategi (2014-2025) 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. 
 
Vision 2025 
Knivsta kommuns kommunfullmäktige antog den 21 mars 2013 ”Vision 2025”. I visionen 
beskrivs Knivsta som en del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala, med 20 000-25 000 
invånare år 2025. 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.  
 
Grönstrukturplanen 
Grönstrukturplanen från 2016 har som syfte att vara en plattform för Knivsta kommuns arbete 
med grönstrukturfrågor. Den ska bland annat tydliggöra vilka åtgärder som behöver 
genomföras för att skydda, stärka och tillgängliggöra grönstrukturen i kommunen.  

Undersökning enligt Miljöbalken 
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S 

II-IV 

Avsikten med undersökning 
När kommunen upprättar en ny detaljplan ska en undersökning (tidigare kallad 
behovsbedömning) av planen göras. Avsikten med miljöbedömningen är att kunna förutse och 
eventuellt förebygga betydande miljöpåverkan. För att avgöra om en detaljplan eller ett 
planprogram kräver miljöbedömning görs först en samlad undersökning. Den samlade 
undersökningen 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. 

Kommunförvaltningens och länsstyrelsens ställningstagande 
Kommunförvaltningen har gjort bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 
upprättas. Länsstyrelsen delar kommunförvaltningen bedömning (2018-05-16).  

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Kvarter och bebyggelse 

Förutsättningar 
Planområdet är i dag obebyggt men gällande detaljplan tillåter bebyggelse i två till fyra 
våningar med ändamålen bostäder, centrum och skola (BCS). Vidare finns ett flertal 
egenskapsbestämmelser för området. 

Förslag till ändringar 
De ändringar som föreslås för planområdet är en utökning av antalet tillåtna våningar från två 
till fyra till två till fyra våningar samt inredd vind. För att minska upplevelsen av allt för höga 
byggnader kompletteras området med en bestämmelse om att taket ska vara mansardtak, 
brutet sadeltak alternativt sadeltak. Planförslaget får även bestämmelser om utformning och 
gestaltning för att säkerställa att vissa kvaliteter tillkommer.  
 
Bestämmelsen skola utgår då det bedöms svårt att uppnå de friytor utomhus som krävs för 
skola och förskola. I och med att bestämmelsen skola utgår saknar bestämmelsen v2 funktion 
och tas även den bort. 
 
Utgående användningsbestämmelsen:  

 
Skola 
 

Utgående egenskapsbestämmelserna: 
 
Lägsta respektive högsta antal våningar för huvudbyggnad. Gemensamhetslokal 
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 v2 

II-IV 

f4 

v1  

B 

C 

f5 

f6 

f7 

f8 

med BTA mindre än 30 kvm, takkupor, trapphus, hisschakt samt enstaka 
anordning för teknisk försörjning får bryta takfall.  

 
 Vind i byggnad med fyra våningar får ej inredas 
 
Om skola uppförs får entré inte anordnas mot huvudgata. Personalingång och 
liknande får vända mot huvudgata.  

 
Tillkommande och förändrade egenskapsbestämmelser: 

 
Lägsta och högsta antal tillåtna våningar där vind får inredas. 
 
Huvudbyggnad ska ha mansardtak, brutet sadeltak eller sadeltak.  
 

Huskropp med en längsgående fasad som överstiger en längd av 40 meter ska delas 
upp i minst två separata huskroppar. De separata huskropparna ska byggas samman 
med en sammanlänkande del på max två våningar.  
 
Längsgående fasader på byggnader ska genom materialval och/eller färgsättning 
delas upp i vertikala enheter, både mot gata och mot gårdssida. En vertikal enhet 
får maximalt vara 15 meter bred. 
 
Huvudbyggnaders sockelvåning ska vara markerad och brytas upp med fönster och 
med tydliga entréer.  
 
Huvudentréer ska mynna mot allmän plats.  
 

Fortsatt gällande användningsbestämmelser: 
 
Bostäder 
Med användningsbestämmelsen ”bostäder” menas boende som är av varaktig 
karaktär. Således ingår inte hotell och vandrarhem i som är avsedda för 
övernattning.  
 
Centrum.  
Med ändamålet ”centrum” menas all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller 
på annat sätt vara lätt att nå för många människor. I bestämmelsen ingår butiker, 
service, kontor, bank, bio, bibliotek etc. Även service och vissa former av hälsovård 
som till exempel vårdcentral och tandläkare ingår i bestämmelsen.   

 
Fortsatt gällande egenskapsbestämmelser: 
Mark och vegetation 
Vid utfarter får växter, staket, plan och murar inte vara högre än 80 cm inom en sikttriangel 
som sträcker sig minst 2,5 meter utmed gatan och inåt tomtplatsen.  

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


 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

 
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 

 
9 

p2 

m1 

Vid hörntomter får växter, staket, plank och murar inte vara högre än 80 cm inom en 
sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter utmed gatan åt vardera hållet.  
 
Placering 
Plank och fristående mur får ej placeras närmare gata än 4,5 meter 
Där inte annat anges skall huvudbyggnad och komplementbyggnad placeras minst 4,5 meter 
från fastighetsgräns 
Angöringssida på garage ska placeras minst 6 m från lokalgata och huvudgata 

 
Endast sammanbyggda hus, flerbostadshus, radhus eller kedjehus. Byggnader ska 
placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Huvudbyggnader ska placeras utmed 
förgårdsmark. Burspråk, trapphus och liknande får placeras 2 meter in på 
förgårdsmark.  

 
 
   Mark får ej bebyggas 
 

 
Utformning 
Komplementbyggnad får endast utföras i en våning. Vind får inte inredas i 
komplementbyggnad. Friliggande komplementbyggnad får ha en byggnadshöjd som är högst 
3,2 meter. Komplementbyggnad med pulpettak får ha en byggnadshöjd som är högre än 3,2 
meter om byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.  
 
 
Störningsskydd 

Om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 55 dBA ska byggnader 
utföras så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet får en ekvivalent 
ljudnivå med högst 45 dBA utanför fönster eller balkongdörr, och så att 
trafikbullernivån inomhus i bostadsrum inte överstiger 30 dBA ekvivalentnivå 
och 25 dBA maximalnivå med stängda fönster nattetid.  
 
Varje lägenhet ska ha tillgång till någon, ev gemensam, uteplats där ljudnivån 
inte överstiger 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå.  
Byggnader ska utformas så att vibrationer inte överstiger 0,5 mm/sek.   

Friyta för bostäder 
Planändringen innebär en ökad byggrätt, i och med att antalet tillåtna våningar har utökats, 
vilket i sin tur medför att antalet människor som kan komma att leva och verka inom området 
ökar. Möjligheten att anordna friyta till de boende inom planområdet bedöms som möjlig vid 
en effektiv markanvändning.  
 
Planområdet är totalt ca 3400 m2. Vid uppförande av bostäder inom planområdet är 
rekommendationen att det ska finnas minst 20 m2 utemiljö per 100 m2 BTA bostäder. Enligt 
de skisser som exploatören inkom med i samband med ansökan om planbesked har den 
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tillkommande bebyggelsen en byggnadsarea på strax över 1000 m2 där den totala BTA:n för 
bostäder var omkring 3500 m2. Det betyder att friytan bör uppgå till cirka 700 m2 enligt dessa 
tidiga skisser vilket även bedöms möjligt att anordna inom planområdet. Sedan samråd och 
granskning har BTA:n minskat och således kommer det att finnas möjlighet till mer friyta per 
bostad. 
 
Skuggstudie 
Ändringen av detaljplanen innebär ett möjliggörande av att inreda en vind utöver den fjärde 
våningen. En enklare skuggstudie har därför tagits fram. Skuggstudien är baserad på det antal 
våningar som föreslogs i granskningen (fem våningar) och visar att skuggan främst kommer 
att falla över Brunnbyvägen direkt norr om planområdet. De närliggande husen på den norra 
sidan av Brunnbyvägen kommer endast i mindre grad att påverkas av skuggningen av den 
föreslagna bebyggelsen, detta under den mörkare delen av året. En sänkning från fem 
våningar till fyra våningar samt inredd vind medför en något lägre skuggbild då busskroppen 
blir något lägre.  
 
Tre situationer har särskilt studerats: midvintersolstånd, vår- och höstdagjämning samt 
midsommar.   
 

   
21 mars kl 9:00 21 mars kl 15:00 
 

   
21 mars kl 12:00 21 mars kl 18:00  
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21 juni kl 9:00         21 juni kl 15:00 
 

      
21 juni kl 12:00  21 juni kl 18:00  
 

 
21 december kl 12 
 
Tillgänglighet 
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga 
målpunkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan 
vara busshållplatser, övergångsställen och entréer.  Planläggningen ska främja en från social 
synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 
3§. Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. 
Tillgängligheten i byggnader och på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och 
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byggförordningen(PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om 
bygglov. 

Gator och trafik 

Gång- och cykeltrafik 
Det finns tidiga planer på att uppföra en vårdcentral inom planområdet vilken vid en 
etablering kommer att utgöra en viktig målpunkt i Alsike. Längs Brunnbyvägens båda sidor 
löper gång- och cykelvägar. Boende och besökare bedöms därmed kunna färdas trafiksäkert 
till fots eller med cykel till och från området.  

Kollektivtrafik 
Ca 150 meter öster om fastighetsgränsen för Vrå 1:791 finns busshållplatser som trafikeras i 
riktning mot Knivsta och Uppsala. 

Gatunät och trafik  
Den östra delen av fastigheten Vrå 1:791 är redan bebyggd med ett flerbostadshus i fyra 
våningar. Tillkommande bebyggelse på den västra delen av fastigheten har möjlighet att dela 
infart med den östra delen av fastigheten.  
 
Enligt kommunens gällande parkeringsnorm ligger planområdet inom zon 2 Tätortszon. Övrig 
tätbebyggd mark i Knivsta och Alsike.  
 

Bostäder Bil Cykel 
 1,0 per 100 kvm BTA 2,5 per 100 kvm BTA 

 
Verksamheter Bil Cykel 

 2,0 per 100 kvm BTA 2,5 per 100 kvm BTA 
 
Tabellen visar ett utdrag ur gällande P-norm. 

Riskbedömning 
Brandkåren Attunda, som är ett brandförsvarsförbund med sex medverkande kommuner, 
svarar för räddningstjänsten i Knivsta kommun.  
 
Planområdet ligger inom ca 8 minuters insatstid från brandstationen i Knivsta. 
Framkomligheten för räddningstjänstens fordon ska säkerställas innan bygglov beviljas. 
Avståndet mellan uppställningsplats och räddningstjänstens fordon och punkten för 
räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter 
detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas 
enligt gällande regler. 
 
Brandstationen i Knivsta har idag inte tillgång till ett eget höjdfordon vilket innebär att 
projektering av utrymningslösning med hjälp av räddningstjänstens stege är begränsat till 
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byggnader upp till fyra våningar (11 meter). Närmaste höjdfordon finns längre bort än 10 
minuter.  
 
I framtiden kan nya regler komma att ändra beroendet av räddningstjänst vid utrymning. Detta 
för att säkerställa att byggnader uppförs som klarar av att lösa de problem som kan tänkas 
uppkomma samt att inte låsa byggnadens användningsområde till vad för typ av 
räddningstjänst som finns i kommunen eller hur pass nära brandstationen byggnaden ligger. 
 
Risker för farligt gods är i dagsläget på behörigt avstånd. 

Buller  
En bullerutredning (Åkerlöf Hallin Akustik, 2018-09-24) har tagits fram av för att säkerställa 
att en femte och sjätte våning klarar de riktvärden som finns i Boverkets allmänna råd 2008:1 
”Buller i planeringen”.  
 
I bullerutredningen framkommer att de planerade bostadshusen utsätts för måttligt höga 
bullernivåer från trafiken på Brunnbyvägen. Vid fasaderna mot vägen blir ekvivalentnivån 
drygt 60 dB(A). Hänsyn måste därför tas till trafikbullret vid utformningen av lägenheterna. 
Minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet måste ha fönster mot sida med högst 55 
dB(A) ekvivalent ljudnivå.  
 
Alla lägenheter har tillgång till gemensamma uteplatser med högst 70 dB(A) maximalnivå 
ljudnivå.  

SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGETS KONSEKVENSER  
Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser. Vid 
ändring av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. 
Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas 
bort. Ändringen i en detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens syfte, med 
övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter.  

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att gällande detaljplan även fortsättningsvis är gällande. Det innebär 
att högsta tillåtna våningsantal är fyra våningar samt att skola tillåts. 

Stads- och landskapsbild 
Vid ett genomförande av planförslaget kan byggnader på fyra våningar samt inredd vind 
tillkomma på platsen. Det skulle innebära att den befintliga stads- och landskapsbilden 
förändrades något genom att en högre bebyggelse tillåts. Skuggbilden bedöms även den öka 
något på grund av den utökade bebyggelsehöjden.  
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GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör 
fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive 
speciallag. 

Planförfarande 
Planprocessen sker enligt plan- och bygglagen med normalt planförfarande (PBL 
2010:900) då det är en ändring av detaljplanen för Alsike Nord etapp 1. 

Preliminär tidplan 
Antagande – Q3 2019 
Laga kraft – Q3 2019 
Byggnation av kvartersmark – Q4 2019 

Huvudmannaskap, arbetsfördelning 
Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för 
drift och underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för. 
 
Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för 
genomförande av detaljplanen. 
 
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 m.m. 
 
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar 
i området. 
 
Ansvarsfördelning: 

 Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för upprättandet av detaljplanen. 
 Bygg- och miljökontoret ansvarar för myndighetsutövning vid bygglov och 

miljötillsyn. 
 Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- 

och ledningsrättsåtgärder, på initiativ och bekostnad av ägaren till stamfastigheten 
samt eventuell köpare av styckningslott. 

 Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för träffande av erforderliga 
avtal och överenskommelser. 
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 Va-huvudmannen ansvarar för utbyggnaden av allmänna vatten-, dagvatten- och 
avloppsledningar.  

 Respektive byggherre ansvarar för uppförande, drift och skötsel av nybyggnation 
inom kvartersmark. 

 Respektive byggherre ansvarar för att eventuella markföroreningar rapporteras till 
tillsynsmyndighet. 

 Respektive byggherre bekostar de arkeologiska utredningar som är nödvändiga. 
 Fastighetsägare/byggherrar ansvarar för att dagvatten inom fastigheten fördröjs och 

renas lokalt innan det når Va-huvudmannens ledningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras.  
 
Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av ägaren till stamfastighet eller 
köpare av styckningslott. I dagsläget är inga fastighetsbildningsåtgärder planerade.  
 
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt 
uppfylla krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. 
 

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet 
Vrå 1:791 
Inga kända fastighetsrättsliga åtgärder är planerade för fastigheten.  

Ekonomi och avtal 
Plankostnadsavtal 
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och 
Knivstabostäder AB. Det innebär att ingen planavgift uttas i samband med bygglov för den 
byggrätt som planen medger. 
 
Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal daterat 1992-04-13 har upprättats mellan kommunen (dåvarande 
Uppsala kommun) och Alsike Fastighetsaktiebolag AB. Avtalet reglerar byggande av vatten 
och avloppsanläggningar, gator och övrig allmän plats samt övriga gemensamma 
anläggningar, kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. Med 
stöd av detta avtal ska kommunen och exploatören träffa avtal som mer i detalj reglerar 
utbyggnaden av vatten och avlopp, gator och övriga allmänna platser och övriga 
gemensamma anläggningar samt parkeringsorganisationen m.m. 
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Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt 
detaljplanen. Bygglovavgiften debiteras enligt gällande taxa. 

Teknik 

Vatten och avlopp 
Va-huvudmannen upprättar förbindelsepunkt för allmänna VA-ledningar i fastighetsgräns. 
Byggherren ansvarar för anläggande av VA-installation inom kvartersmark. 
Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in VA-anmälan och betala anläggningsavgift enligt 
gällande taxa innan de får ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-huvudman gör 
inkopplingen till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till 
VA-huvudman. 
 
Brandpost 
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att 
brandvattenförsörjning kan ordnas. 

Dagvatten 
Dagvatten ska fördröjas och renas innan det avleds från tomt/fastighet.  
 

Ledningar 
Eventuell el-, kommunikationsanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 
För eventuella ledningsflyttar inom kvartersmark ansvarar respektive exploatör. 
 
Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga ledningar 
ska begäras innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för 
berörda ledningsägare under byggtiden. 
 
Eventuell flytt av ledningar som är nödvändig för att kunna genomföra detaljplanen bekostas 
av den part som initierar flytten och regleras av separat avtal mellan fastighetsägare, 
byggherrar och ledningsägare. 

Administrativa frågor 

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

MEDVERKANDE I PROJEKTET 
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med Knivstabostäder AB 
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Konsulter som medverkat i projektet: 
Åkerlöf Hallin Akustik (Bullerutredning) 
 
 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 
Moa Odin   Erika Mickelsson 
Chef Planenheten  Fysisk planerare 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
Planärende Detaljplan Vrå 1:791; Knivsta kommun, Uppsala län 
 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 28 juni till 8 augusti 2018.  
 
Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i Knivsta kommunhus samt varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida. 
 
 
Inkomna yttranden  Antal 
Totalt antal inkomna yttranden 14 st 
  
Yttrande utan erinran 1 st 
  
Yttrande med synpunkter 13 st 
  
 
 
 
Samtliga skriftliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga för granskning på Samhällsbygg-
nadskontoret. 
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SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN 
 
  Utan  Med  Ej tillgodosedda 
 erinran synpunkter sakägare 
Sakägare – inga inkomna 
Myndigheter 
Lantmäteriet  X  
Länsstyrelsen  X  
Statliga verk och regionala organ m.fl. 
Kommunalförbundet Norrvatten X   
Övriga 
Privatperson 1  X  
Privatperson 2  X  
Privatperson 3  X  
Privatperson 4  X  
Privatperson 5  X  
Privatperson 6  X  
Privatperson 7  X  
Privatperson 8  X  
Privatperson 9  X  
Privatperson 10   X  
Privatperson 11  X  
 
 
Under samrådet har 14 skriftliga yttranden inkommit från privatpersoner, myndigheter och 
företag. 13 av yttrandena innehåller synpunkter. Inga sakägare enligt fastighetsförteckningen 
har inkommit med yttrande. Samrådsredogörelsen behandlar inkomna yttranden enligt PBL 
5:11 och Miljöbalken 16:13.  
 
SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Bebyggelse 
Tio stycken av de privatpersoner som inkom med yttranden under samrådet ansåg att vå-
ningsantalet även i fortsättningen bör vara fyra våningar eller lägre inom planområdet. Flera 
av privatpersonerna framhåller att deras utsikt kommer att påverkas och att kvällssolen riske-
rar att försvinna.  
 
En av privatpersonerna skriver i sitt yttrande att ”…det har byggts flera 5 våningshus i Alsike 
trots att detaljplanen maximalt godkänner 4 våningar och nu skall även 6 våningar accepteras. 
Hur många våningar blir det om man accepterar 6 våningar?” 
 
Privatpersoner tycker inte att det är acceptabelt att kommunen ändrar detaljplaner omedelbart 
efter att genomförandetiden har gått ut. De har valt att köpa tomt i området under förutsätt-
ning av vad som står i gällande detaljplan Alsike Nord etapp 1.  
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Flera av de privatpersoner som yttrat sig vill behålla Alsikes karaktär av villastad. Det fram-
kommer även av de inkomna yttrandena att fler önskar att det även är villor och radhus som 
det ska planeras för i framtiden.   
 
Det finns en oro från flera privatpersoner att högre byggnader, både vad gäller hyresrätter och 
bostadsrätter, kommer leda till utanförskap och dålig integration.  
 
Det finns även en oro från flera privatpersoner att deras värde på den egna fastigheten kom-
mer sjunka vid byggnation om sex våningar inom planområdet.  
 
Förvaltningens kommentar: 
Inför granskningsskedet har förvaltningen valt att sänka antalet våningar till fem istället för 
de sex våningar som föreslogs i samrådet.  
 
Vind tillåts inte inredas om byggnaden/byggnaderna blir fem våningar. Blir byggna-
den/byggnaderna fyra våningar eller lägre får vind inredas.  
 
Vid planläggning har kommunen för avsikt att ta fram en långsiktigt hållbar plan som inte ska 
behöva ändras så kort efter ett antagande. Förvaltningen förstår att det skapar en oro när 
planer ändras direkt efter att genomförandetiden för detaljplanen gått ut.  
 
Socialt hållbara områden kännetecknas av en blandning av upplåtelseformer (villor, radhus, 
bostadsrätter och hyresrätter) och användningsområden (handel, service och bostäder).  
 
Trafik, parkering, gator, gång och cykelvägar 
En privatperson funderar över trafikprognosen för 2040 där Brunnbyvägen visar på 10.000 
fordon/ÅMD.  
 
Flera privatpersoner yttrar sig om att det redan idag är ont om parkeringsplatser i området och 
att kommunen nu behöver planera för betydligt fler parkeringar/bostad.  
 
Förvaltningens kommentar: 
Den trafikprognos som finns med i bullerutredning togs fram innan ”Avtal om större samlade 
exploateringar i Alsike och Nydal” mellan Knivsta kommun och staten tecknades. Trafikpro-
gnosen har tagit hänsyn till utbyggnaden av Alsike Nord etapp 2 samt till ytterligare etapper 
på den västra sidan om järnvägen, dock med ett högre parkeringstal än vad som nu är över-
enskommet i avtalet. En ny trafikprognos har därför tagits fram i samband med detaljplanen 
för Alsike Nord etapp 2 och där prognostiseras en betydligt lägre trafikmängd (ca 3300 for-
donsrörelser per dygn) på Brunnbyvägen.  
 
Antalet parkeringsplatser regleras genom gällande parkeringsnorm. Istället för att planera 
för ytterligare parkeringar arbetar förvaltningen just nu med andra åtgärder för att minska 
bilberoendet. Bättre kollektivtrafik, genare gång- och cykelvägar, bilpooler m.m. är några av 
de åtgärder som förvaltningen just nu arbetar med.  
 
Vegetation, grönområden, friytor och lekplatser 
En privatperson anser att planförslaget inte tar hänsyn till barnperspektivet då Lustigkulla 
förskola stängs in bakom två höga huskroppar samt en parkering.  
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Förvaltningens kommentar: 
Den bedömning som har gjorts är att barnen på Lustigkulla förskola inte kommer att påver-
kas nämnvärt. Huskropparna kommer inte att skugga förskolans gård. I syd/sydvästlig rikt-
ning kommer det fortsättningsvis vara öppna ytor i form av en park och ett idrottsområde för 
Adolfsbergsskolan. En grön avskärmning kommer att anläggas mellan de boendes parkering 
och förskolegården för att skapa en trevligare miljö. Vidare kan byggnaderna verka buller-
dämpande mot Brunnbyvägen och ljudnivån kan därför komma att bli bättre på förskolegår-
den. 
 
Störningar 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att trafikbullerförordningen inte är tillämplig på nu aktuell 
plan, utan förordningen kan endast tillämpas i detaljplaner som påbörjades tidigast 2 januari 
2015. Det innebär att trafikbullerförordningen endast blir tillämplig om nu aktuellt planförslag 
skulle ersätta den tidigare detaljplanen. Det innebär att det är de gamla riktvärdena för buller 
enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 ”Buller i planeringen” som ska beaktas vid nu aktuell 
planändring.  
 
Länsstyrelsen yttrar sig även om att störningsskyddet m1, vilken finns med i gällande detalj-
plan Alsike Nord etapp 1 men som i aktuellt planförslag tagits bort, behöver finnas med i 
planförslaget för att säkra att riktvärdena för buller uppfylls.  
 
Förvaltningens kommentar: 
Bullerutredningen revideras så att den följer de riktvärden som finns i Boverkets allmänna 
råd 2008:1.  
 
Störningsskyddet m1 återinförs i det aktuella planförslaget för att säkra att riktvärdena för 
buller inte överskrids.  
 
Övrigt 
Länsstyrelsen upplyser kommunen i sitt yttrande att det aktuella planförslaget inte kan bedri-
vas med standard eller utökat förfarande då det är en ändring av en detaljplan som påbörjades 
år 2011. Planer som påbörjas från och med 1 januari 2015 ska följa de nya reglerna för hur en 
detaljplan tas fram. Aktuellt planförslag ska därför i fortsättningen handläggas med normalt 
eller enkelt förfarande enligt då gällande lagstiftning.  
 
Förvaltningens kommentar: 
Aktuell detaljplan byter förfarande från utökat förfarande till normalt förfarande för att följa 
gällande lagstiftning. Planförslaget kommer därför åter att kungöras i granskningsskedet.  
 
Lantmäteriet anser att den del av E-området som finns inom fastigheten Vrå 1:791 bör 
tas bort eller att hela E-området bör upphöra som kan tillhöra en fastighet helt och hål-
let.  
 
Förvaltningens kommentar: 
E-området togs bort i detaljplanen för Idrotts- och aktivitetshuset i norra Alsike och finns 
således inte kvar.  
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KOMMUNFÖRVALTNINGENS STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Inför planens granskningsskede görs följande ändringar i planhandlingarna: 
 
Ändringar i planbeskrivningen 

- Utökat förfarande ändras till normalt förfarande 
- Våningsantalet har sänkts från sex till fem våningar. 
- Ytterligare bestämmelser om byggnaden/byggnadernas gestaltning har tillkommit. 

 
Ändringar i plankartan 

- Bestämmelsen m1, störningsskydd, tillkommer för att säkerställa att riktvärdena för 
buller uppfylls. 

- Våningsantalet har sänkts från sex till fem våningar. 
- Ytterligare bestämmelser om byggnaden/byggnadernas gestaltning har tillkommit. 

  
 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
 
Moa Odin  Erika Mickelsson  
Planchef  Planhandläggare 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Planärende Detaljplan Vrå 1:791; Knivsta kommun, Uppsala län 
I granskningsutlåtandet redovisas de synpunkter som inkommit på detaljplaneförslaget under 
granskningstiden.  
 

1. Planens syfte i granskningsskedet 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrum-
ändamål i upp till fem våningar på del av fastigheten Vrå 1:791 i Alsike. Planens syftar 
även till att aktualisera gällande planbestämmelser i berörd del av detaljplanen Alsike 
Nord etapp 1 samt säkerställa byggnadens utformning och gestaltning.  
 
2. Sammanfattning av granskningen 

Granskningen genomfördes under perioden 6 februari till 6 mars 2019. 
Under granskningstiden fanns planhandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida 
samt utskrivet i kommunhuset.  
Sammanlagt inkom 34 yttranden, varav 29 från privatpersoner. Ytterligare 1 yttrande 
inkom efter granskningstiden slut, yttrandet redovisas under kapitel 5.  
 

3. Kommunförvaltningens ställningstagande 
 
Sammanfattning av ändringar i förslaget 
Inkomna synpunkter har lett till följande ändringar: 
 
- Plankarta 

o Antalet tillåtna våningar sänks till fyra våningar där vind tillåts inredas. 
o Samtliga gällande planbestämmelser har lagts till på kartan så att den inte behö-

ver läsas tillsammans med plankartan för Alsike Nord etapp 1.  
o Bestämmelsen f8 har preciserats från ”Entréer ska mynna mot allmän plats” till 

”Huvudentréer ska mynna mot allmän plats”.  
 
Övriga ändringar: 
 
- Plankarta 

o Bestämmelsen f5 har formulerats om till ”Huskropp med en längsgående fasad 
som överstiger en längd av 40 meter ska delas upp i minst två separata 
huskroppar. De separata huskropparna ska byggas samman med en samman-
länkande del på max två våningar.”  

o Bestämmelsen f4 har korrigerats till att även inkludera ”brutet sadeltak”. 
 

Synpunkter som inte beaktas i det fortsatta planarbetet 
- Maximalt 3 respektive 4 våningar inom planområdet. 
- Ett högre parkeringstal.  
- Utökad skuggstudie.  
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4. Inkomna yttranden och förvaltningens svar 
 
Länsstyrelsen 
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL. 
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-4614-18, daterat 
den 5 september 2018. Länsstyrelsens synpunkter har beaktats. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
 
Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Ändring av plan 
Enligt Boverket kan det bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför 
inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den 
ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring 
av detaljplan. 
Under processen att ändra en detaljplan behöver det vara tydligt för alla berörda vad ändring-
en avser och hur ändringen skiljer sig från den ursprungliga planen. När ändringen har vunnit 
laga kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller. 
I plankartan i denna granskningshandling nämns bland annat att denna ändring ska läsas till-
sammans med plankartan för detaljplanen Alsike Nord etapp 1, detta är inte förenligt med 
boverkets anvisningar. Förtydliga vad som gäller för området och ta bort skrivelserna 
om att plankartan ska läsas tillsammans med plankartan för detaljplanen Alsike Nord etapp 1. 
I övrigt hänvisar Lantmäteriet till samrådsyttrande daterat 2018-07-19. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Samtliga gällande planbestämmelser läggs till på plankartan  och skrivelsen om att plankar-
tan ska läsas tillsammans med plankartan för detaljplanen Alsike Nord etapp 1 tas bort.  
 
Region Uppsala, Trafik och samhälle 
Trafik och samhälle ser positivt på planförslaget. Vid upprättande av en ny skolverksamhet 
bör dialog föras med Trafik och samhälle vid det fall det skulle vara aktuellt med skolskjuts-
trafik. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I planförslaget tas möjligheten till skolverksamhet bort.  
 
Vattenfall värme 
 
Vattenfall AB Heat Nordic har mottagit rubricerat ärende för yttrande och meddelar 
följande. 
Det är viktigt att byggherren kontaktar oss i god tid. Detta i synnerhet om planerad 
bebyggelse medför ändring av ledningsnäten. 
Fjärrvärmedistribution 
Den planerade bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet. Anslutningsavgiften 
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fastställs vid offerttillfället. 
 
Det finns inga fjärrvärmeledningar inom planområdet. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
 
Bygglovsenheten Knivsta kommun 
Byggenheten har granskat förslag till ändring av del av detaljplan i ovan ärende. Vi har föl-
jande synpunkter/frågor: 

 V4: ”Vind i byggnad med fem våningar får ej inredas”. Vad avses med inredas? Är det 
ok med tekniska installationer? Gallernätsförråd etc? 

 F4: ”Huvudbyggnad ska ha mansardtak eller sadeltak”. Vad är syftet med denna be-
stämmelse? Många av grannhusen har platta tak. Vi anser inte att taktyp behöver re-
gleras här. 

 F7: ”Huvudbyggnadens sockelvåning ska vara markerad och brytas upp med fönster 
och tydliga huvudentréer.” Vill ni att entrévåningen ska vara förhöjd så att centrum-
ändamål möjliggörs på ett tydligare sätt? 

 F8: ”Entréer ska mynna mot allmän plats.” Bör stå huvudentréer om det är det som av-
ses. Entréer kan annars vara många dörrar, även bortvända från allmän plats. 

 
Annars har vi inga synpunkter på planändringsförslaget. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
V4 – avsikten är att vinden inte får inredas för bostäder samt att byggnaden inte ska upplevas 
som sex våningar. Bestämmelsen har tagits bort inför antagandet då antalet våningar sänkts 
till fyra våningar där vind tillåts inredas. 
F4 – Syftet med bestämmelsen är att hålla nere den upplevda skalan. 
F7 – syftet med bestämmelsen är att skapa variation i bottenvåningen. Avsikten är inte att 
tvinga in centrumverksamheter i bottenvåningen.  
F8 – Bestämmelsen ändras från entréer till huvudentréer.  
 
Privatperson 1 
Ställer mig ytters tveksam till att man ska frångå den plan som redan finns. Förtätning av 
kommunen är inget som kommer gynna kommunen i längden. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. Antalet tillåtna våningar sänks från fem till fyra där vind 
tillåts inredas. 
 
Privatperson 2 
För snart två år sedan flyttade jag och min familj från Uppsala till ett hus i Alsike. Vi sökte ett 
lugnt villasamhälle då vi nyligen fått vår första dotter. Vi, och väldigt många med oss, är 
djupt oroade över kommunens expansionsplaner för Alsike. Den ”Stationsstad” som bland 
annat Moderaterna har talat om kommer på allvar att hota Alsike som det lugna villasamhälle 
vi idag är. Min, och många andras, bedömning är att planerna på höghuset (VRÅ 1:791) i slu-
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tet av Brunnbyvägen endast är ett första steg i att förverkliga dessa planer och därför sätter en 
praxis i hur Alsike på sikt kommer utvecklas. Detta måste stoppas. 
 
Tänk om gällande 5-våningshus i Alsike 
Jag anser att det är vansinne att, på det sätt som kommunen planerar, förstöra Alsikes karaktär 
genom att tillåta fem-våningshus. Ska det byggas flerfamiljshus i Alsike bör höjden på dessa 
vara lägre för att på ett bättre sätt passa in med det övriga samhället. Planerandet och genom-
förandet av de höghus som redan finns i Alsike manar inte heller till något lugn då de på ett 
väldigt negativt sätt sticker ut rent utseendemässigt (se exemelvis den svart-orangea styggel-
sen som är granne med VRÅ 1:791). Vill kommunen bygga höghus bör dessa förläggas till 
Knivsta centralort där de bättre passar in när det gäller struktur och höjd. Centrumkärnan kan 
dessutom knappast anses vara färdigutvecklad vilket gör att den här typen av byggen passar 
bättre. 
 
Tänk om gällande expansionsplanerna för Alsike 
Till sist vill jag be er att tänka om kring de massiva expansionsplaner som finns för Alsike de 
kommande åren. Hela projektet är väldigt förhastat gällande planering och saknar, enligt mig 
folklig förankring (görs en vettig valanalys bör detta lysa igenom), samtidigt som det kommer 
förstöra lugna villasamhällen som Alsike helt i onödan. Dessutom förstår jag överhuvudtaget 
inte varför man ska investera pengar i en ny station när det finns utmärkt potential att utveckla 
Knivsta. Politikers ärelystnad och ambition bör vara efterordnat kommunens bästa! Tänk om! 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande.  
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 
Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 
De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd 
och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorter-
na Knivsta och Alsike. Den övergripande planeringen för den framtida bebyggelsen i Knivsta 
och Alsike beskrivs i kommunens översiktsplan som fastställdes i december 2017. Översikts-
planen ligger, tillsammans med kommunens vision för framtidens Knivsta, till grund för det 
programarbete som inleddes sommaren 2018. 
 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
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program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 
Privatperson 3 
Efter synpunkter från invånare i Knivsta för "Alsike nord etapp 2" bör man förändra detalj-
planen till max 3 våningar och inte utöka våningsantalet. Detta för att anpassa mot befintlig 
bebyggelse och topografi. Utsikten från Adolfbergskolan mot natur begränsas kraftigt om 
våningsantalet är mer än 3. Vi vill att våra barn ska få inspiration från naturen och inte behöva 
titta ut genom fönsterna och bara se en mur av betonghus. 
 
Ju högre bostäder som byggs desto fler människor kommer att flytta in på en begränsad yta 
och det kommer i sin tur att öka till antal bilar som behöver plats. Parkeringsnormen som gäl-
ler för området har bevisats att vara för snålt tilltagen på redan befintlig bebyggelse. Så här 
man måste man ta lärdom och anpassa parkeringsplatser inom fastighetsgränsen och då rim-
ligtvis 1,5 platser per bostad. 
 
Vi hoppas att man också försöker bygga bostäder till våra unga (första boendet) då dessa bo-
städer har varit nedprioriterade alldeles för länge. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 
det egna behovet av parkering på tomten. Under de senaste åren har en förskjutning skett där 
flertalet radhus och flerbostadshus byggts och där exploatörerna baserat antalet parkeringar 
efter p-norm. Kring dessa kvarter finns idag en parkeringsproblematik då antalet parkerings-
platser inte räcker för det behov som Alsikeborna har. Parkeringsnormen i Knivsta kommun 
anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser. För planområdet gäller att det för bostä-
der ska planeras för 1,0 p-plats per 100 kvm BTA för bostäder och för verksamheter är siffran 
2,0 p-platser per 1,0 kvm BTA. Utöver det ska det även finnas 2,5 p-platser för cyklar per 100 
kvm BTA. Det är upp till exploatören att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I de-
taljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet 
med p-normen. 
 
Privatperson 4 
Efter synpunkter från invånare i Knivsta för "Alsike nord etapp 2" bör man förändra detalj-
planen till max 3 våningar och inte utöka våningsantalet. Detta för att anpassa mot befintlig 
bebyggelse och topografi. Utsikten från Adolfbergskolan mot natur begränsas kraftigt om 
våningsantalet är mer än 3. Vi vill att våra barn ska få inspiration från naturen och inte behöva 
titta ut genom fönsterna och bara se en mur av betonghus. 
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Ju högre bostäder som byggs desto fler människor kommer att flytta in på en begränsad yta 
och det kommer i sin tur att öka till antal bilar som behöver plats. Parkeringsnormen som gäl-
ler för området har bevisats att vara för snålt tilltagen på redan befintlig bebyggelse. Så här 
man måste man ta lärdom och anpassa parkeringsplatser inom fastighetsgränsen och då rim-
ligtvis 1,5 platser per bostad. 
 
Vi hoppas att man också försöker bygga bostäder till våra unga (första boendet) då dessa bo-
städer har varit nedprioriterade alldeles för länge. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 
det egna behovet av parkering på tomten. Under de senaste åren har en förskjutning skett där 
flertalet radhus och flerbostadshus byggts och där exploatörerna baserat antalet parkeringar 
efter p-norm. Kring dessa kvarter finns idag en parkeringsproblematik då antalet parkerings-
platser inte räcker för det behov som Alsikeborna har. Parkeringsnormen i Knivsta kommun 
anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser. För planområdet gäller att det för bostä-
der ska planeras för 1,0 p-plats per 100 kvm BTA för bostäder och för verksamheter är siffran 
2,0 p-platser per 1,0 kvm BTA. Utöver det ska det även finnas 2,5 p-platser för cyklar per 100 
kvm BTA. Det är upp till exploatören att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I de-
taljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet 
med p-normen. 
 
Privatperson 5 
Motsätter mig planändringen från 4 till 5 våningar på Vrå 1:791 
Tycker 4 våningar är för högt men att godkänna 5 våningar leder till ännu fler problem. 
Varför bygga på höjden? Knivsta ligger på landsbygden. Vi har nog med trafik och parke-
ringsproblem i Alsike. 
Jag bor på Stenbrottsgatan. Prova att köra ut från denna gata runt kl 08:00 en vardag!! 
Det är otroligt att det inte händer fler olyckor. 
Vi har enorma mängder barn i området som färdas till fots eller cykel till och från skolorna, 
sen en till synes ändlös ström av bilar som stressar sig fram i detta elände. 
 
Flerfamiljshus i all ära men håll det på en rimlig Alsike nivå. Bevara Alsike som vi och 
många andra förknippar det med. Trygghet i mindre skala. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
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rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
En trafikflödesutredning gjordes hösten 2017 för Knivsta och Alsike. Utredningen hade pro-
gnosår 2035 och baserades på den förväntade utbyggnaden av Alsike och de planer som då 
fanns för Nydal. Vidare hade utredningen scenarion med och utan på- och avfart mot E4 vid 
Halmby. Utredningen visade inte på kapacitetsproblem för Brunnbyvägen. Sedan den utred-
ningen gjordes har Fyrspårsavtalet tillkommit med nya förutsättningar både vad gäller pla-
nerat antal bostäder samt dess fördelning men även ett lågt p-tal som  förväntas leda till för-
ändring av antalet fordonsrörelser. I det detaljplaneprogramsarbete som nu är startat kom-
mer trafik och transportfrågan att analyseras ytterligare. Vad gäller planändringen för Vrå 
1:791 bedöms de föreslagna ändringarna inte påverka trafiken på Brunnbyvägen i sådan om-
fattning att ytterligare utredningar krävs.  
 
Privatperson 6 
Detta passar inte in i Alsike. Varför har ni slutat lyssna på kommuninvånarna? MAX 4 vå-
ningar i Alsike. Det är ett Villa-samhälle från början, inte höghus-område! 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 7 
Jag är emot att antalet tillåtna våningar utökas från fyra till fem. Jag tror att det kommer att 
påverka arkitektoniska balansen i området på ett negativt sätt. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 8  
Jag tycker det är vansinne att bygga högre än fyra våningar i Alsike. Detta är lantligt beläget 
och ska ha sin charm. Huset kommer totalt att dominera miljön runt omkring och inte passa in 
med den övriga bebyggelsen!! 
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Parkeringsfrågan är ju en annan sak, det behövs betydligt fler platser! Men, den viktigaste 
frågan av allt är idrottshall till Adolfsbergsskolan. Så länge det inte finns är all annan bygg-
nation galenskap. Fokusera på rätt saker! 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 
det egna behovet av parkering på tomten. Under de senaste åren har en förskjutning skett där 
flertalet radhus och flerbostadshus byggts och där exploatörerna baserat antalet parkeringar 
efter p-norm. Kring dessa kvarter finns idag en parkeringsproblematik då antalet parkerings-
platser inte räcker för det behov som Alsikeborna har. Parkeringsnormen i Knivsta kommun 
anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser. För planområdet gäller att det för bostä-
der ska planeras för 1,0 p-plats per 100 kvm BTA för bostäder och för verksamheter är siffran 
2,0 p-platser per 1,0 kvm BTA. Utöver det ska det även finnas 2,5 p-platser för cyklar per 100 
kvm BTA. Det är upp till exploatören att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I de-
taljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet 
med p-normen. 
 
Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-
ber att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike Nord. 
Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphandlingen av 
huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur 
man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan i Alsike efter års-
skiftet 2019/2020 utan en ny sporthall. 
 
Privatperson 9 
Vi på vrå 1:223 ser mer skada än nytta till att utöka våningarna från 4st till 5st och protesterar 
här med emot detta. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 10 
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Jag bor i Alsike norra och tycker den trevliga bykänslan som finns i övriga Alsike börjar för-
svinna med alla lägenhetshus. Jag tycker inte man ska öka till fler än 4 våningar på nybygg-
nationer. Brunnbyvägen har blivit som en korridor i norra Alsike med lägenhetshus. Hoppas 
ni lyssnar på medborgarna då detta var uppe på diskussion även på samrådet för etapp 2. 
Känns lite dubbel att ni frågar om detta igen. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 11  
Knivsta kommun ger nu medborgarna möjlighet att ha synpunkter på förslaget att utöka anta-
let våningar från 2-4 till 5 för Vrå 1:791. Man säger sig vilja pröva lämpligheten med denna 
förändring.  
 
Det är helt omöjligt att rent allmänt yttra sig om ett enstaka femvåningshus är rätt eller fel, bra 
eller dåligt om man inte vet i vilket sammanhang – i vilken omgivning, som huset ska byggas. 
Ett femvåningshus kan vara alldeles perfekt i en miljö och totalt fel i en annan.  
Det här huset har inte placerats i ett sammanhang. Vad finns/kommer att finnas runtom? 
Här väljer Knivsta kommun, besynnerligt nog, att ta ställning till ett hus i taget utan hänsyn 
till sammanhang och helhet.  
 
Planering av Alsike Nord sker ju i två etapper – Alsike Nord etapp 1 (ANe1) och Alsike Nord 
etapp 2 (ANe2).  
Det är inte naturligt avgränsade områden utan ANe1 går in med en kil i ANe2. Detta försvårar 
möjligheten att få en helhet av stadsdelsutvecklingen av ANe2. Detta planförslag är ett exem-
pel på detta.  
 
Det planerade femvåningshuset gränsar: 

 I söder till ett nybyggt svart plastliknande fyrvåningshus med knallorange balkonger 
 I väster till den relativt nybyggda förskolan Lustigkulla med ett tvåvånings trähus 
 I norr kommer det planerade femvåningshuset gränsa till det s.k karaktärshuset i Alsike 

(Idrotts- och aktivitetshus, Vrå 1:150) – Alsike Nords stora offentliga byggnad. Den 
tomten tycks varken tillhöra planområde ANe1 eller ANe2. Rörigt! 

Detaljplanen för karaktärshuset har redan vunnit laga kraft, men verkar ligga på is. I gransk-
ningshandlingen finns en beskrivning av hur detta hus kan komma att se ut. Byggnaden, ca 17 
meter hög, beskrivs ingående med en betongstomme och fasad med luftade cementskivor med 
glaspartier. Byggnaden är tänkt att ha grön varierande färg där det ska finnas vajrar för klät-
terväxter på ytterväggarna. Man nämner också att det ska göras en 4 meter hög upphöjning av 
marken.  
Hur denna byggnad kommer att se ut är ett frågetecken och det nämns inte alls i detaljplanen 
för ANe2, trots att den på s. 19 i planförslaget sägs bli en stor byggnad som har stor påverkan 
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på stadsbilden i närområdet. Och karaktärshuset skall ligga invid det torg som planeras i 
ANe2. Förvirrande! 

 I öster, på andra sidan Brunnbyvägen, ligger en enplansvilla. 
I detaljplanen för ANe2 planeras denna tomt bebyggas med bostäder. 
 
Detta oseriösa förfarande att planera byggnation bit för bit utan hänsyn till sammanhang har 
vi sett nog av i Alsike redan. Det har visat sig resultera i extremt disharmoniska kvarter ur 
arkitektonisk synvinkel. 
 
Den föreslagna planändringen sägs dock ligga i linje med den icke laga kraftvunna Översikts-
planen 2017. Ja visst, för den innehåller ju inte några begränsningar alls för utbyggnad. Allt 
ligger således i linje med den.  
 
Någon ny fördjupad översiktsplan finns ej, utan den från 2013 gäller. 
Tittar man på sid 109 i den nu gällande Fördjupade översiktplanen från 2013 får man en bild 
av en planering av ett HELT samhälle som hänger ihop. Vänd tillbaka till den! 
Det måste ligga en fördjupad översiktsplan över området som grund för att få en helhetsbild 
över den totala utbyggnaden av Alsike Nord.  
 
Det är därmed inte lämpligt att utan denna helhet ändra på planen och bygga ett femvånings-
hus.  
Som jag skrev i samrådsyttrandet – bygg ett hus i harmoni med Lustigkulla förskola på 2-3 
våningar, både ur barnperspektivet, som ju är något Knivsta kommun ofta vill framhålla.  
  
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Privatperson 12 
 
SEX VÅNINGAR NEJ TACK!! 
Hej! 
Jag fattar inte varför NI inte lyssnar på det de flesta av oss sa på det medborgarmöte ni 
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hade då DET BLEV VÄLDIGT TYDLIGT ATT ALLA VILL HA MAX 4 VÅNINGAR 
HELST BARA 3!!! Det här blir ju bara ett sätt för ER att kringgå det som sades då 
eftersom många inte ser detta eller anser sig ha svarat redan. 
Det största argumentet för att INTE bygga HYRESRÄTTER, NÅGOT KOMMUNEN 
VERKLIGEN BEHÖVER SATSA PÅ ISTÄLLET FÖR FLER DYRA 
BOSTADSRÄTTER, är att det blir getton. Detta är givetvis bara SKITSNACK det blir 
inte getton för att det är hyreslägenheter utan det beror på hur dessa sköts, hur man blandar 
de boende i området och framförallt hur husen är byggda. Titta på de s.k gettona i sthlm 
(Kista, Husby, Akalla, Rinkeby och flertalet områden söder om sthlm), i Göteborg och 
Malmö (Bergsjön och Rosengård t.ex) alla dessa har just höghus (5 våningar eller högre) 
gemensamt och hus med många våningar i stora områden blir både opersonliga och trista 
dessutom är dessa områden inte heller särskilt välskötta vare sig när det gäller utomhus 
eller inomhusmiljö och vad det beror på vet bara de inblandade bostadsbolagen. 
Detta och det faktum att hus med fler våningar än 4 inte passar in i den miljö som 
kännetecknar hela Knivsta, småstadskänslan, var det som de flesta angav som skäl för 
varför man INTE VILLE HA FLER ÄN MAX 4 VÅNINGAR SOM DÅ SKULLE 
BYGGAS MED INDRAG (att den översta våningen byggs med indrag så den inte blir så 
synlig). 
Som Knivsta kommun skött byggandet i Alsike nu, helt utan kontroll av en 
stadsarkitekt/planerare så att stora villor, små villor, flervåningshus och radhus i olika 
former byggts utan någon som helst tanke eller estetik inblandad är redan NU katastrofal 
och med flera höghus skulle hela den lantliga idyllen gå förlorad och vi skulle inte längre 
kunna locka med att vara en liten småstadsidyll med närhet till storstaden. 
Lyssna på det vi innevånare och blivande grannar till detta och andra byggprojekt i Knivsta 
redan sagt. Dessutom vore det kanske en bra idé att bygga gymnastiksal till eleverna på 
Adolfsbergsskolan innan man byggde nåt annat. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 
Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-
ber att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike Nord. 
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Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphandlingen av 
huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur 
man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan i Alsike efter års-
skiftet 2019/2020 utan en ny sporthall. 
 
Privatperson 13 
Jag är emot att antalet tillåtna våningar utökas från fyra till fem. Jag tror att det kommer att 
påverka arkitektoniska balansen i området på ett negativt sätt. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 14 
Jag vill meddela att jag motsätter mig planeringen att utöka antalet tillåtna våningar från fyra 
till fem längs med Brunnbyvägen. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 15 
Som inflyttad till Alsike från Stockholm sedan 3 år tillbaka för att bo i en villastad känner jag 
mig djupt oroad för kommunens expansionsplaner för Alsike. Inte bara känns expansionspla-
nerna otroligt ogenomtänkta och fel tajmade men planerna går också tvärt emot vad de bo-
ende i Alsike önskar se för utveckling. 
Det är viktigt att kommunen tar till sig av kritiken och stoppar sina expansionsplaner av flera 
skäl. 
 
Överrepresentation av hyresrätter 
Just nu pågår en kraftig inbromsning av bostadskonjunkturen 
Bostadspriser är om något på väg ner sedan toppen 2017 och därmed har efterfrågan på ny-
producerade bostadsrätter nästan helt försvunnit. Det innebär att den planerade balansen i Al-
sike mellan bostadsrätter, hyresrätter och villor riskeras att omkullkastas när tilltänkta bo-
stadsrätter görs om till hyresrätter. 
Det här kommer naturligtvis att förändra karaktären på hela området när hyresrätter blir mer 
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dominerande. Det finns otaliga exempel på hur hyresrättsområden har sämre livskvalité från 
ett flertal aspekter. Studier visar att även vid små förändringar i sammansättningen av områ-
den till vad de boende upplever som en försämring leder till att de som kan flytta flyttar däri-
från med sjunkande fastighetspriser och därmed minskad skattebas som effekt 
Behåll Villastadstanken 
Den förtätning som nu sker av området kommer förstöra Alsikes karaktär och att tillåta fem-
våningshus är ytterligare ett steg i den här processen. Ska det byggas flerfamiljshus i Alsike 
bör höjden på dessa vara lägre max 3 våningar helst för att på ett bättre sätt passa in med det 
övriga samhället. Planerandet och genomförandet av de höghus som redan finns i Alsike ma-
nar inte heller till något lugn då de på ett väldigt negativt sätt sticker ut rent utseendemässigt 
(se exempelvis den svart-orangea styggelsen som är granne med VRÅ 1:791). Vill kommunen 
bygga höghus bör dessa förläggas till Knivsta centralort där de bättre passar in när det gäller 
struktur och höjd. Centrumkärnan kan dessutom knappast anses vara färdigutvecklad vilket 
gör att den här typen av byggen passar bättre. 
Stoppa expansionsplanerna för Alsike 
De massiva expansionsplaner som finns för Alsike de kommande åren måste stoppas. Hela 
projektet är väldigt förhastat gällande planering och saknar stöd hos de boende i Alsike (görs 
en vettig valanalys bör detta lysa igenom), samtidigt som det kommer förstöra lugna villa-
samhällen som Alsike helt i onödan. Dessutom förstår jag överhuvudtaget inte varför man ska 
investera pengar i en ny station när det finns utmärkt potential att utveckla Knivsta. Politikers 
ärelystnad och ambition bör vara underordnat kommunens bästa! 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 
Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 
De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd 
och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorter-
na Knivsta och Alsike. Den övergripande planeringen för den framtida bebyggelsen i Knivsta 
och Alsike beskrivs i kommunens översiktsplan som fastställdes i december 2017. Översikts-
planen ligger, tillsammans med kommunens vision för framtidens Knivsta, till grund för det 
programarbete som inleddes sommaren 2018. Enligt Fyrspårsavtalet ska minst 30 procent av 
de 15 000 nya bostäderna vara hyresrätter.  
 
Kommunen kan i detaljplaner inte styra vilken upplåtelseform (bostadsrätt/hyresrätt) som blir 
på platsen. Det är upp till fastighetsägaren att avgöra vad som ska byggas.  
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 16 
1) Nej till fem våningar. Jag vill att våningshöjden begränsas till max två-tre våningar och att 
man inte tillåter våningar utöver det i form av t.ex. takvåningar eller liknande. Minska därför 
även tillåten totalhöjd av byggnader, så att inte byggbolagen bygger sig runt våningsbestäm-
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melserna. Ju lägre hus man har, desto mer attraktivt tror jag området kommer att bli och det 
kommer smälta ihop bättre med befintlig byggnation. Att som i detta fall istället föreslå en 
ändring av våningshöjden till max fem våningar är fel väg att gå och visar att man inte alls har 
lyssnat på kommuninvånarna. Det känns som att kommunen nu försöker smyga in ändringen i 
småbitar för att få till höga hus. Vad är vinsten med att tillåta fem våningar, varför är det så 
viktigt? Jag tror tyvärr att det i längden kostar mer för samhällets budget än det smakar i stun-
den för densamma. 
 
2) Bevara Alsike som det attraktiva område det är. Enligt flertalet undersökningar vill de 
flesta människor bo i villa/radhus. I Alsike har det varit ett alternativ att hitta detta drömbo-
ende. Många som flyttat till Alsike har gjort det från tätbebyggda områden i Stockholm och 
Uppsala, för att man ville bort från stadsmiljön och komma till ett mer barnvänligt och gemyt-
ligare alternativ med låga hus. Det är en av anledningarna till att Alsike är så populärt . Det 
känns som ett stort svek av kommunen att inte hålla sig till den ursprungliga planen, att inte 
lyssna på befintliga invånare och att inte välja att bevara Alsike som den unika plats det är. Vi 
som har valt att bygga vårt hus i Alsike har har inte bara investerat pengar i projektet , utan 
har också investerat i våra och våra barns liv och livssituation. Det är ledsamt att höra alla i 
närområdet säga att de är fruktansvärt besvikna på kommunen och att allt fler nu aktivt pratar 
om att flytta härifrån. Tyvärr verkar inte denna information nå kommunledningen. 
 
3) Fixa avloppssituationen först. Se till att det finns ett reningsverk för att täcka avloppsbeho-
vet, innan man bygger några fler bostäder. Att tillåta ytterligare en våning, ger än högre tryck 
på avloppet. 
 
4) Räddningstjänst. Som går att utläsa i planbeskrivningen till SBK 2018–000004, har brand-
stationen i Knivsta inte tillgång till eget höjdfordon, vilket innebär att utrymning via rädd-
ningstjänstens stege begränsas till max fyra våningar (11 m). Det är av största vikt att kunna 
tillgodose kommuninvånarnas säkerhet och inte bygga högre än att man kan täcka det beho-
vet. På vilket sätt skulle andra ev. framtida regler begränsa beroendet av räddningstjänst vid 
brand? 
 
5) Idrotts- och aktivitetshuset som är planlagd på grannfastigheten bör prioriteras över bostä-
der. Bygg den nu för befintliga invånare, innan man ökar antalet invånare och ökar kostnader-
na för samhällsstruktur ännu mer. Det blir inte billigare för att man väntar. Det är av största 
vikt att det i området finns en idrottshall, och med tanke på planerat område kommer det inte 
att räcka med bara en. Om man inte prioriterar detta nu, riskerar ett mycket stort antal barn att 
stå utan. En idrottshall tillgodoser också ett föreningsbehov lokalt i Alsike, vilket skulle få fler 
barn i rörelse och minska behovet av biltransport in till Knivsta. Och framförallt behöver 
Adolfsbergsskolans elever en idrottshall. Det finns många studier som visar att idrott och rö-
relse ger barnen bättre förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap i skolan. Man har t.ex. vi-
sat att barn som fick ha idrott varje dag i skolan, ökade sina kunskaper i matte och svenska 
trots att timmarna i matte och svenska inte ökades. Man såg också en större andel barn med 
godkända betyg när de gick ut grundskolan. Och en minskad stress. Hur man med dagens 
kunskap om vikten av idrott, kan dra in byggnation av en idrottshall till Alsikes största skola 
är för mig obegripligt. Tänk vilken föregångskommun Knivsta skulle kunna vara genom att 
istället aktivt satsa på tillgänglighet för mer idrott för sina elever, sina barn och ungdomar. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
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I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

Kapacitet finns i Knivstas reningsverk för att ansluta det antalet bostäder som möjliggörs i 
detaljplanen. 
 
BBR (Boverkets byggregler) ställer normalt krav på att bostäder och lokaler ska utföras med 
tillgång till två utrymningsvägar, till exempel två trapphus. Räddningstjänster har historiskt 
och även vid nybyggnation utgjort en aktiv del i vissa byggnadstypers utrymningsstrategi un-
der förutsättning att förmågan finns. Brandkåren Attunda i Knivsta har förmågan att assi-
stera vid utrymning med bärbara stegar från fönster där karmunderstycket/balkongräcket är 
beläget högst 11 meter över mark. Utrymning som behöver ske på högre höjder kräver att 
byggnaden har en lösning där den ena utrymningsvägen inte kan utgöras av Brandkåren At-
tunda, t.ex. genom två trapphus. 
 
Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-
ber att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike Nord. 
Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphandlingen av 
huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur 
man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan i Alsike efter års-
skiftet 2019/2020 utan en ny sporthall. 
 
Privatperson 17 
Ang. planerna på tät och hög bebyggelse i Alsike skulle jag vilja yttra min åsikt (och jag 
vet att många håller med), vilken är att Alsike inte bör utvecklas mot en förort med en 
kärna med hög och tät bebyggelse och en storskalighet som inte motsvarar det som är 
anledningen att många flyttar till och uppskattar att bo i Alsike och Knivsta. 
Utveckling av Knivsta och en ökning av befolkningen kan vara önskvärd men i så fall på 
ett hållbart och ansvarsfullt sätt och med det bästa för de nuvarande invånarna i åtanke! 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 
Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 
De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd 
och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorter-
na Knivsta och Alsike. Den övergripande planeringen för den framtida bebyggelsen i Knivsta 
och Alsike beskrivs i kommunens översiktsplan som fastställdes i december 2017. Översikts-
planen ligger, tillsammans med kommunens vision för framtidens Knivsta, till grund för det 
programarbete som inleddes sommaren 2018. 
 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
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områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 
Privatperson 18 
Knivsta kommun fortsätter visa brist på lyhördhet gentemot befintliga invånare i Alsike. 
 
Det finns ett växande missnöje mot den stora förändring som planeras där man går mot fler 
antal våningar. 
Jag motsätter mig denna detaljplaneändring med anledning av att den är en del av en föränd-
ring av Alsike som inte är önskvärd hos invånarna. 
Att den inte är önskvärd har lätt kunnat utläsas vid utförda medborgardialoger, senast vid 
Brännkärrskolan 2018. 
 
Denna detaljplaneändring kan bli ett steg mot att bättre lyssna på invånarna genom att helt 
enkelt inte genomföra ändringen och låta existerande detaljplan vara som den var när ni sålde 
tomterna. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande.  
 
Privatperson 19 
Utför inte ändringen. Låt det maximala antalet våningar vara 4 i Alsike och anpassa byggnat-
ioner bättre mot befintlig bebyggelse. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 20 
1) Social hållbarhet  
Alsike behöver förbli ett tryggt samhälle där medborgarna har förutsättningar att lära 
känna sina grannar och som genom ex. grannsamverkan kan hålla brotten på en fortsatt 
låg nivå. I dokumentet SBK 2018-000004 har Samhällskontoret skrivit att socialt 
hållbara områden kännetecknas av blandad bebyggelse med tillgång till service och 
handel. Med det sagt kan detta tolkas som att Gottsunda med blandad bebyggelse och 
tillgång till centrum och affärer är en förebild. Trots att det är ett särskilt utsatt område 
enligt polisen. Ett fridfullt villaområde med avsaknad av både handel och höghus är 
sämre t.ex. Gamla Uppsalas. Om nu samhällskontoret har åsikten att man skall blanda 
bebyggelse varför skall isåfall endast höghus byggas i området och inga radhus/villor. 
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Socialt icke hållbara områden lider enligt experter av tre återkommande gemensamma 
drag: enformig arkitektur, torftig utemiljö och framförallt storskalig bebyggelse med hög 
population på liten yta. Dessa områden var attraktiva initialt då de höjde standarden 
jämfört med hus som revs, men blev med tiden oattraktiva. De som hade råd lämnade 
efterhand dessa områden och kvar blev människor med svaga ekonomiska resurser eller 
socialt utanför. Den plan som presenteras för Alsike nord riskerar att uppfylla 2 av 3 av 
ovanstående drag då det är hög population/yta samt avsaknaden av kunskap och 
ekonomiska medel för att skapa en kreativ utemiljö. Ta därför nu hänsyn till barns bästa 
innan man går vidare med nästa steg. Skolor med fler än 600 elever är inte en bra 
storlek i kombination med hyreshus för att skapa bra skolresultat. Se statistik från 
www.skolkollen.se Hur står sig Hagsätraskolan och Vivallaskolan mot t.ex. Alsikeskolan. 
Det vore bra om man planerar och finansierar från start hur man ska lyckas med att bli 
ett attraktivt område med gott om idrottsanläggningar och kreativa fritidsaktiviteter. 
Risken bli annars att barn hänger i centrum i väntan på att vuxna som pendlar skall 
komma hem och se dem? Detta skulle kunna bli grunden för en dålig uppväxt. 
2) Ekonomisk hållbarhet 
Attraktionskraften för befintliga invånare är en villaidyll med nära till natur och en stor 
trygghet pga. låg kriminalitet. Ingen jag har träffat i Alsike vill ha ett höghusområde. Det 
minskar tryggheten och idyllen försvinner. Den stora omfattning av nyproduktion där 
fokus är lägenheter för de som inte har samma möjlighet att bekosta sitt boende och i 
relation har lägre beskattningsbar inkomst mot vad som skulle vara möjligt med en 
glesare och attraktiv bebyggelse gör detta ekonomiskt riskfyllt. Medborgardialogen som 
utfördes på Brännkärrskolan gav stor uppslutning där den gemensam kören sa bygg inte 
höghus. Varför lyssnar man inte på detta? Kommunen måste fortsätta vara populär för 
de som bygger upp välfärden dvs. man måste behålla hög trivsel i befintliga Alsike, utan 
att det blir massflytt som skulle ge låga fastighetsvärden och lägre skatteintäkter. 
Utvärdera istället om det är lämpligt att bygga vidare på villa/radhusområdet med 
lågenergialternativ <15 kWh/m2/år i energiåtgång och bevara tillgången till 
grönområden. Detta skulle generera bra skatteintäkter utan samma motkrav på 
infrastruktursatsningar samt förskolor/skolor som kostar så mycket i investering och 
drift. 
3) Hållbar miljö 
Vi måste värna om miljön och fokusera på hur vi minskar vår konsumtion till en hållbar 
nivå för både förvandlingsprocessen och livet i området. Skapa därför inte ännu ett 
centrum som fokuserar på en ökad konsumtion. Underlätta istället att cykla till Knivsta 
centrum och Uppsala. Jag har pendlat med cykel till Uppsala längs järnvägen, vilket är en 
helt underbar väg fram till Berga där man tyvärr inte kan passera säkert. 
Öka möjligheten för att kunna bo och arbeta i närområdet. Man borde locka några 
attraktiva företag. Uppsala stöter bort några av de största privata arbetsgivarna GE och 
Recipharm med ca 1500 arbetstillfällen för att man vill bygga World Trade Centre i 
direkt anslutning till den Sevesoklassade siten. GE kommer således att behöva en ny site 
i närområdet för att bygga upp sin verksamhet igen. Varför inte här i Knivsta? Var finns 
de nya arbetsplatserna i Alsike Nord och kommer dem innan bostäderna byggs? 
Planera karaktären på bebyggelsen så att natur finns inom och mellan kvarteren istället 
för att bygga kvarter där man skall ta bilen eller bussen till naturen. Alla behöver ha 
tillgång till riktig natur inom 300 meter från hemmet och där ska man kunna få möjlig 
till återhämtning utan att behöva trängas. Minska därför till max 3 våningar för att få rätt 
samhällsutveckling i området som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. 
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Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Alsike har idag en större andel småhus jämfört med flerbostadshus. I översiktsplan 2017 står 
att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariation ska planeras längs viktiga stråk, 
som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. I översiktsplanen står även att för att 
skapa en sammanhållen stad ska ny bebyggelse med nya kvarter kanta viktiga gator, rama in 
dem, skydda från trafikbuller och skapa tydlighet och riktning. Vidare kan det i översiktspla-
nen även läsas att ”förtätning ska prioriteras längs huvudgator och större vägar samt i när-
heten av den potentiella pendeltågsstationen.” (s.32).  
Kommande exploateringar i Alsike som ligger inom områdena för det så kallade Fyrspårsav-
talet där det regleras att minst 30 procent av de bostäder som uppförs ska vara hyresrätter. I 
avtalet regleras även att en gång och cykelväg ska byggas mellan Alsike och Uppsala.  
 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. I programarbetet arbetar kommunen bland 
annat med att ta fram en Transportplan för hållbar mobilitet tillsammans med staten, Trafik-
verket och Region Uppsala. I planprogrammet kommer frågan om näringsliv att utredas yt-
terligare för att möjliggöra för fler arbetsplatser inom kommunen.  
 
Privatperson 21 
För snart två år sedan flyttade jag och min familj från Uppsala till ett hus i Alsike. Vi sökte ett 
lugnt villasamhälle då vi nyligen fått vår första dotter. Vi, och väldigt många med oss, är 
djupt oroade över kommunens expansionsplaner för Alsike. Den ”Stationsstad” som bland 
annat Moderaterna har talat om kommer på allvar att hota Alsike som det lugna villasamhälle 
vi idag är. Min, och många andras, bedömning är att planerna på höghuset (VRÅ 1:791) i slu-
tet av Brunnbyvägen endast är ett första steg i att förverkliga dessa planer och därför sätter en 
praxis i hur Alsike på sikt kommer utvecklas. Detta måste stoppas. 
Inga 5-våningshus i Alsike 
Jag anser att det är vansinne att, på det sätt som kommunen planerar, förstöra Alsikes karaktär 
genom att tillåta fem-våningshus. Ska det byggas flerfamiljshus i Alsike bör höjden på dessa 
vara lägre för att på ett bättre sätt passa in med det övriga samhället. Planerandet och genom-
förandet av de höghus som redan finns i Alsike manar inte heller till något lugn då de på ett 
väldigt negativt sätt sticker ut rent utseendemässigt (se exemelvis den svart-orangea styggel-
sen som är granne med VRÅ 1:791). Vill kommunen bygga höghus bör dessa förläggas till 
Knivsta centralort där de bättre passar in när det gäller struktur och höjd. Centrumkärnan kan 
dessutom knappast anses vara färdigutvecklad vilket gör att den här typen av byggen passar 
bättre. 
Bromsa expansionsplanerna för Alsike 
Till sist vill jag be er att tänka om kring de massiva expansionsplaner som finns för Alsike de 
kommande åren. Hela projektet är väldigt förhastat gällande planering och saknar, enligt mig 
folklig förankring (görs en vettig valanalys bör detta lysa igenom), samtidigt som det kommer 
förstöra lugna villasamhällen som Alsike helt i onödan. Dessutom förstår jag överhuvudtaget 
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inte varför man ska investera pengar i en ny station när det finns utmärkt potential att utveckla 
Knivsta. Politikers ärelystnad och ambition bör vara efterordnat kommunens bästa! Tänk om! 
 

Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande.  
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 
Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 
De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd 
och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorter-
na Knivsta och Alsike. Den övergripande planeringen för den framtida bebyggelsen i Knivsta 
och Alsike beskrivs i kommunens översiktsplan som fastställdes i december 2017. Översikts-
planen ligger, tillsammans med kommunens vision för framtidens Knivsta, till grund för det 
programarbete som inleddes sommaren 2018. 
 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 
Privatperson 22 
Jag ställer mej på NEJ-sidan när det gäller fler våningar på fastigheten fastigheten Vrå 1:791. 
Och fler ”höghus” och planer på att sälja varje obebyggd skogsdunge eller äng som tomter 
över huvud taget. 
 
Hoppas att kommunen väljer att lyssna på detta, då de flesta som bor i Alsike valt att bo här 
för att det är en idyllisk plats att bo, och se sina barn växa upp på. 
 
Jag önskar att kommunen ville satsa mer hållbart på oss som redan bor här, istället för att som 
det verkar, desperat försöka få in pengar på kort sikt. 
 
Jag skulle önska man kunde satsa mer på miljön och trivseln istället. Bygg parker, idrottshall 
till skolbarnen, värna om de skogsgläntor som finns kvar, och låt detta få vara just den villa-
idyll vi valde att flytta till. 
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Annars lär väl detta sluta som alla andra förorter som växt lite för fort... Och om det är dit vi 
är på väg kommer åtminstone jag och min familj, men säkert många med mig, att välja att 
lämna Alsike. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 
områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 
drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 
lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av plan-
program spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträdande 
roll för utformningen av den fysiska planeringen. 
 
Privatperson 23 & 24 
Jag och min man motsätter oss planerna att bygga 5-våningshus i Alsike. Det skulle 
innebära en stor förändring av stadsbilden i området och leda till en förtätning på ett sätt 
som bryter med Alsikes nuvarande karaktär. Vi vill att Alsike även i fortsättningen ska 
behålla sin karaktär av ett mindre samhälle. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 25 
Jag motsätter mig ett eventuellt godkännande av detta då jag inte vill ha några höghus i Al-
sike. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 26 
Här kommer synpunk från mig för SBK 2018-00004 jag vill inte att det byggs hus 
med fler än 5 våningar i Alsike. 
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Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 27 
Jag motsätter mig förslaget till detaljplaneändring som anger upp till fem våningar vilket är 
alldeles för högt! En bygghöjd om maximalt tre våningar för att behålla småstadskänslan vil-
ket lockar många till Alsike vore det bästa. Det som lockar till Alsike är närheten till naturen 
men samtidigt läget nära två större städer och småstadskänslan. Genom att börja frångå den 
ursprungliga detaljplanen om antalet våningar och istället börja öka våningsantalet så kommer 
det bli mer och mer storstadskänsla över området. Något som många inflyttade till Alsike har 
flyttat ifrån för att slippa. 
Siluetten av huskropparna, genom ökat antal våningar, kommer att göra att utsikt mot 
horisont kommer att påverkas negativt. Den enklare skuggstudie som gjorts sträcker sig end-
ast fram till 18, denna studie bör utökas till senare på kvällen då ökat våningsantal kommer att 
göra att göra att närliggande byggnader hamnar i skugga tidigare än vad de annars skulle ha 
gjort och således inverka negativt på värdet av fastigheten. 
Sedan så bör det ställas krav på byggherrarna att bygga fler boendeparkeringar i källaren, oav-
sett antal våningar, så att man inte låter parkeringarna bli ett problem för de i omgivningen 
eller för kommunen. Parkeringar behövs även för de som ska besöka, leverera samt de som 
arbetar i området. 
Boende i området har köpt sina bostäder under de givna förutsättningarna i den befintliga de-
taljplanen. Att nu börja göra avsteg från denna plan är som att dra undan mattan under fötter-
na på alla boende och gör att man känner sig lurad av kommunen. 
Detta förslag till ändring i detaljplan bör ses över i sin helhet och de boende i närområdets 
synpunkter bör vägas in. Ändra istället antalet våningar till maximalt 3st. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Planområdet ligger omkring 200 meter från villafastigheterna längs Stenbrottsgatan i väster. 
Inom det avståndet finns även en höjdskillnad på 10 meter, där Vrå 1:791 ligger 10 meter 
lägre (+ 27 m.ö.h) mot villafastigheterna längs med Stenbrottsgatan som ligger på +37 
m.ö.h. Förvaltningen gör därför bedömningen att tillkommande höjning av byggnaden inte 
kan antas medför en skuggning på de fastigheter som ligger längs med Stenbrottsgatan. En 
fördjupad skuggutredning tas därför inte fram.  
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
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Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 
det egna behovet av parkering på tomten. Under de senaste åren har en förskjutning skett där 
flertalet radhus och flerbostadshus byggts och där exploatörerna baserat antalet parkeringar 
efter p-norm. Kring dessa kvarter finns idag en parkeringsproblematik då antalet parkerings-
platser inte räcker för det behov som Alsikeborna har. Parkeringsnormen i Knivsta kommun 
anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser. För planområdet gäller att det för bostä-
der ska planeras för 1,0 p-plats per 100 kvm BTA för bostäder och för verksamheter är siffran 
2,0 p-platser per 1,0 kvm BTA. Utöver det ska det även finnas 2,5 p-platser för cyklar per 100 
kvm BTA. Det är upp till exploatören att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I de-
taljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet 
med p-normen. 
 
Privatperson 28 
Jag vill framföra att jag är emot en ändring av detaljplanen för att tillåta fem våningar istället 
för fyra på Vrå 1:791. 
Flerbostadshusen som finns idag med fyra våningar upplevs redan de som väldigt höga och en 
våning till upplever jag skulle ge en tråkig känsla. De flesta jag känner som har flyttat till Al-
sike uppskattar väldigt mycket att bo i ett område med samhälle-karaktär, fem våningar ger 
mer en känsla av stad. Det skulle dessutom minska luftigheten och kännas som en hög vägg 
utmed Brunnbyvägen. 
 
Tråkigt att det ska tänjas på gränserna som är uppsatta. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 
Privatperson 29 
Jag anser att de följande egenskapsbestämmelser gällande Vrå 1:971 skall kvarstå: 
II-IV Lägsta respektive högsta antal våningar för huvudbyggnad. 
Gemensamhetslokal med BTA mindre än 30 kvm, takkupor, trapphus, hisschakt samt enstaka 
anordning för teknisk försörjning får bryta takfall. 
v1 Vind i byggnad med fyra våningar får ej inredas 
 
Om man har för avsikt att låta användningsbestämmelsen skola utgå och ersättas med 
en eventuell vårdcentral är det viktigt att man planerar för högre antal 
parkeringsplatser. Besökare till vårdcentralen måste kunna parkera. Vid Knivsta 
vårdcentral är parkeringen ofta full och det är svårt att hitta parkering. Skapa inte ett 
liknande problem. Behöver man brådskande uppsöka vårdcentral med barn tar man 
inte cykeln. 
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I samrådsredogörelsen för det tidigare samrådet (28 juni till 8 augusti 2018) står det att 
flera av de privatpersonerna, som skickade in yttranden vid det tidigare samrådet, 
uttryckt oro över att deras kvällssol riskerar att försvinna. Den enkla skuggstudien som 
redovisas i planbeskrivningen omfattar inte kvällssol. Den senaste tiden på dygnet som 
redovisas är 18:00. En mer omfattande skuggstudie är att föredra. 
 
Fem våningar blir alldeles för högt. Max fyra våningar, men gärna lägre. Låt byggnaden 
följa den naturligt fallande linjen ned mot Björkkällevägen. Även om byggnaden inte 
kommer skugga Lustigkulla förskola, ger en högre byggnad en ännu mer instängd känsla 
för förskolan. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Yttrandet har tagits i beaktande. 
Parkeringsnormen i Knivsta kommun anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser. För 
planområdet gäller att det för bostäder ska planeras för 1,0 p-plats per 100 kvm BTA för bo-
städer och för verksamheter är siffran 2,0 p-platser per 1,0 kvm BTA. Utöver det ska det även 
finnas 2,5 p-platser för cyklar per 100 kvm BTA. Det är upp till exploatören att lösa parke-
ringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att 
anordna parkeringsplatser i enlighet med p-normen 
 
Planområdet ligger omkring 200 meter från villafastigheterna längs Stenbrottsgatan i väster. 
Inom det avståndet finns även en höjdskillnad på 10 meter, där Vrå 1:791 ligger 10 meter 
lägre (+ 27 m.ö.h) mot villafastigheterna längs med Stenbrottsgatan som ligger på +37 
m.ö.h. Förvaltningen gör därför bedömningen att tillkommande höjning av byggnaden inte 
kan antas medför en skuggning på de fastigheter som ligger längs med Stenbrottsgatan. En 
fördjupad skuggutredning tas därför inte fram.  
 
I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-
ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen. 
Fastigheten Vrå 1:791 ligger i anslutning till detaljplanen Alsike Nord etapp 2, vilken i sam-
rådsförslaget möjliggör för uppemot 2000 bostäder i huvudsak i tre till fem våningar. Utifrån 
ovanstående bedöms platsen klara en något högre bebyggelse än vad som tidigare beslutats. 
Inför antagandet har antalet våningar sänkts från fem till fyra våningar men där vind tillåts 
inredas. 
 

5. Yttrande inkommen efter granskningstidens slut 
Yttranden som inkommit efter granskningstidens slut bemöts inte men redovisas i sin helhet 
nedan.  
 
Privatperson 30 
Hej! Vi vill inte ha ett Stockholm i alsike nord. Vi vill att bebyggelserna skall följa de befint-
liga bodstäderna 
som finns i både höjd o utseende. Inte ett slum eller betong område. 
 
Och att allt sker på låååång sikt. 
 
 
 

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


 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

 
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 

 

 
6. Tidsplan för fortsatt arbete 

Samhällsutvecklingsnämnden godkänner detaljplanen i juni 2019. 
Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen i augusti 2019. 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen i september 2019 
 
 
 
 
 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Moa Odin  Erika Mickelsson 
Chef Planenheten  Fysisk planerare 
 
 
 
 
 
 

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


RAPPORT 18095 B   1 (11) 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

Kund 
Knivsta kommun 
Knivstabostäder AB 

Datum 
2018-09-24 

Uppdragsnummer 
18095 

Bilagor 
B01 

Rapport B 
Vrå 1:791, Knivsta 
Trafikbullerutredning för detaljplan 

 
  

Rapport 18095 B  

Vrå 1:791, Knivsta 
Trafikbullerutredning för detaljplan 
 
 

Uppdrag 
Genomgång i tidigt skede av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller för 
bostäder i kvarteret Vrå 1:791 i Knivsta. 
 
 

Sammanfattning 
Med föreslagen byggnadsutformning och lämplig lägenhetsplanlösning samt vissa 
bullerdämpande åtgärder kan bostäder med god ljudkvalitet erhållas. Aktuella 
riktvärden enligt riksdagsbeslutet avstegsfall B, kan innehålls och 
Ljudkvalitetsindex för projektet kan bli 1,8. 
 
 
 
ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 
 
Uppdragsansvarig Granskad 
 
 
 
Leif Åkerlöf Anne Hallin 
070-3019319 070-3019320 
leif.akerlof@ahakustik.se anne.hallin@ahakustik.se  

mailto:leif.akerlof@ahakustik.se
mailto:anne.hallin@ahakustik.se


RAPPORT 18095 B   2 (11) 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

Innehåll 

1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 2 

2. BULLER- OCH STÖRNINGSMINSKANDE ÅTGÄRDER 3 

3. BEDÖMNINGSGRUNDER 4 

4. BERÄKNADE TRAFIKBULLERNIVÅER 4 

5. LÄGENHETSPLANERING 5 

6. LJUDKVALITET 5 

7. KOMMENTARER 7 

8. FÖRSLAG TILL DETALJPLANEKRAV 8 

9. RIKTVÄRDEN FÖR LJUD FRÅN YTTRE BULLERKÄLLOR 9 

10. BEDÖMNING AV LJUDKVALITÉN 10 

11. TRAFIKUPPGIFTER 11 

 

1. Sammanfattande bedömning 
De planerade bostadshusen utsätts för buller från trafiken på Brunnbyvägen och 
ljud från lekande barn etc. Vid fasaderna mot vägen blir ekvivalentnivån drygt  
60 dB(A). Hänsyn måste tas till trafikbullret vid utformningen av lägenheterna. 
Minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet måste ha fönster mot sida med 
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå.  
Alla lägenheter har tillgång till gemensamma uteplatser med högst 70 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå.  
Med förstärkt trafikbullerisolering blir Ljudkvalitetsindex +1,8. Väljs 
minimikraven enligt BBR för trafikbullerisoleringen blir ljudkvalitetsindex +1,0. 
Ljudkvalitetsindex blir minst +1,0 och bostäder med hög ljudkvalitet kan fås. 
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2. Buller- och störningsminskande åtgärder 
För att möjliggöra god ljudmiljö kan följande åtgärder bli aktuella. 

Kreativ utformning av balkonger 

 Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger. För att dra 
nytta av balkongerna även för bullerdämpning förses vissa balkonger med 
täta räcken och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas 
trafikbullret vid bostadens sida mot balkongen med 5 – 8 dB(A).  

 
Exempel på minimimått på balkong som dämpar trafikbullret med 5-8 dB(A) 

vid sida mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass B. 

Exempel på ljudabsorbent 25 mm träullit med ovanliggande 45 mm 

mineralull. 

Byggnadskonstruktioner och utformning 

 Fönster och uteluftdon dimensioneras så att trafikbullernivån inomhus blir 
högst motsvarande Ljudklass B. 
Kommentar 
I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 

trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 

trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen 

visar att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av 

trafikbuller om trafikbullret inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass 

C, 30 dB(A) ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven 

enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 

bostäder där kraven enligt Ljudklass A uppfylls är andelen mycket störda 

endast 4 %. 
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3. Bedömningsgrunder 
I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 
möjligheterna att innehålla kraven på 

 högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid alla fasader, Riksdagens riktvärde. 
 högst 55 dB(A) utanför minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet, 

Avstegsfall B. 
 uteplats med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå. 
 högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 
 lägst 1,0 Ljudkvalitetsindex. 

4. Beräknade trafikbullernivåer 
Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräknings-
modellen, reviderad 1996, Naturvårdsverkets rapport 4653. Vidare har hänsyn 
tagits till bullerregnet vid beräkning och redovisning av bullernivåerna. 
Beräkningarna utgår från trafikuppgifter år 2040. 
Redovisade värden gäller även för trafikuppgifter för år 2030. 
Trafikuppgifterna enligt mätning år 2016, 1 400 fordon/dygn, ger ca 8 dB(A) 
lägre ekvivalenta och maximala trafikbullernivåer. 

Ekvivalent ljudnivå 
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. På ritning 18095 B01 
redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade byggnader i 
steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta fasad fås drygt 60 dB(A). Byggnaden får dock 
en sida med högst 55 dB(A). 
En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 
på ritningen angivna intervall. Exempelvis får fasaderna mot Brunnbyvägen på 
alla våningar 61-65 dB(A). Ingen ytterligare redovisning på ritning bedöms 
motiverat. 
På gårdsytor SSV om byggnaderna blir ekvivalentnivån högst 50 dB(A) 1,5 m 
över mark. 
Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är + 2 dB(A) varför finare 
indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 

Kommentar – Dagens situation 
Med 1 400 fordon, dagens situation, blir ekvivalentnivåerna lägre än 55 dB(A) vid 
byggnadernas alla fasader. Utan bebyggelse fås 1,5 m över mark på ca 9 m 
avstånd från vägmitt 55 dB(A). 
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Maximal ljudnivå 
Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. Maximalnivån är högst  
15 dB(A) högre än ekvivalentnivån och inte dimensionerande. Vid mest utsatta 
fasad fås upp mot 80 dB(A). Ingen särskild redovisning görs på ritning.  
På gårdsytor SSV om byggnaderna blir maximalnivån lägre än 70 dB(A). 

Kommentar – Dagens situation 
Med 1 400 fordon, dagens situation, blir maximalnivåerna nattetid högst 70 dB(A) 
vid byggnadernas alla fasader. Utan bebyggelse fås 1,5 m över mark på ca 10 m 
avstånd från vägmitt nattetid 70 dB(A). 

5. Lägenhetsplanering 
Följande principer kan, utgående från trafikbullernivåer vid fasad enligt 
ritningarna B01 användas i den fortsatta planeringen av lägenheterna för att 
innehålla riktvärdena för trafikbuller utomhus enligt riksdagsbeslutet, avstegsfall 
B samt erhålla bostäder med god ljudkvalitet. 

Ekvivalentnivåer < 55 dB(A) 

Enkelsidiga lägenheter kan utan speciella åtgärder förläggas vid fasader med 
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Ekvivalentnivåer > 55 dB(A) 

Bostäder kan förläggas vid fasader med över 55 dB(A) om minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet vid dessa fasader får fönster mot sida med högst 
55 dB(A) ekvivalentnivå. 
Vid fasaden mot Brunnbyvägen kan högst 55 dB(A) erhållas med balkong med 
tätt räcke och ljudabsorbent i taket enligt principfigur 1 ovan. Ekvivalentnivån vid 
fönster mot balkongen blir då högst 55 dB(A). 

6. Ljudkvalitet 
Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller beräknas och bedöms 
utgående från Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 
och Planering V”. 
Utgående från beräknade bullernivåer, föreslagna lägenhetsplanlösningar etc. samt 
uppgifter om grannskapet har Ljudkvalitetsindex för projektet beräknats. Vid 
dessa bullerberäkningar och bedömningar tas alltid hänsyn till den verkliga 
bullersituationen vilket innebär att bullerregnet ingår. Följande överväganden och 
bedömningar i övrigt ligger till grund för beräkningarna av ljudkvalitetsindex. 
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Buller på trafiksidan 
Ekvivalentnivån på den mest utsatta delen av byggnaderna i projektet är  
61-65 dB(A). Alla lägenheter i projektet får -2 poäng. 

Buller på bullerdämpad sida 
Med lämplig planlösning kan alla lägenheter, oavsett storlek, få 51-55 dB(A) 
ekvivalentnivå på bullerdämpad sida. Alla lägenheter i projektet får +2 poäng. 

Buller vid entré 
Trapphusen har entréer mot sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vilket ger  
+ 0 poäng. 

Buller på gård, uteplats och balkong 
Alla lägenheter har tillgång till både gemensam uteplats med högst 50 dB(A) 
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. Alla lägenheter får +2 poäng. 

Buller inomhus 
Om byggnadens trafikbullerisolering dimensioneras för trafikbullernivåerna 
inomhus motsvarande ljudklass B fås +7 poäng för alla lägenheter. Minimikravet 
enligt BBR ger +0 poäng. 

Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 
Byggnaderna utsätts för buller från enbart vägtrafik, vilket ger +0 poäng för alla 
lägenheter. 

Planlösning 
Med lämplig planlösning kan alla lägenheter få högst 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen vilket ger +0 poäng. Många 
lägenheter kan få högst 55 dB(A) utanför alla bostadsrum; +4 poäng för dessa 
lägenheter. 

Bullerskydd på balkonger 
Målet högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid minst hälften av bostadsrummen i 
alla lägenheter innehålls utan avskärmningar på balkongerna. Detta ger + 2 poäng. 

Grannskapet 
Grannskapet är tyst, ekvivalentnivåerna är mer än 10 dB(A) lägre än på 
trafiksidan. Detta ger + 2 poäng för alla lägenheter. 
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Ljudkvalitetsindex 
Om bostäderna byggs med förstärkt trafikbullerisolering blir medelvärdet för alla 
lägenheter +15 poäng och den lägsta poängen +13. Ljudkvalitetsindex blir då 1,8 
(Medelvärdet + lägsta värdet/15). Poängen är högre än minimivärdet 1,0 och 
förutsättningar för bostäder med god ljudkvalitet finns. Väljs minimikraven enligt 
BBR blir ljudkvalitetsindex +1,0. 

7. Kommentarer 

Högst 55 dB(A) vid alla fasader 
För att innehålla målet högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid alla fasader krävs 
att trafiken på Brunnbyvägen minskas med ca 75 %. Detta bedöms inte realistiskt 
varför bedömningen av bullersituationen sker utgående från målet högst 55 dB(A) 
utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet. 

Nivå vid fasad 
Byggnaderna får en sida med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Med lämplig 
lägenhetsplanlösning kan målet högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför minst 
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet innehållas.  

Nivå på uteplats 
Ljudnivån på gårdsytor och uteplatser på gårdssidan av byggnaderna blir lägre än 
70 dB(A) maximal ljudnivå.  

Nivå inomhus 
Med lämpligt val av fönster, fönsterdörrar, yttervägg och uteluftdon kan god 
ljudmiljö inomhus erhållas.  
Luftljudsisoleringen för fönster, fönsterdörrar och yttervägg anges i form av vägt 
laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 
Luftljudsisoleringen för uteluftdon anges i form av vägt laboratoriemätt 
reduktionstal Dnew, dB, enligt SS-ISO 717/1. 
I detta skede anges översiktligt ljudkrav för fönster för Ljudklass B i tre intervaller 
enligt ritning 18095 B01. Ljudkraven varierar med fönsterstorleken. Noggrannare 
indelning kan göras i den fortsatta projekteringen. 
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För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs minst 10 dB 
högre Dnew respektive Rw.  

Ekvivalent ljudnivå 

vid fasad, dB(A) 

Ljudkrav fönster, Rw dB, vid följande fönsterarea/rumsarea 

15 % 20 % 25 % 35 % 

> 60 47 48 49 50 
56-60 43 44 45 46 
< 55 39 40 41 42 

För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 
Utåtgående fönster och balkongdörrar med ljudkrav över ca Rw = 43 dB finns inte 
på marknaden. Dessa fönster och balkongdörrar måste därför vara inåtgående. 

8. Förslag till detaljplanekrav 
Följande detaljplanekrav föreslås, utgående från denna bullerutredning, gälla för 
alla byggnader som omfattas av detaljplanen. 

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att  

 minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) 
ekvivalent trafikbullernivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster. 

 gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå 
(frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till bostäderna. 

 trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A) ekvivalent 
och 41 dB(A) maximal ljudnivå.  
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9. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 
Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 
trafik och andra yttre bullerkällor. 

Riksdagsbeslut 
I samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 diskuterade riksdagen 
riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena är inte, i formell mening, fastställda men 
har blivit stark praxis. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i 
följande sammanfattning. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 

bostäder. 
Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus  30   45 1) (nattetid) 
Utomhus (frifältsvärden) 
Vid fasad   55 
På uteplats      70 2) 
1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt. 
2) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme. 
I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg 
från dessa värden göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dB(A) utanför 
minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet. 

Trafikbuller och planering 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnads-
kontor och miljöförvaltning samt Ingemansson utarbetat en programskrift 
avseende trafikbuller ”Trafikbuller och planering”. I denna skrift anges förslag till 
kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall. Dessa är i sammanfattning: 

Kvalitetsmål 

 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå 
inomhus 

 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och 
rekreationsytor i tätbebyggelse (frifältsvärde) 

 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde) 
 70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats 

(frifältsvärde) 

  



RAPPORT 18095 B   10 (11) 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

Avstegsfall A 

Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) 
maximal ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock 
ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre 
nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden. 

Avstegsfall B 

Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent 
ljudnivå på den tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till 
bullerdämpad sida om högst 55 dB(A) för minst hälften av boningsrummen. 

Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler, BBR, hänvisas när det gäller ljudmiljön till Ljudklass C 
enligt svensk standard för ljudklassning av bostäder SS 25267. Detta innebär 
följande riktvärden för trafikbuller inomhus. 
Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 
Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 1) 
Kök 35 dB(A) - 

3) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Ljudklassning av bostäder 
I svensk standard SS 25267 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass 
C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus 
och Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 
Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och 
Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 

10. Bedömning av ljudkvalitén 
I utredningen ”Trafikbuller och planering II” introduceras ett system som innebär 
vägning av positiva och negativa faktorer med avseende på risken för störning av 
trafikbuller. År 2006 presenterades i ”Trafikbuller och planering III” metoden för 
denne vägning i form av Ljudkvalitetspoäng. 
Metoden med Ljudkvalitetspoäng som frekvent användes tom år 2012, har 
succesivt vidareutvecklats. Den vidareutvecklade metoden som används från år 
2013 har namnet Ljudkvalitetsindex.  
En uppdaterad version utgående från den nya trafikbullerförordningen från 2015 
presenteras i Trafikbuller och Planering V, 2016. 
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Vid bedömning av bostädernas ljudkvalitet samt lämpligheten till 
bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer. 

 Buller på trafiksidan 
 Buller på bullerdämpad sida 
 Buller vid entré 
 Buller på gård, uteplats och balkong 
 Buller inomhus 
 Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 
 Planlösning 
 Bullerskydd på balkonger 
 Grannskapet 
Varje faktor har olika vikt och innehåller tre - sju alternativ. Genom ett 
poängsystem kan de olika faktorerna bedömas och den sammanlagda poängen för 
varje lägenhet beräknas. Medelvärdet av poängen för alla lägenheter adderas till 
det lägsta värdet för någon lägenhet. Summan delas med 15 varvid 
Ljudkvalitetsindex erhålls.  
För att projekt ska vara godkänt och god ljudkvalitet kan förväntas krävs att 
Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0. Vid Ljudkvalitetsindex 2,0 eller högre kan mycket 
god ljudkvalitet förväntas. 

11. Trafikuppgifter 
Följande trafikuppgifter för år 2016 och 2030, har erhållits från kommunen. 
Uppgifterna för år 2030 har räknats upp med ca 1,2 % per år till år 2040., som 
uppräknad till prognos för år 2040 ligger till grund för beräkningarna. Dessa 
uppgifter ligger till grund för beräkningarna. 

Väg Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

Brunnbyvägen 
Enligt kartläggning år 2014 
uppmätt av Ramböll år 2016 
uppräknat av Ramböll till år 2030 
uppräknat av oss till år 2040 

 
4 000 
1 400 
8 900 
10 000 

10 % 40 

Kommentar 1 
Enligt Boverket ska trafikuppgifter för år 2030 användas i trafikbullerutredningar 
för detaljplan. Skillnaden i trafikbullernivåer mellan dessa trafikuppgifter är, utan 
hänsyn till kommentar 2 nedan, högst 0,5 dB(A). 

Kommentar 2 
Hänsyn har i beräkningarna inte tagits till att fordonsparken år 2040 bedöms vara 
mer än 3 dB(A) tystare än år 2016. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Gabriella Garpefjäll Datum SUN-2018/00011 
Planarkitekt  2019-05-13   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden   
 

Detaljplan för Vrå 1:64 mfl.  
SUN-2018/00011 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan 
för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 mfl, i enlighet med bifogad samrådshandling  
samt  
att detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med 
bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö 
och stärka Dammparkens funktion som mötesplats. Detaljplanen syftar även till att ta hänsyn 
till och bevara de gröna värdena på platsen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-23 att ge positivt planbesked för fastigheten Vrå 1:64. 
Detaljplanearbetet påbörjades 2018-04-23. Under våren 2019 togs även del av Vrå 1:137 
och del av Vrå 1:654 in i planområdet för att skapa stadsmässiga gaturum och 
ändamålsenliga gator. 

Förslag till detaljplan genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).  
 
Enligt gällande delegationsordning för Samhällsutvecklingsnämnden, SUN-2018/433, har 
planchefen delegation på att besluta om samråd för detaljplaneärenden som genomförs med 
standardförfarande men då en av Samhällsbyggnadskontorets kollegor bor i fastigheten intill 
planområdet har presidiet under våren 2018 beslutat att nämnden ska fatta beslut om 
samråd.  

Medborgardialog  
En riktad medborgardialog genomfördes 2018-10-11 tillsammans med förskolan Lilla 
Brännkärr. Förskolan valdes ut då de gränsar till planområdet och återfinns på 
grannfastigheten.  
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Syftet med den riktade medborgardialogen var att få en ökad förståelse för hur förskolan 
använder skogen i sin pedagogik och vilka platser de besöker. Förskolan ledde besöket ut i 
naturen och under skogsturen gjordes fyra stopp som innehöll olika typer av lekar och 
undervisning. 

Under dialogen framkom att såväl pedagogerna och barnen uppskattar att vistas i 
närnaturen. Pedagogen framhöll att barnen leker bättre, använder sin fantasi på ett annat 
sätt än på skolgården och det blir sällan konflikter när de är ute i skogen. Då det inte finns 
”färdigt” material, såsom gungor, lego och så vidare, ute i naturen menade pedagogen att 
skogen ger möjligheter till en fantasifull undervisning då framförallt i matematik och 
naturvetenskap. Genom att vara ute i skogen poängterade pedagogen att barnen dessutom 
ges möjlighet att träna sin motorik genom att de klättrar, hoppar och går på en varierad och 
kuperad terräng. 

En öppen medborgardialog genomfördes 2018-06-09 för Alsikes framtida utveckling. 
Resultatet har sammanställts i en bruttolista och en resultatkarta. Från resultatkartan finns 
synpunkter som berör fastigheten Vrå 1:64. Det går bland annat att utläsa en önskan om att 
utveckla Dammparken med fik och att deltagarna uppskattar skogen på fastigheten Vrå 1:64. 

Planförslaget  
Planområdet består av kvartersmark i form av bostäder och centrumverksamhet samt 
allmänplats i form av gator och naturmark. Planförslaget föreslår tre bebyggelseytor där den 
huvudsakliga användningen är bostäder. Bebyggelsen föreslås som en kombination av 
flerfamiljshus och rad- samt parhus. Våningsantalen varierar mellan två till fyra våningar 
inom planområdet. Bebyggelsens skala har anpassats för att skapa en god anslutning till 
omliggande bebyggelse.  
Planförslaget reglerar bebyggensens utformning bland annat genom variation och särskild 
omsorg i detaljering i bottenvåning samt entréer.  
Planförslaget är upprättat med gällande p-norm som utgångspunkt. 
 
Planförslaget möjliggör för ny offentlig och/eller kommersiell service vid kvarteret vid 
Dammparken. Syftet med denna placering är att stärka den nuvarande platsbildning av 
centrumverksamheter som finns vid parken och för att stärka mötesplatsen. 

Natur 
Planförslaget innebär att delar av skogsmarken tas i anspråk för att möjliggöra bebyggelse 
av bostäder och centrumverksamhet. Planförslaget innebär också att stora delar av 
naturmarken kommer bevaras och kommer på så vis även i framtiden kunna fungera som 
tätortsnära natur för boende. Stor vikt har lagts under planarbetet på att bevara stigar och en 
bergsknalle.  
Planförslaget föreslår ett kommunalt huvudmannaskap för naturmarken. Det innebär att 
marken övergår till kommunal ägo och att kommunen ansvarar för utformningen av marken. 
Gator 
Gatustrukturen ska utformas enligt Knivsta kommuns trafikstrategi. 
Planförslaget innebär att den del av Brunnbyvägen som berörs kommer att omformas och att 
gång- och cykeltrafik tillsammans med kantstensparkering och planeringar kommer ges ett 
större utrymme. Den nya utformningen ska bidra till en ökad trafiksäkerhet men också en 
ökad stadsmässighet och ett mer definierat gaturum. 
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För lokalgatorna Stenbrottsgatan och Morängatan planeras bättre möjligheter för trottoarer.  
Kvartersgatan Skogsgläntevägen omformas i planförslaget och ger gångtrafikanter större 
utrymme i gaturummet. Syftet med detta är att skapa en trygg skolväg. Planförslaget föreslår 
att gatan övergår från kvartersgata till lokalgata med kommunalt huvudmannaskap.  

Undersökning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om 
genomförande av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 
2001/42 EG). Vid en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under 
vars process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta 
ställning till om en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en 
undersökning utifrån förordningen (2017:966) om miljöbedömningar. 
En undersökning, daterad 2018-10-16, har gjorts för denna detaljplan. Kommunens 
bedömning av undersökningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
sådan betydande miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning behöver upprättas. Kommunen har samrått om undersökningen med 
Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2018-11-14 delar kommunens uppfattning.  
Kommunen ska efter att en undersökning har genomförts ta ställning till om genomförandet 
av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte i ett beslut.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Planförslaget innebär nya allmänna platser som kommunen är huvudman för och därmed 
ansvarig för framtida drift och underhåll. Det handlar om naturmark och fyra befintliga gator. 
Anläggning av gator och natur regleras i kommande exploateringsavtal som tecknas mellan 
byggherren och kommunen innan detaljplanen antas. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
 
Bilagor  
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning  
Länsstyrelsens yttrande över undersökningen   
Utredningar: 

• Illustrationer, Alsike Vrå 1:64, Tyréns, 2018-05-02 
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• Dagvattenutredning Lilla Brännkärrsskogen, Tyréns, 2019-04-18. 
• PM Geoteknik, Alsike Vrå 1:64, Tyréns, 2018-12-20. 
• MUR/Geoteknik, Alsike Vrå 1:64, Thyréns, 2018-12-20.  
• Trafikbullerutredning Vrå 1:64, Alsike, Tyréns 2019-04-29. 
• Solstudie Lilla Brännkärrsskogen Alsike Vrå 1:64, Tyréns, 2019-05-02. 
• Naturvärdesinventering, Alsike Lilla Brännkärrsskogen inventering och 

naturvärdesbedömning, Linnea – Natur och ekologi, november 2018.   
• Vad händer när kottarna tar slut? En kartläggning av barns närnatur i Knivsta och Alsike, 

Ekologigruppen på uppdrag av Knivsta kommun 2016-12-20.  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet att godkänna planförslaget för samråd påverkar inte barn. Barnperspektivet har 
beaktats under arbetet med detaljplanen genom att bland annat säkerställa behovet av 
skolor, förskolor, parker och kopplingar mellan dessa och hemmet.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BC Bostäder, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

gång- och cykelbana Gång- och cykelbana Gång- och cykelbana ska anordnas. , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

UtfartØ P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Nockhöjd får överskridas för teknisk försörjning, såsom installationsutrymme., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasad ska utformas med variation t.ex. genom materialval, färgsättning och/eller med utskjutande eller indragna byggnadsdelar, PBL 4
kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Byggnader som angränsar till GATA ska utformas med särskild omsorg i detaljering i bottenvåning och entréer , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Endast radhus och/eller parhus samt komplementbyggnader tillåts, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Balkongs undersida ska ha en frihöjd på 5 meter vid utkragande över GATA, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Inom fasadlängd ska våningsantal variera, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Förhöjd bottenvåning, minst 3,5 meter fritt mellan bjälklag, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Entréer till bebyggelse ska vara markerade och i huvudsak genomgående mellan gata och gård., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f9 Centrumverksamhet ska anordnas i bottenvåning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)—+0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

II Högsta antal våningar., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

II-III Lägsta respektive högsta antal våningar. , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

III Högsta antal våningar., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

III-IV Lägsta respektive högsta antal våningar., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1

Marken får byggas under med garage. Marken får överbyggas med planterbart bjälklag, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering
p1

Byggnad ska placeras 1-3 meter från intilliggande GATA, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2
Byggnad ska placeras 2-4 meter från intilliggande GATA, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 

 
Övriga handlingar:  

 Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2019-XX-XX 
 Illustrationer, Alsike Vrå 1:64, Tyréns, 2018-05-02 
 Dagvattenutredning Lilla Brännkärrsskogen, Tyréns, 2019-04-18. 
 PM Geoteknik, Alsike Vrå 1:64, Tyréns, 2018-12-20. 
 MUR/Geoteknik, Alsike Vrå 1:64, Thyréns, 2018-12-20.  
 Trafikbullerutredning Vrå 1:64, Alsike, Tyréns 2019-04-29. 
 Solstudie Lilla Brännkärrsskogen Alsike Vrå 1:64, Tyréns, 2019-05-02. 
 Naturvärdesinventering, Alsike Lilla Brännkärrsskogen inventering och 

naturvärdesbedömning, Linnea – Natur och ekologi, november 2018.   
 Vad händer när kottarna tar slut? En kartläggning av barns närnatur i Knivsta och Alsike, 

Ekologigruppen på uppdrag av Knivsta kommun 2016-12-20.  

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter.  

 

 

Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 
juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 
bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 
4 kap 30-31 §.  

Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-23 att ge positivt planbesked för fastigheten Vrå 1:64. 
Detaljplanearbetet påbörjades 2018-04-23.  
 
Förslag till detaljplan genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
I ärendet gäller planläggning för fastigheten Vrå 1:64, del av Vrå 1:137 och del av Vrå 1:654.  
 

Förstudie Samråd Granskning Antagande Laga kraft 
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Översiktsplan 
Översiktsplan 2017 medger att Alsike ska förtätas längst med huvudstråken för att skapa en hållbar 
och integrerad tätort. I planen återges även att naturområden ska göras mer tillgängliga. I samband 
med att ny bebyggelse tillkommer ska delar av skogsområden omvandlas till mer öppna och 
parkliknande grönområden med hjälp av bland annat stigar, bänkar, belysning med mera. Ny 
bebyggelse ska ha en stadsmässig karaktär med olika höjder och arkitektoniskt uttryck. Översiktsplan 
2017 antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2017 men har ännu inte vunnit laga kraft.  
Den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter anger att gröna korridorer ska sparas 
mellan bebyggelsen och att tydliga entréer till skogen ska skapas. De gröna korridorerna föreslås 
skapas mellan nya och befintliga bebyggelseområden. I den fördjupade översiktsplanen framhålls att 
bebyggelsen bör vara en till tre våningar och i enstaka fall fyra.  
 
Planförslaget står i överensstämmelse med Översiktsplanen 2017 och den fördjupande översiktsplanen 
från 2012. 
 
Planprogram 
Detaljplaneprogram för Nordöstra Alsike, på delar av Vrå 1:150 och 1:64, föreslår ett kvarter med 
radhus eller flerbostadshus på delar av den norra lotten. Programmet framhåller att bebyggelsen är 
viktig för stadsbilden och medför att gatans utformning blir mer stadsmässig. Genom att bostäder 
skapas betonas också att det bidrar till en trygg passage genom grönområdet. Planen lyfter även fram 
vikten av att skapa sammanhängande grönstruktur. Slutligen framhålls att karaktärsgivande och 
intressanta bergshöjder ska sparas. Sedan detaljplaneprogrammet antogs 2008-04-29 har 
Brännkärrskolan samt förskolan Lilla Brännkärr tillkommit. 
 
Planförslaget står i överensstämmelse med detaljplaneprogrammets intentioner. 
 
Detaljplaner 
Fastigheten Vrå 1:64 är inte tidigare detaljplanelagd. För fastigheten Vrå 1:137 gäller detaljplanen 
Alsike Nord Etapp 1 (10/20014-1). Nuvarande detaljplan medger huvudgata samt lokalgata för 
berörda del av fastigheten. Genomförandetiden för planen är 5 år och har därmed löpt ut. För 
fastigheten Vrå 1:654 gäller detaljplanen Ny förskola/skola och bostäder i nordöstra Alsike (7/20007). 
Nuvarande detaljplanen medger skola i en till tre våningar för berörd del av fastigheten. 
Genomförandetiden för planen är 5 år och har därmed löpt ut. 
 

 
Figur 2 visar ett utklipp från detaljplanen Ny förskola/skola och bostäder i nordöstra 
Alsike. 

  

Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och 
centrumverksamhet. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö och stärka 

Figur 1 visar ett utklipp från 
detaljplanen Alsike Nord etapp 1. 
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Dammparkens funktion som mötesplats. Detaljplanen syftar även till att ta hänsyn till och bevara de 
gröna värdena på platsen.  
 

Medborgardialog 
Riktad medborgardialog  
För att ta reda på hur förskolan Lilla Brännkärr använder skogen inom detaljplaneområdet i sin 
utomhuspedagogik följde två representanter från Knivsta kommuns Samhällsbyggnadskontor med 
förskolan ut i naturen under en förmiddag i oktober 2018. Förskolan valdes ut då de gränsar till 
planområdet och återfinns på grannfastigheten.  

Syftet med den riktade medborgardialogen var att få en ökad förståelse för hur förskolan använder 
skogen i sin pedagogik och vilka platser de besöker. Förskolan ledde besöket ut i naturen och under 
skogsturen gjordes fyra stopp som innehöll olika typer av lekar och undervisning.  

Frågor ställdes löpande till barn och pedagoger  i skogen och efter skogsvistelsen intervjuades en av de 
pedagoger som varit med på turen. Under dialogen framkom att såväl pedagogerna och barnen 
uppskattar att vistas i närnaturen. Pedagogen framhöll att barnen leker bättre, använder sin fantasi på 
ett annat sätt än på skolgården och det blir sällan konflikter när de är ute i skogen. I skogen blandar 
förskolan såväl lekar som undervisning. Då det inte finns ”färdigt” material, såsom gungor, lego och 
så vidare, ute i naturen menade pedagogen att skogen ger möjligheter till en fantasifull undervisning 
då framförallt i matematik och naturvetenskap. Genom att vara ute i skogen poängterade pedagogen att 
barnen dessutom ges möjlighet att träna sin motorik genom att de klättrar, hoppar och går på en 
varierad och kuperad terräng.  

Vanligtvis besöker förskolan den skog norr om Brännkärrskolan och förskola Lilla Brännkärr då det 
medför att de inte behöver korsa någon bilväg. De gånger de besöker skogen söder om Brunnbyvägen 
betonande pedagogen att de upplever vägen som en barriär.  
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Figur 3 visar ett utklipp från sammanställning av riktad medborgardialog. 

Dialogen genomfördes tillsammans med en grupp om 15 stycken femåringar och två pedagoger. Från 
Knivsta kommun var planenheten och park- och naturenheten representerade. 

Öppen medborgardialog  
En medborgardialog om Alsikes framtida utveckling genomfördes den nionde juni 2018 vid 
Lustigkulla förskola i Alsike. Efter dialogtillfället har materialet analyserats för att bland annat ta reda 
på om det finns några frågor av särskilt intresse. Analysen visar att frågor som rör ungas livsmiljö, 
gång-, cykel- och kollektivtrafik, mötesplatser, natur, grönytor, folkhälsa och rekreation, samt service 
är av särskilt intresse för de som medverkade i dialogen.  
 
Resultatet har sammanställts i en bruttolista och en resultatkarta. Från resultatkartan finns synpunkter 
som berör fastigheten Vrå 1:64. Det går bland annat att utläsa en önskan om att utveckla Dammparken 
med fik och att deltagarna uppskattar skogen på fastigheten Vrå 1:64. Allt material från dialogen 
återfinns på kommunens hemsida.  
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Figur 4 visar ett utklipp från samlingskarta Alsike.  

Planförslaget 
Planförslaget skapar förutsättningar nätortsnära natur för närliggande skolverksamheter och boende i 
området. Planförslaget möjliggör också att bostäder skapas samt att centrumverksamhet skapas vid 
Dammparken.  

MILJÖBALKEN (MB) 

Miljöbalken 3, 4 och 5 kapitel  
Planförslaget strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen strider inte heller mot några riksintressen 
eller miljökvalitetsnormer. 

Miljöbalken 6 kapitel  
Undersökning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en undersökning utifrån förordningen (2017:966) 
om miljöbedömningar. 
 
Ställningstagande 
En undersökning, daterad 2018-10-16, har gjorts för denna detaljplan. Kommunens bedömning av 
undersökningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens- 
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beskrivning behöver upprättas. Kommunen har samrått om undersökningen med Länsstyrelsen, som i 
sitt yttrande 2018-11-14 delar kommunens uppfattning.  
 
Kommunen ska efter att en undersökning har genomförts ta ställning till om genomförandet av 
detaljplanen ka antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Ett beslut kommer att tas av 
kommunen.  
 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 
Planområdet utgörs av fastigheten Vrå 1:64 som består av två lotter på vardera sidan av Brunnby-
vägen i Alsike tätort. Fastigheten utgörs idag av gallrad kuperad skogsmark. Planområdet utgörs även 
av del Vrå 1:137 samt del av Vrå 1:654. 
 
Areal 
Fastigheten Vrå 1:64 har en area om cirka 54 500 m² där den norra lotten har en area på cirka 36 000 
m² och den södra cirka 18 500 m². Planområdet är totalt cirka 61 760 m². 
 
Markägoförhållanden 
Vrå 1:64 ägs av en privat fastighetsägare, Vrå 1:137 av Knivsta kommun och Vrå 1:654 av 
Kommunfastigheter i Knivsta AB.  
 

 
Figur 5 visar en karta över fastigheterna. Ungefärligt planområdet markeras i rött.   

Stadsbild 
Förutsättningar 
Planområdet utgörs idag av gallrad kuperad skogsmark. Angränsande område åt norr består av 
naturmark och enbostadshus. Öster om planförslaget ligger Brännkärrsskolan tillsammans med 
förskolan Lilla Brännkärr samt enbostadshus. Åt söder angränsar enbostadshus och naturmark och 
slutligen åt väster återfinns flerfamiljshus tillsammans med verksamheter runt Dammparken.  
 
Förslag och konsekvenser 
Stadsbilden kommer att förändras i och med att obebyggd skogsmark avses att bebyggas. Utblicken 
från Brunnbyvägen kommer att domineras av flerbostadshus och stadsradhus på respektive sida av 
vägen. Ett släpp av natur kommer att finnas på södra av Brunnbyvägen. Även siktlinjen från 
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korsningen Brunnbyvägen/Morängatan kommer att förändras och domineras av flerbostadshus och 
radhus. Från korsningen Brunnbyvägen/Stenbrottsgatan övergår stadsbilen till radhus.  
 
För den gående i naturen, norr om fastigheten, kommer landskapsbilden fortsättningsvis bestå av 
kuperad skogsmark. Ju närmare den gående kommer Brunnbyvägen kommer en ny stadsbild 
bestående av bebyggelse att dominera.  
 

 
Figur 6 visar huvuddragen i planförslaget, och således hur stadsbilden kommer att förändras. Källa: Tyréns. 

Bebyggelse och gestaltning  
Förutsättningar 
Planområdet är idag obebyggd och består av gallrad kuperad skogsmark.  
 
Förslag och konsekvenser 
I planförslaget föreslås en ny markanvändning för delar av fastigheten. Planområdet delas upp i tre 
bebyggelseytor där den huvudsakliga användningen är bostäder. Planförslaget möjliggör för cirka 120-
140 stycken lägenheter samt lokaler i bottenvåningen vid Dammparken.  
 
Bebyggelsen föreslås som en kombination av kvartersstad och trädgårdsstad. Bebyggelsens skala har 
anpassats för att skapa en god anslutning till omliggande bebyggelse.  
 

 
Figur 7 visar en översiktskarta över kommande bebyggelse. Bebyggelseytorna benämns som yta 1-3. Källa: Tyréns.  

1 2 3 
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Figur 8 visar hur planförslaget beaktar höjdskillnaderna i området. Källa: Tyréns. 

Söder om Brunnbyvägen föreslås bebyggelse i tre våningar. Bebyggelsen planeras att uppföras som 
stadsradhus. Stadsradhusen ska bidra till att definiera gaturummet och således även bidra till en ökad 
stadsmässighet, därför reglerar planförslaget att bebyggelsen ska placeras två till fyra meter från 
intilliggande gata. Planförslaget reglerar att fasader ska utformas med variation till exempel genom 
materialval, färgsättning och/eller utskjutande eller indragna byggnadsdelar. Bebyggelsen har 
anpassats med hänsyn till den bergsknalle som återfinns söder om Brunnbyvägen. Området är 
markerat som yta ett i figur 7. 
 
Längst Stenbrottsgatan föreslås radhus och/eller parhus i två våningar. Även här har bebyggelsen 
anpassats med hänsyn till den stig som återfinns i slutet av Stenbrottsgatan och slingrar sig mot 
Sättragatan. Planförslaget reglerar att fasader ska utformas med variation till exempel genom 
materialval, färgsättning och/eller utskjutande eller indragna byggnadsdelar. Området är markerat som 
yta ett i figur 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

Figur 9 och 10 visar illustrationsskisser på bebyggelse. Figuren till vänster visar bebyggelsen vid korsningen Brunnbyvägen/Morängatan, 
sett från en nordöstlig vy. Figuren till höger visar bebyggelsen längst Brunnbyvägen samt bebyggelsen längst 
Brunnbyvägen/Skogsgläntevägen, sett från en nordvästlig vy.  Källa Tyréns. 
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Norr om Brunnbyvägen och längst med Morängatan planeras flerfamiljshus i tre till fyra våningar. 
Planförslaget reglerar att våningsantalen inom fasadlängd ska variera. Planförslaget innebär att 
bebyggelse planeras vid omkringliggande gator för att skapa en ökad stadsmässighet. Genom att 
bebyggelsen planeras vid gatan skapas ett mer definierat gaturum. Bebyggelsen vid Dammparken ska 
även bidra till att ge parken en tydlig inramning och stärka mötesplatsen.   
 
För att skapa ett upplevelserikt gaturum reglerar planförslaget att byggnader som angränsar till gatorna 
ska utformas med särskild omsorg i detaljering i bottenvåning och entréer. Entréerna ska dessutom 
vara markerade och i huvudsak genomgående mellan gata och gård. Balkongers undersida ska ha en 
frihöjd på fem meter vid utkragande över gata. Syftet är att skapa ett enhetligt och luftigt gaturum samt 
underlätta för driftarbeten. Området är markerat som yta två i figur 7. 
 
Längst med Morängatan, i den nordligaste delen av kvartersmarken, föreslår planförslaget radhus 
och/eller parhus i två till tre våningar grupperade i mindre enheter. Bebyggelseytan har anpassas med 
hänsyn till den stig som slingrar sig mellan Morängatan och Brännkärrsskolan. Bebyggelsen planeras 
att ta hänsyn till naturen och de mellanrum som skapas mellan huskropparna ska öppna upp mot den 
omkringliggande skogen. Planförslaget reglerar att fasader ska utformas med variation till exempel 
genom materialval, färgsättning och/eller utskjutande eller indragna byggnadsdelar. Bebyggelsen får 
med fördel inspireras av naturen i materialval. Området är markerat som yta 3 i figur 7.  
 

 
Figur 13 visar en illustrationsskiss för bebyggelsen längst med Morängatan, sett mot söder. Källa: Tyréns.  

Ljusförutsättningar  
I samband med planarbetet har solstudie tagits fram utifrån skisserade husvolymer och placeringar. 
Solstudien är gjord från två vyer, en från öster (vy 1) och en från söder (vy 2). Tidpunkterna för 
solstudien är vårdagjämning, sommarsolstånd, höstdagjämning och vintersolstånd. Klockslagen är 9, 
12, 15 och 18 samt även kl 21 vid sommarsolstånd.  
 
I beräkningarna finns en korrekt höjdmodell över området och träd är redovisade förenklat för att ge 
en bild av skuggverkan från dessa. Träden med några få undantag är alltså inte inmätta och därmed 
inte på sin rätta plats och inte heller i sin verkliga höjd. 
 
I planförslaget finns goda förutsättningar till bra med dagsljus. Byggnadernas höjd och avstånden 
inbördes mellan dessa samt avstånden till befintlig bebyggelse och öppna ytor bidrar till goda 
solförhållanden. Det finns goda möjligheter till sol på uteplatser till radhusen och på balkongerna på 
flerbostadshusen. 
 
Skuggning från tillkommande bebyggelse kommer endast att påverka Dammparken tidig morgon. 
Gaturummen i byggnadernas omedelbara närhet påverkas av skuggbildning.  
 
Solstudien finns i sin helhet i den tillhörande utredningen.   
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Figur 14 visar solförhållanden för vy 1 vid vårdagjämning. Källa. Solstudie Lilla Brännkärrsskogen Alsike Vrå 1:64, Tyréns, 
2019-05-02.  

 

 
Figur 15 visar solförhållanden för vy 2 vid vårdagjämning. Källa. Solstudie Lilla Brännkärrsskogen Alsike Vrå 1:64, Tyréns, 
2019-05-02.  
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Figur 16  visar solförhållanden för vy 1 vid sommarsolstånd. Källa. Solstudie Lilla Brännkärrsskogen Alsike Vrå 1:64, Tyréns, 
2019-05-02.  

 
Figur 17  visar solförhållanden för vy 2 vid sommarsolstånd. Källa. Solstudie Lilla Brännkärrsskogen Alsike Vrå 1:64, Tyréns, 
2019-05-02.  
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Planbestämmelser 
 
B  Möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga våningar. 
 
II Högsta antal våningar. 
 
II-III Lägsta respektive högsta antalet våning. 
 
III Högsta antal våningar. 
 
III-IV Lägsta respektive högsta antalet våning. 
 

 Högsta nockhöjd i meter över nollplanet.  
 

p1  Byggnader ska placeras 1-3 meter från intilliggande GATA. 
 
P2  Byggnader ska placeras 2-4 meter från intilliggande GATA. 
 
f1  Nockhöjd får överskridas för teknisk försörjning, så som installationsutrymme. 
 
f 2  Fasad ska utformas med variation, t.ex. genom materialval, färgsättning och/eller 

utskjutande eller indragna byggnadsdelar. 
 
f3  Byggnader som angränsar till GATA ska utformas med särskild omsorg i detaljering i 

bottenvåning och entréer.  
 
f4   Endast radhus och/eller parhus samt komplementbyggnader tillåts. 
 
f5 Balkongsundersida ska ha en frihöjd på 5meter vid utkragande över GATA. 
 
f6 Inom fasadlängd ska våningsantal variera.  
 
f8  Entréer till bebyggelse ska vara markerade och i huvudsak genomgående mellan gata 

och gård. 
 
    Mark får inte förses med byggnad.  
 
 Marken får endast förses med komplementbyggnad 
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Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
Idag består planområde av kuperad gallrad skogsmark och används som tätortsnära natur av boende 
och närliggande verksamheter.  
 

 
Figur 18 visar ett flygfoto över planområdet och närliggande bebyggelse. Källa: Alsike Fastighetsaktiebolag. 

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att delar av skogsmarken tas i anspråk för att möjliggöra bebyggelse av bostäder 
och centrumverksamhet. Planförslaget innebär också att stora delar av naturmarken kommer bevaras 
och kommer på så vis även i framtiden kunna fungera som tätortsnära natur för boende.  
 
Grönstrukturplan  
I Knivsta kommuns Grönstrukturplan är området utpekat i klassningskartan att ha ett påtagligt 
skyddsvärde. Centralt för den gröna strukturen i Alsike är att bevara de gröna stråken mellan 
skogsområdena på respektive sida av Brunnbyvägen och dess bebyggelse. Detta för att skapa tillgång 
till närrekreation och för spridningsmöjligheter för djur och växter.  I Grönstrukturplanen återfinns 
även riktlinjer för utomhusmiljö ut och ska användas vid bland annat detaljplanering. Syftet med 
riktlinjerna är att säkra tillgången till på gröna rum för rekreation, hälsa, ekosystemtjänster och 
friluftsliv. Den planerade bebyggelsen bedöms uppfylla avstånden till gröna ytor vad gäller mikropark, 
närnatur och större grönytor. Dock uppfylls inte avstånden till en entré till rekreations- och 
friluftsområde, emellertid återfinns Boängsskogen i närheten.    
 
I Grönstrukturplanen framhålls det att skogen på fastigheten Vrå 1:64 är en del av en 
spridningskorridor för barrskog. Den planerade bebyggelsen i planförslaget riskerar sannolikt att 
störningskänsliga barrskogsarter kommer att bli mer isolerade i de östliga och västliga delarna av 
Alsike. Biologisk mångfald och upprätthållande av livsmiljöer kommer sannolikt att påverkas negativt 
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inom och utanför planområdet i och med en ökad fragmentering. Slutligen kan de kulturella 
ekosystemtjänsterna det vill säga grönytor för rekreation samt sense of place förstärkas då kommunen 
kommer att kunna tillgängliggör de kvarvarande grönområdena för fler. Kommunen avser att förstärka 
den kvarvarande naturmarkens biologiska mångfald bland annat genom att anlägga faunadepåer och 
stärka brynmiljöernas funktioner som skydd för småvilt och födosöksområde för pollinatörer. 
 
Utredningar 
Naturvärdesinventering  
En naturvärdesinventering har genomförts av Linnea – Natur och ekologi under hösten 2018. 
Utredningen visar att det inventerade området överlag har genomsnittliga naturvärden och den 
avverkning och den gallring som nyligen genomförts kan ha förändrat förutsättningarna negativt för 
många skoglevande arter. Tallskogen är dock gammal, troligen 100 – 130 år, troligen finns ännu äldre 
träd. Ett sådant äldre tallbestånd finns i norra delen av bebyggelseyta tre, se figur 7, och upp mot 
Brännkärrsskolan, i övrigt är det mest enstaka äldre träd som förekommer. Nära Brunnbyvägen i söder 
finns en koncentration av sällsynta svampar i en miljö som indikerar lång skoglig kontinuitet och 
under lång tid bevarad symbios mellan träd och ovanliga svampar. Bland annat påträffades 
koppartaggsvamp, som är rödlistad som sårbar och orange taggsvamp som är rödlistad som nära hotad. 
Även här finns ett äldre skogsbestånd av viss betydelse ur naturvårdssynpunkt.  
 
Utredningen visar också att skogen inom planområdet även har rekreativa värden. Mellan 
Brännkärrsskolan och Morängatan finns ett nät av stigar, som dels utnyttjas av de boende i närområdet 
dels utgör genomgångar från skolan till bostäderna i väster. Stigarna används också för 
hundpromenader och liknande. I bebyggelseyta två, se figur 7, finns några mindre stigar som leder upp 
till en huvudstig som ursprungligen är en traktorväg som nyttjades vid gallringen. I bebyggelseyta ett, 
se figur 7, leder en tydlig stig längs foten av sluttningen från Stenbrottsgatan fram till grusplanen och 
hundrastplatsen. Strax utanför planområdet uppe på höjden finns talrika spår av lek och annat 
friluftsliv, här finns också ett kraftigt slitage. 
 
Utredningens slutsats är att exploatering är möjlig i på fastigheten Vrå 1:64 under förutsättning att 
hänsyn lämnas till de i rapporten utpekade värdena och att barnens lekmiljö i närområdets förskolor 
inte går förlorad. 
 
Barns närnatur i Knivsta och Alsike   
Under 2016 kartlade Knivsta kommun genom ett LONA-projekt barns närnatur i Knivsta och Alsike. 
Rapporten med namnet ”Vad händer när kottarna tar slut?” sammanställdes av Ekologi gruppen på 
uppdrag av Knivsta kommun. I rapporten framhålls att fastigheten Vrå 1:64 tillsammans med 
grannfastigheterna nyttjas av fem förskolor (södra skogsområdet) respektive två (nordöstra 
skogsområdet). Det södra skogsområdet lyfts även fram som ett av de mest besöka skogsområde av 
barn och unga med upp till 26 000 barn besök per år. Rapporten belyser att närnaturen nyttjas i hög 
grad och är en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Det råder ett högt tryck på närnaturen och 
det krävs större ytor för att minska belastningen och slitaget på närnaturen.  
 
Förslaget  
Planförslaget har tagit hänsyn till ovannämnda utredningar genom att anpassa bebyggelsen till dessa 
värden. Planförslaget avser att bevara delar av skogen genom att delar av fastigheten planläggs som 
natur. Planförslaget innebär att området även i fortsättningen kan fungera som tätortsnära natur och 
förslaget har beaktat skogens funktion för friluftsliv, lek för boende samt skola i närområdet. Flera av 
de stigar som återfinns inom planområdet avses att sparas, stor vikt har lagt på att spara stigen mellan 
Morängatan och Brännkärrsskolan samt stigen mellan Stenbrottsgatan och Sättravägen. Vidare 
möjliggör planförslaget ett natursläpp mellan bebyggelsen längst Morängatan. Syftet med det är att 
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möjliggöra för en ytterligare entré till naturen samt att skapa en tryggskolväg för barn mot 
Brännkärrsskolan.  
 
Bebyggelsen söder om Brunnbyvägen har även anpassats för att spara den bergsknalle som återfinns 
där. Samma bebyggelse har också anpassats för att spara de rödlistade svamparna vid höjden. 
Planförslaget har tillgodosett att natur sparas kring dessa svampar.  
 
Planförslaget föreslår ett kommunalt huvudmannaskap för naturmarken. Det innebär att marken 
övergår till kommunalägo och att kommunen ansvarar för utformningen av marken.  
 

 
Figur 19  visar en översiktskarta över planförslaget och den mark som avses bevaras som naturmark. Källa: Tyréns. 

 
Planbestämmelser  
 
NATUR Naturområde som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss 

städning.  
 
Gång- och cykelväg  Gång- och cykelbana ska anordnas.  

Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag varken offentlig eller kommersiell service. I nära anslutning till 
planområdet finns såväl offentlig som kommersiell service i form av skola, förskola och kiosk samt 
pizzeria och en matvarubutik. Inom kort öppnar även ett gym i närheten av planområdet.  
 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för ny offentlig och/eller kommersiell service vid kvarteret vid Dammparken. 
Syftet med denna placering är att stärka den nuvarande platsbildning av centrumverksamheter som 
finns vid parken och för att stärka mötesplatsen.  
 
I byggnaden som föreslås i hörnet av Brunnbyvägen/Morängatan reglerar planförslaget att 
centrumverksamhet ska anordnas i bottenvåningen. Planförslaget reglerar även förhöjd bottenvåning, 
minst 3,5 meter fritt mellan bjälklag. Syftet med detta är att möjliggöra för lokaler till 
centrumverksamhet.  
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Figur 20 och 21  visar en illustrationsskiss av centrumverksamhet vid Dammparken. Källa: Tyrèns.  

Planbestämmelser  
C Möjliggör bebyggelse med kombinationer av handel, service, samlingslokaler och 

andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.   
 
f7    Förhöjd bottenvåning, minst 3,5 meter fritt mellan bjälklag.  
 
f8 Centrumverksamhet ska anordnas i bottenvåning.  
 

Gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Gatorna består av huvudgatan Brunnbyvägen och lokalgatorna Stenbrottsgatan tillsammans med 
Morängatan samt kvartersgatan Skogsgläntevägen som löper mot Brännkärrsskolan. Brunnbyvägen är 
Alsikes huvudgata som nyttjas för att ta sig mot Knivsta och E4:an, men även genom tätorten. 
Brunnbyvägen är en viktig huvudgata för Alsike och är en trafikerad gata. Längst med Brunnbyvägen 
återfinns gång- och cykelväg på respektive sida.  
 
Förslag och konsekvenser 
Gatustrukturen ska utformas enligt Knivsta kommuns trafikstrategi. Knivsta har utsett gång och cykel 
som prioriterat färdmedel i sin prioriteringsordning av trafikslag, därefter kommer kollektivtrafik och 
sedan biltrafik. Trafikstrategin förespråkar fokus på närhet och tillgänglighet och att skapa trygga 
miljöer för barn. 
 
I planförslaget kommer berörd del av Brunnbyvägen att få en omformning där gång- och cykeltrafik 
tillsammans med trädplanteringar och kantstensparkeringar kommer att ges större utrymme. Den nya 
utformningen ska bidra till en ökad trafiksäkerhet men också en ökad stadsmässighet och ett mer 
definierat gaturum.  
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Figur 22 visar den kommande gatusektionen för Brunnbyvägen. Källa: Tyréns. 

Även lokalgatorna Morängatan och Stenbrottsgatan omformas i planförslaget där gångtrafikanter 
prioriteras. Morängatan omformas för att möjliggöra för trottoarer på respektive sida av gatan, men 
även för att säkerhetsställa behovet ökade varuleveranser till verksamheter vid Dammparken. 
Stenbrottsgatan planeras att omformas för att skapa en trottoar längst med den tillkommande 
bebyggelsen. Slutligen föreslås att Skogsgläntevägen breddas för att ge större utrymme för bredare 
trottoarer och därmed möjliggöra en säkerskolväg för barn och unga på väg mot Brännkärrsskolan. 
Längst med Skogsläntevägen planeras även för trädplanteringar. Planförslaget föreslår att gatan 
övergår från kvartersgata till lokalgata med kommunalt huvudmannaskap. En gatusektion för 
Skogsgläntevägen saknas.  
 

 
Figur 23  visar den kommande gatusektionen för Morängatan. Källa: Tyréns. 
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Figur 24 visar den kommande gatusektionen för Stenbrottsgatan. Källa: Tyréns. 

Slutligen skapas en gång- och cykelväg i natursläppet mellan bebyggelsen längst med Morängatan. 
Syftet med detta är att möjliggöra för en ytterligare entré till naturen, men också för att möjliggöra en 
trygg skolväg för barn mot Brännkärrsskolan.  
 
Kollektivtrafik  
Närmsta busshållplats är Sättragatan och återfinns cirka hundra meter från planförslaget. Hållplatsen 
finns längst med Brunnbyvägen som trafikeras av linje 180/181 mot Knivsta samt linje 102 mot 
Uppsala. 
 
Parkering  
Knivsta kommun tillämpar parkeringsnorm antagen av Bygg- och miljönämnden 2012-12-11, §214.  
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål och ger 
vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov.  
 
Planområdet återfinns i zon 2 enligt gällande parkeringsnorm. För zon 2 gäller att bilparkering på 
kvartersmark för bostäder ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm (1,0 per 100 kvm bruttoarea 
BTA). Bilparkering på kvartersmark för verksamheter ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm 
(2,0 per 100 kvm bruttoarea BTA). Vid införande av en bilpool kan normen sänkas med 30 procent.  
 
Cykelparkering på kvartersmark ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm (2,5 per 100 kvm 
bruttoarea BTA).  
 
Om det vid bygglovskedet antagits en ny P-norm ska den tillämpas.  
 
Parkeringar avses att i första hand lösas i underjordiska garage för flerfamiljshusen och radhusen 
längst med Morängatan. För radhusen söder om Brunnbyvägen och Stenbrottsgatan avses parkering 
lösas vid respektive bostad.  För radhusen längst Brunnbyvägen möjliggörs även för underjordiska 
garage.  
 
Planbestämmelser  
 
GATA Möjliggör för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom en 

tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. 
 
b1 Marken får byggas under med garage. Marken får överbyggas med 

planterbart bjälklag 
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Gång- och cykelväg  Gång- och cykelväg ska anordnas.  
 

    Utfartsförbud.   
 

Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga mål-
punkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 
busshållplatser, övergångsställen och entréer.  Planläggningen ska främja en från social synpunkt god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. 
Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten prövas i detalj i 
bygglovet. 
 
Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 
allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader). 
Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 
 
Tillgängligheten i byggnader och på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och 
byggförordningen(PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 
 
Ett genomförande av planförslaget innebär att skogsmark bebyggs och delar av området går till att 
vara en bebyggd och befolkad plats. Bebyggelsen bidrar till fler vakande ögon på allmän platsmark 
och att platsen kommer vara bättre belyst. Detta tillsammans med att fler människor kommer röra sig 
inom området kan bidra till en ökad upplevelse av trygghet.  
 
Planförslaget innebär också att delar av skogsmarken bevaras och stigar inom användningen. Genom 
att kommunen avser att ta över naturmarken ges kommunen rådighet över marken och därmed även 
möjlighet att arbeta med trygghetsfrågor om behov finns.  
 
Barnperspektivet  
Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 
planarbetet. I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta, 
lämplig för lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §.  
 
LONA-projektet ”Vad händer när kottarna tar slut?” (Knivsta kommun 2016-12-20) påvisas att barn 
använder skogen inom planförslaget i sin vardag. I Naturvärdesinventeringen (Linnea – Natur och 
ekologi, november 2018) framhålls även att en exploatering är möjlig med förutsättning att hänsyn tas 
till barns lekmiljö inte går förlorad. För att få en större förståelse hur en barngrupp från en förskola 
använder sin närnatur har även en riktad medborgardialog genomförts, se rubrik Medborgardialog. 
Planförslaget innebär att delar av skogsmarken bevaras och därmed att även att barn och ungas 
närnatur bevaras. Den stig som löper från Morängatan till Brännkärrsskolan avses även bevaras och är 
en viktig stig till Brännkärrsskolan och Lilla Brännkärr.  
 
Brunnbyvägen och Skogsläntevägen används idag som skolväg för barn och unga till bland annat 
Brännkärrsskolan, vilket har beaktas i planförslaget. Vidare innebär planförslaget att ytterligare en 
tryggskolväg skapas i natursläppet mellan bebyggelsen längst Morängatan. 
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Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar i dagsläget. 
 

Kulturmiljö och fornlämningar 
 

 
Figur 25  visar femstenaröret (FMIS-numret Knivsta 420) markerat med en blå prick. 

Inom planförslaget finns ett gränsmärke i form av ett s.k. femstenarör (FMIS-numret Knivsta 420).   
Femstenaröret ligger i en befintlig gräns, och Länsstyrelsen har meddelat att den betraktas därför som 
en övrig kulturhistorisk lämning. Om fastighetsgränsen tas bort övergår gränsmärkets status till 
fornlämning.   
 
Länsstyrelsen har också meddelat att fastigheten Vrå 1:64 var under stenålder  belägen på en ö och 
senare halvö i ett skärgårdslandskap. En större boplats med lämningar från bl.a. stenålderns senaste 
skede har tidigare undersökts, ca 250 meter öster om den aktuella fastigheten. Länsstyrelsen bedömer 
att tidigare oregistrerade fornlämningar från stenålder och framåt kan finnas inom den aktuella 
fastigheten. En arkeologisk utredning ska därför genomföras för att klargöra om fornlämningar finns 
inom planområdet. Länsstyrelsen beslutade om en arkeologisk utredning 2019-01-14, 431-7232-2018.   
 
En arkeologisk utredning av planområdet kommer att genomföras under våren/sommaren 2019.  
 
Kommunen vill upplys att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka eller 
på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 
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Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
 
En dagvattenutredning är genomförd av Tyrén, 2019-04-18.   
 
Dagvattnet från planområdet leds till en kommunal dagvattendamm vid Lustigkulla förskola och sedan 
vidare till Pinglaström och därefter Knivstaån. Vattendraget som utgör recipient byter namn flera 
gånger på sin färd mot Mälaren. Vattendragen Pinglaström och Knivstaån är inte klassade som 
vattenförekomster för innevarande förvaltningscykel, däremot är de i dagsläget klassade som 
preliminära vattenförekomster. Pinglaström och Knivstaån beräknas få statusklassificeringar under 
majmånad 2019. I nästa förvaltningscykel från 2021 kommer vattendragen att få  
miljökvalitetsnormer. 
 
Lövstaån är klassad som en vattenförekomst och innehar miljökvalitetsnormer. Miljöproblem för 
Lövstaån är övergödning, miljögifter och morfologiska förändringar. Den ekologiska statusen är 
måttlig och påverkas bland annat av jordbruk, enskilda avlopp, reningsverk och morfologiska 
förändringar. Den kemiska statusen innefattar mindre stränga krav för bromerade difenyler, 
kvicksilver och kvicksilverföreningar. Ån uppnår inte god kemisk status. Miljökvalitetsnormernas 
krav är att god ekologisk status ska uppnås 2021.  
 
Det finns inga uttalade markavvattnings- eller dikesföretag inom eller i närheten av planförslaget. 
 
Dagvattenpolicy 
Knivsta kommuns dagvattenpolicy förespråkar lokalt omhändertagande och öppna dagvattenlösningar. 
Dagvattenhanteringen ska användas som ett positivt inslag i närmiljön och gröna lösningar som bidrar 
till ekosystemtjänster ska därmed premieras. Sekundära avrinningsvägar och översvämningsytor måste 
säkerställas och dagvattenhanteringen ska ta hänsyn till ett förändrat klimat. 
 
Förändringar och konsekvenser  
 
I dagvattenutredningen framhålls att på grund av de geotekniska förhållandena inom planområdet i 
form av berg och lerhaltig mark bedöms lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, inte vara möjlig 
i större utsträckning.  
 
De tre bebyggelseytorna har bedömts ha något olika förutsättningar för dagvattenlösningar på grund 
av markförhållanden. Dagvatten från de tre bebyggelseytorna föreslås renas mekaniskt och biologiskt 
genom till exempel sedimentering i sandfångsbrunnar och fördröjningsmagasin samt genom 
infiltration i marklager i gräsmattor, makadamdiken och regnväxtbäddar. 
 
För området längst med Morängatan föreslås ett makadamdike i den kvartersgata som planeras mellan 
bebyggelsen. Diket kan antingen ha en synlig makadamsträng i markytan eller vara gräsbeklätt med en 
lätt svacka. Dikets djup beror på det naturliga jorddjupet i området. Fördröjning ska vara minst 39 m3. 
 
För området längst med Brunnbyvägen samt Morängatan föreslås att dagvattnet hanteras i både tak- 
och markvatten avleds till regnväxtbäddar. Minsta totala yta för regnväxtbäddar är ca 200 m2 som kan 
delas upp i mindre ytor. Fördröjning ska vara minst 54 m3. 
 
I området längst med Brunnbyvägen/Stenbrottsgatan föreslås att takvatten leds via stuprör direkt till 
ett fördröjande magasin. Det dagvatten som avrinner på marken föreslås att fångas upp med ett 
svackdike i bortre änden av tomterna som både kan infiltrera och magasinera och med kupolbrunnar 
avvattna ytor som leds till det fördröjande magasinet. Detta svackdike kan förslagsvis ha en 
fortsättning runt den bergsknalle som omgärdar bebyggelseytan. Vid kraftigare regn minskar risken att 
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dagvatten ställer sig på radhustomterna om svackdiket planeras runt bergsknallen. Om det planeras 
parkeringsytor rekommenderas en oljeavskiljande anläggning tillsättas innan vattnet leds till 
magasinet. Fördröjning ska minst vara 23 m3 dagvatten.  
 

 
Figur 26 visar en beskrivning av reningstekniker och förslag på lokalisering. Källa: Tyréns, Dagvattenutredning. 

 

 

Figur 27 visar exempel på regnväxtsbädd, svackdike och makadamdike. Källa: Tyréns, dagvattenutredning, 2019-04-18.  

Dagvattenflödet från fastigheten Vrå 1:64 ska fördröja 20 mm nederbörd baserat på reducerad area. 
Det innebär en effektiv magasinsvolym på 0,6 m3/100 m2 exploaterad yta. Fördröjningskravet gäller 
kvartersmark. 
 
Exploateringen bedöms inte försämra förutsättningarna för Lövstaån att uppnå god status eller att 
Pinglaström och Knivstaån i framtiden uppnår god status som preliminär eller beslutad 
vattenförekomst. 

Geoteknik 
En tidig geoteknisk bedömning av fastigheten Vrå 1:64 är framtagen av Tyréns, PM Geoteknik.  
Enligt utredningen bedöms området vara lämpligt för planerade byggnationer enligt föreslagen 
situationsplan (se figur 1 PM Geoteknik). Ytskikt i områdets höglänta delar består av en silitig, sandig 
och grusig moränjord med tunt jordtäcke (0–1,5m tjocklek). Berg i dagen och ytnära berg förekommer 
i stora delar av området. I området längs Brunnbyvägen varierar jorddjup kraftigt mellan ca 4-10m 
varvig lera med sandskikt.  
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Inom planområdet finns två serviser för kommunalt vatten- och avlopp. Dagvattenledningar återfinns 
även inom planområdet. En utbyggnad för en ytterligare servis kommer att behövas för att tillgodose 
bebyggelsen längst Morängatan.  
 
Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 
ordnas.  
 
El, tele, bredband och uppvärmning 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området.  
 
Det finns fjärrvärmeledningar söder om planområdet.  
 
Avfall 
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. Verksamheter 
inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. 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. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande 
bygglov.   
 

Störningar 
Buller  
En trafikbullerutredning är genomförd av Tyréns, 2019-05-15.  
 
Ljudnivån utomhus till följd av vägtrafik i området kring det planerade området har beräknats med 
avseende på ekvivalent och maximal ljudnivå vid fasad såväl som på uteplats. 
 
Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad ligger väl inom riktvärdet 60 dB(A) enligt Svensk 
författningssamling, förordning 2015:16, för samtliga fastigheter. Även för uteplatserna är ljudnivån 
överlag låg. Undantaget är sydvästra hörnet av huset längs Skogsgläntevägen där ljudnivån 
överskrider riktvärdena. För att hantera detta föreslås en gemensam uteplats placerad på innegården 
mellan de närliggande husen samt i förekommande fall inglasning av balkonger. 
 
Eftersom det inte finns någon aktuell trafikprognos för framtida exploateringar i området kring Vrå 
1:64 används Trafikverkets basprognos 2018-11-15 som förutspår en årlig ökning av trafiken i 
Uppsala län med 1.1 % fram till 2040. Baserat på Trafikverkets prognoser uppskattas den ekvivalenta 
ljud öka med 1 dB fram till år 2040. Den maximala ljudnivån är oförändrad. Undantaget ovan nämnda 
uteplats är ljudnivåerna således fortfarande inom riktvärdena. 
 
Ekvivalent ljudnivå  
Till följd av den ringa trafikmängden och de låga hastigheterna är ljudnivåerna överlag låga. 
Brunnbyvägen är mest trafikerad och med högst hastighet vilket resulterar i högre ljudnivåer men som 
framgår är även de högsta nivåerna vid fasad under riktvärdet på 60 dB(A). Dessutom har samtliga 
fastigheter också en tyst sida med nivåer under 55 dB(A) vilket i förlängningen borgar för att en god 
ljudmiljö inomhus.  
 

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


 
 

 

25 
Samhällsbyggnadskontoret 

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 

När det gäller den ekvivalenta ljudnivån vid framtida uteplatser är den förutsatt att uteplatsen placeras 
mot respektive innegård, dvs på motsatt sida om respektive hus med avseende på närmast liggande 
väg, väl under riktvärdet om 50 dB(A). Undantaget är det sydvästra hörnet av byggnaden längs 
Skogsgläntevägen där nivåerna överskrider riktvärdena med några dB. Detta kan exempelvis hanteras 
genom tillgång till en gemensam, mer centralt placerad uteplats på innegården.  
I det fall att uteplatserna placeras på samma sida som väg överskrids riktvärdena för husen vid 
Brunnbyvägen. Bullerkartan ger god vägledning vid placering av uteplatser.  
 
Maximal ljudnivå 
Eftersom källstyrkan för den maximala ljudnivån i princip bestäms enbart av fordonsslag och hastighet 
kommer de erhållna nivåerna ges av avstånd, terrängens utseende och husens placering. Då den 
ekvivalenta ljudnivån enligt ovan är under riktvärdena ställs inget krav avseende maximal ljudnivå vid 
fasad utan enbart vid uteplats. Som framgår i figur 29 är det 3 byggnader där en del av uteplatserna är 
utsatta för maximala ljudnivåer på över 70 dB(A). Det gäller västra delen av husen gränsande mot 
korsningen mellan Brunnbyvägen och Stenbrottsgatan/Morängatan samt sydvästra hörnet av 
byggnaden längs Skogsgläntevägen. I de två förstnämnda fallen är det framförallt buller från 
Stenbrottsgatan och Morängatan som resulterar i högre nivåer. Trafikintensiteten på dessa gator är 
dock så låg att antalet passerande lastbilar är mindre än 5 ggr/h dagtid. För det sydvästra hörnet av 
byggnaden längs Skogsgläntevägen är det framförallt den tunga trafiken på Brunnbyvägen som 
resulterar i högre ljudnivåer. I stället för placerad i omedelbar närhet kan som föreslaget ovan en 
gemensam uteplats på innegården vara en möjlig lösning. För att hantera ljudnivån på eventuella 
balkonger kan inglasning vara ett alternativ.  
 

 
Figur 28, till vänster, visar ekvivalenta ljudnivåer på 2 m höjd beräknade från givna data över ett årsmedeldygn. Figur 29, till 
höger, visar maximala ljudnivåer beräknade från given data. Källa: Tyréns.  
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Luft  
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt framtagna luftföroreningskartor 
(från SLB-analys åt Östra Sveriges luftvårdsförbund) visar de beräknade års- och dygnsmedelvärderan 
för Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) med 2015 års utsläpp att Alsike ligger under normvärden 
och miljökvalitetsmålen.  
 

Riskbedömning 
Räddningstjänst  
Insatstiden för räddningstjänsten är cirka sex minuter. Insatstiden innebär anspänningstid, körtid samt 
angreppstid. Knivsta brandstation ligger 3,2 kilometer från planområdet, men det är en deltidsstation, 
vilket medför en anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår någon extra minut 
för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov beviljas. 
Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt vara 50 m. 
Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska 
en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler.  
 
Räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon. Därför krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 
brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 
bostaden. 
 
Farligt gods 
Planområdet berörs ej av rekommenderad väg för farligt gods. 

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 rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  

Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Samhällsutvecklingsnämnden våren år 
2020. 
 
Samråd – sommar 2019 
Granskning – vinter 2019 
Antagande – vår 2020 
Laga kraft – vår 2020 

Arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för att gator, natur och andra kommunala anläggningar byggs ut samt ansvarar för drift och 
underhåll av dessa. 
 
Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för. 
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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 m.m. 
 
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 
området. 
 
Ansvarsfördelning: 

 Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för 
o upprättandet av detaljplan 
o anläggandet av allmän platsmark (på bekostnad av respektive exploatör) 
o drift och underhåll av allmän platsmark. 

 
 Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för 

o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn. 
 

 Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för 
o träffande av exploateringsavtal. 

 
 Knivstavatten AB ansvarar för 

o drift och underhåll av den allmänna Va-anläggningen. 
 

 Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för 
o uppförande, drift och skötsel av nybyggnation inom kvartersmark. 
o utförande av mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark 

enligt bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning.  
o rapportering av eventuella markföroreningar till tillsynsmyndighet. 
o bekostnad av de arkeologiska utredningar som är nödvändiga. 
o lokal fördröjning och rening av dagvatten inom fastigheten innan det når Va-

huvudmannens ledningar. 
 

 Lantmäterimyndigheten ansvarar för ansvarar för 
o erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder, på initiativ 

och bekostnad av ägaren till stamfastigheten samt eventuell köpare av styckningslott 

Tekniska åtgärder 
Vatten och avlopp 
VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för upprättande förbindelsepunkt för allmänna VA-
ledningar i fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 
Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in servisanmälan och betala anläggningsavgift innan de får 
ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-huvudman gör inkopplingen till fastighetens nät. 
Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudman. 
 
Dagvatten 
Dagvatten ska fördröjas och renas innan det avleds från fastighet. Dagvattenflödet från fastigheten Vrå 
1:64 ska fördröja 20 mm nederbörd baserat på reducerad area. Det innebär en effektiv magasinsvolym 
på 0,6 m3/100 m2 exploaterad yta, se Dagvattenutredning Lilla Brännkärrsskogen, Tyréns, 2019-04-
18. 
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Ledningar 
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 
 
Följande ledningsägare har ledningar inom planområdet enligt ledningskollen.se. 

- Linden Data  
- Roslagsvatten AB 
- Skanova 
- Vattenfall Eldistribution  

 
 
Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 
under byggtiden. 
 
Utredningar inför bygglovsprövning 
Byggherrarna bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovsprövningen. 
 
Markföroreningar 
Om markföroreningar påträffas ska dessa rapporteras till tillsynsmyndighet. 
 
Arkeologi 
Byggherren bekostar de arkeologiska utredningar som är nödvändiga. Kommunen vill upplys att det är 
förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka eller på annat sätt skada en 
fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Byggherren är skyldig att avbryta arbeten och 
anmäla till Länsstyrelsen om ett fynd påträffas.  

Markägoförhållande  
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 
förteckningen. 

Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 

En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. 

Berörda fastigheter och fastighetsägare 

Vrå 1:64 Privatägd fastighet   

Vrå 1:654 Kommunfastigheter i Knivsta AB 

Vrå 1:137 Knivsta kommun  
 
Detaljplanen får till följd att gränserna för fastigheterna ovan måste justeras. Allmän platsmark ska 
tillhöra Vrå 1:137. Vrå 1:64 ska utgöra kvartersmark enligt plankartan. 
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Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 
planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 
ledningsrätt.  
 
Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter  
Om kvartersmarken delas i mer än en fastighet kan det leda till att gemensamhetsanläggningar 
och/eller servitut behöver upprättas för t.ex. innergård och garage/parkeringslösning.  

Ekonomi och avtal  
Plankostnadsavtal 
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och TB-
GRUPPEN Bostad AB. Det innebär att ingen planavgift uttas i samband med bygglov för den byggrätt 
som planen medger. 
 
Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska tecknas innan antagande av detaljplanen. Avtalet ska reglera byggande av 
vatten och avloppsanläggningar, gator och övrig allmän plats samt övriga gemensamma anläggningar, 
kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. 
 
Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa. 
 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. När 
förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt lagen 
om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger fastigheten 
enligt då gällande VA-taxa. Om fastigheter bygger ut eller ändrar ändamål finns skyldighet att 
meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen, allmänna bestämmelser för vatten och 
avlopp, ABVA. 
 

Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden 
har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men 
den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis 
förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
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MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med: 
TB-GRUPPEN Bostad AB  
Tyréns  
Linnea – Natur och Ekologi  
  
KOMMUNFÖRVALTNINGEN  
Samhällsbyggnadskontoret  
  
Moa Odin  Gabriella Garpefjäll 
Planchef  Planhandläggare 
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LILLA BRÄNNKÄRRSSKOGEN, ALSIKE - VRÅ 1:64
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Lilla Brännkärrsskogen , Alsike, Vrå 1:64
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SAMMANFATTNING 

I samband med inför detaljplaneläggning av fastigheten Vrå 1:64 i Alsike, Knivsta kommun har 

Tyréns fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning. Fastigheten är långsmal och i 

nuläget bevuxen av gallrad tallskog med viss inblandning av löv och är omgiven av bebyggelse. 

Den planerade exploateringen består av tre områden med varierad bebyggelse i utformning och 

höjd. De är benämnda som yta 1, 2 och 3 i rapporten. Övrig mark planläggs som allmän 

platsmark. 

 

Utredningen utgår från Knivsta kommuns dagvattenstrategi som syftar att bidra till en hållbar 

samhällsutveckling bland annat genom förbättrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, naturlig 

vattenbalans och anpassning till ökade nederbördsmängder.  

 

Med hjälp av schabloner för planerad bebyggelse av radhus och flerfamiljshus har beräkningar 

utförts för flöde och volym av dagvatten som avrinner från fastigheten före och efter 

exploateringen. Efter exploateringen finns behov av att rena och fördröja dagvatten före 

anslutning till kommunala dagvattennätet för att inte försämra recipienten Pinglaström.  

 

Dagvattenlösningar för Yta 1, 2 och 3 begränsas av infiltrationssvårigheter på grund av markens 

lerhalt och berg i dagen. Lämpliga reningsanläggningar för dagvatten föreslås med yt- och 

volymsstorlek, ungefärlig placering samt reningsgrad. De har även en bedömning av 

ekosystemtjänster som nyttjas eller ges förutsättningar till. 

 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 288969, Alsike parallellt uppdrag 2019-04-18 

Beställare: TB-Gruppen Bostad AB Slutrapport 

 

O:\GAV\288969\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Dagvatten\Leverans 190430\Rapport Dagvattenutredning Brännskärsskogen.docx 

4(24) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING ......................................................................... 5 

1.1 SYFTE .................................................................................................................................................5 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................................................ 5 

2.1 GÄLLANDE PLANER ...................................................................................................................5 

2.2 KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING ..................................................................................5 

3 NULÄGE ................................................................................................................................. 6 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING ..........................................................................................................6 

3.2 LÅGPUNKTER OCH AVRINNING ..........................................................................................7 

3.3 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER ................................................................9 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN .................................................................................... 10 

4.1 AVRINNINGSBERÄKNING ..................................................................................................... 11 

4.2 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN ....................................................................................... 12 

4.3 100-ÅRSREGN ............................................................................................................................. 13 

5 PRINCIPFÖRSLAG DAGVATTENHANTERING ..................................................... 14 

5.1 HÖJDSÄTTNING ........................................................................................................................ 14 

5.2 HANTERING AV DRÄNVATTEN ........................................................................................ 14 

5.3 BEHOV AV FÖRDRÖJNING .................................................................................................. 14 

5.4 RENINGSPRINCIPER ................................................................................................................ 14 

6 BEHOV AV YTTERLIGARE UTREDNING ................................................................ 17 

7 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER ......................................................................... 17 

8 REFERENSER ..................................................................................................................... 18 

BILAGA 1 ....................................................................................................................................... 20 

BILAGA 2 ....................................................................................................................................... 22 

BILAGA 3 ....................................................................................................................................... 23 

 

  



 

 

 

Tyréns AB Dragarbrunnsgatan 35, 3 tr 

753 20 Uppsala 

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se  

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

2019-04-18 

  

1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

TB-GRUPPEN Bostad AB planerar att exploatera en fastighet för bostäder i Alsike tätort i Knivsta 

kommun. Inför planläggning utreds förutsättningar för dagvattenhantering på fastigheten.  

 

Tyréns utredning omfattar endast utredning med antaganden och ska därför inte förväxlas med 

en byggnadshandling. Alla ingående delar behöver utredas närmare innan det projekteras och 

dimensioneras.  

1.1 SYFTE 

TB-GRUPPEN Bostad AB har uppdragit åt Tyréns AB att genomföra en förstudie för dagvatten på 

fastigheten Vrå 1:64 samt en intilliggande yta i Knivsta kommun. Uppdraget innefattar 

beskrivning av nuläge, avrinningsvolymer samt beräkning av förorening och fördröjning, samt 

att ge principförslag på reningstekniker. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 GÄLLANDE PLANER  

Fastigheten Vrå 1:64 är inte planlagd sen tidigare. I exploateringsskiss föreslås bebyggelse med 

instick av grönområden. Söderut finns en detaljplan från 2007 för skola och bostäder. Norrut är 

det intilliggande området planlagt sen 2014 för bostäder och centrumändamål.  

 

I översiktsplanen (Knivsta kommun, 2006) anges bland annat mål för god vattenkvalitet och att 

dagvatten ska hanteras lokalt i nybyggda områden. En fördjupad översiktsplan (Knivsta 

kommun, 2012) finns för Knivsta och Alsikte tätorter. Här beskrivs att nybyggnadsområden ska 

planeras så att lokalt omhändertagande av dagvatten möjliggörs samt att minimera avrinningen 

genom att begränsa andelen hårdgjord markyta. I den kommande Översiktsplanen beskrivs det 

att dagvatten ska bidra till en attraktiv stadsmiljö, anläggningarna ska utformas så att de främjar 

så många ekosystemtjänster som möjligt samt vara kostnadseffektiva (Knivsta kommun, 2017a). 

Bebyggelse och dagvattenhantering ska anpassas efter platsens förutsättningar. Översiktsplanen 

från 2017 är antagen men har inte vunnit laga kraft än. 

2.2 KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING 

Lokala krav 

Knivsta kommun har ett antal övergripande mål för dagvattenhantering (Knivsta kommun, 

2017b), de omfattar att 

• Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och 

vattendrag.  

• Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivån ska påverkas så lite som möjligt av  

stadsbyggandet.  

• Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska vara anpassade till ökande  

nederbördsmängder och längre perioder av torka så att skador på allmänna och  

enskilda intressen minimeras.  

• Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö.  

• Dagvattenanläggningar ska utformas så att de gynnar så många ekosystemtjänster  

som möjligt.  

• Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv. 

 

I checklista för dagvattenutredningar från Roslagsvatten (2016), det kommunala VA-bolaget, 

listas även krav som handlar om 

• Sekundära avrinningsvägar alternativt översvämningsytor ska säkras genom robust 

höjdsättning så att skador på bebyggelsen undviks vid extremregn och/eller stopp i 

ledningssystemet. 
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3 NULÄGE 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet är beläget i Alsike mellan järnvägen i väst och motorväg E4 i österut, ca 3 km från 

Knivsta (Figur 1). Det gränsar i norr mot Morängatan, i syd mot Brännkärrsskolan och i väst mot 

Kjällbacken. I öst gränsar området först mot blandskog som sen övergår i aktiv åkermark. 

Fastigheten Vrå 1:64 delas av Brunnbyvägen som är en av de större gatorna i Alsike, men är inte 

en huvudled. Vägen kantas av gång- och cykelbana. Utredningsområdet benämns som Yta 1-3 

och ligger samtliga inom fastigheten Vrå 1:64. Bilder från platsbesök 2018-09-04 finns i Bilaga 

1. 

 

  

Figur 1. Översiktbild över utredningsområdet. Utredningsområdet är numrerat 1-3. ©Lantmäteriet 

Knivsta kommun har en grönstrukturplan (Knivsta kommun, 2016) där det i närområdet finns 

både påtagligt skyddsvärde samt visst skyddsvärde i klassningskarta (Figur 2). En separat 

naturvärdesinventering är genomförd för området. 

 

Grönstrukturplanen pekar ut en korridor i höjd med Trunsta träsk i öst-västlig riktning som ska 

bevaras. Korridoren ligger inte i närheten av planområdet. Vanligen sparas små enklaver av skog 

inne i nybyggda områden och mellan områden. Det kommer att sparas skogspartier även i detta 

planområde. 

Yta 1 
 

Yta 2 
 

Yta 3 
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Figur 2. Klassningskarta för skyddade områden. Utredningsområdet är ungefärligt markerat. Källa: Knivsta 
kommun, 2016 

Enligt SGUs jordartskarta (2017) över området är de dominerande jordarterna i närområdet 

sandig morän, glacial samt postglacial lera (Figur 3). Tyréns utförde fältbesök på platsen 2018-

09-18 för att översiktligt kartera marken i området. Undersökning utfördes med en sticksond. På 

flera ställen finns berg i dagen och runt om dessa är moränen tunn och osammanhängande. Lera 

återfinns mest i sänkor med en uppmätt tjocklek mellan 0,2-0,5 meter. Under leran återfinns 

morän och sedan berg i de undersökta punkterna. 

 

Bedömt utifrån dessa förutsättningar kan lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i form av 

infiltration vara svårt att få till i området. Det är troligt att marken inte kan ta hand om 

dagvattnet vid större regn utan att avrinning sker på markytan.  

 

Ingen åkermark tas i anspråk inom utredningsområdet. Inga grundvattenförekomster har 

noterats. Utifrån jordarterna bör det inte finnas några in- eller utströmningsområden för 

grundvatten. Det finns inga uttalade markavvattnings- eller dikesföretag i närheten. 

 

  

Figur 3. Jordartskarta över närområdet av det markerade utredningsområdet. ©SGU 

3.2 LÅGPUNKTER OCH AVRINNING 

Den planerade bebyggelsen är tänkt att placeras i relativt flacka områden. Vissa bergsknallar och 

platåer sticker upp ca 8 meter enligt höjdkurvorna. Platån i norra delen av fastigheten övergår i 

en dal vilket syns med rinnpilarna i Figur 4. Berget höjer sig sedan igen. Naturliga vattendelare 

finns inom fastigheten i form av avskärande dal som bidrar till att vatten på och under mark leds 

åt olika håll. 

Teckenförklaring 
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Ytavrinning sker från norr mot söder men också västerut. I närområdet finns några mindre 

vägdiken. Ett grunt dike leds utmed gång- och cykelväg parallellt med Brunnbyvägen som delar 

området (Bilaga 1). Avrinning före exploatering sker dels genom viss infiltration i mark men 

också ytledes mot Brunnbyvägen och Morängatan där det finns rännstensbrunnar. 

Dagvattenledningarna går sedan mot nordväst utmed Brunnbyvägen med utlopp i kommunal 

dagvattendamm som i sin tur avleder sitt vatten till Pinglaström. Denna kommunala damm 

planeras att flyttas närmre Lustigkulla. Flytten påverkar inte avrinningen från planområdet. 

 

Lågpunktskartering har gjorts i programmet ArcGIS som visas i Figur 4. Lågpunkter djupare än 

0,2 m visas. Djupare lågpunkter på upp till 0,4 m kan finnas vid Dammgatan. Det är osäkert hur 

de nybyggda fastigheterna i området påverkar lågpunkternas lokalisering och egentliga djup. En 

park med en rund dagvattendamm är en natulig lågpunkt i området tillsammans med 

Brunnbyvägen.  

 

För planområdet finns en mindre sänka i Yta 3 i korsningen Brunnbyvägen – Stenbrottsgatan. 

Sänkan utgörs av ett dike som tros vara dåligt dränerat i nuläget. Med en god dränering runt 

fastigheten försvinner de eventuella problemen. Någon negativ påverkan förväntas inte efter 

exploatering. 

 

I Figur 4 syns de potentiella rinnvägar med mörkblå pilar som indikerar åt vilket håll avrinning 

sker. Rinnvägarna har identifierats genom höjdinformation från Lantmäteriet (RH2000). Eftersom 

området i princip saknar diken och trummor bedöms rinnvägarna stämma ganska väl. Det finns 

tydliga rinnvägar utmed Brunnbyvägen. Morängatan ligger som högs +42,5 och sluttar ner till 

+36,9 vid korsningen av Brunnbyvägen. Stenbrottsgatan har en svag lutning mot Brunnbyvägen 

från +37,8 till +36,7. Själva Brunnbyvägen har höjden +37,4 mellan Yta 2 och 3, och sluttar sen 

mot väst men en konstant lutning. I höjd med Dammparken är vägen höjd +36,6. 

Omkringliggande mark ligger hela tiden strax högre än Brunnbyvägen.  

 

   

 

Figur 4. Översiktskartor med fastighetsgräns och höjdkurvor. Pilar markerar ytavrinning. ©Lantmäteriet 

Noterad lågpunkt 
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3.3 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER  

Planområdet ligger inom huvudavrinningsområdet Norrström. Idag avvattnas området dels 

genom naturlig infiltration i skogsområdet och dels via de rännstensbrunnar som avvattnar 

gatorna. Dagvattnet leds sen till en kommunal dagvattendamm i nordväst nära Lustigkulla och 

vidare till Pinglaström. 

 

Vattendraget som utgör recipient byter namn flera gånger under sin färd mot Mälaren. I 

skogsområdet Lunsen är recipienten en skogsbäck och med namnet Pinglaström som avrinner 

via Trunsta träsk mot Knivsta tätort (Figur 5). Där byter den namn till Knivstaån och mynnar först 

i Lövstaån sen i Garnsviken, Mälaren. Söder om Trunsta träsk är ån till stora delar uträtad och 

liknar mest ett brett dike där den rinner mellan åkrarna. Trunsta träsk har en liten ytvattenspegel 

där en ökad mängd dagvatten kan vara positivt för att träsket ska återgå till sjö, som det en 

gång var (Knivsta kommun, 2012). Det är viktigt att det är ett renat dagvatten som når dit.  

 

För varje detaljplan är det ett krav att hantera dagvatten så att tillskottet av näringsämnen och 

föroreningar inte ökar i sjöar och vattendrag jämfört med situationen före exploatering (Knivsta 

kommun, 2017b). Meningen med EU:s Vattendirektiv (2000) är att inga vatten försämras, vilket i 

vägledande domslut har tolkats som att inga förändringar får göras som leder till att en 

kvalitetsfaktor för en vattenförekomst nedklassas, eller äventyrar att miljökvalitets-normerna 

uppnås (Weserdomen, 2016). Om klassningen är ’dålig’ får den inte försämras alls. 

 

Vattendragen Pinglaström och Knivstaån är inte klassade som vattenförekomster för innevarande 

förvaltningscykel, 2016-2021 (VISS, 2018). Den nedströms liggande Lövstaån är bedömd som 

vattenförekomst och innehar miljökvalitetsnormer (MKN). Pinglaström och Knivsta ån är 

preliminära vattenförekomster och Knivsta kommun har önskan att de tas med i bedömningen 

för rening av dagvatten från utredningsområdet. 

 

Knivsta kommun har utifrån tillgängligt provtagningsunderlag statusklassat Pinglaström och 

Knivstaån enligt HAVFS 2013:19, med uppdatering från 2015 (Knivsta kommun, 2018). Fokus i 

kommunens egna statusklassning ligger på kemiska kvalitetsfaktorer, näringsämnen och särskilt 

förorenande ämnen. Övriga miljökvalitetsnormer för att bedöma ekologisk status har inte 

undersökts. En komplett statusklassning finns därför inte. Beting och åtgärder har utifrån 

underlaget tagits fram för att minska belastningen från dagvatten till Pinglaström och Knivstaån 

(Tabell 1). 

 

   

Figur 5. Recipienten för utredningsområdets dagvatten är Lövstaån. Utredningsområdet är markerat med 
rött och avrinning från Vrå 1:64, streckat i blått väster ut. Karta: VISS  

Miljöproblem för Lövstaån enligt Länsstyrelsernas karttjänst VISS är övergödning, miljögifter och 

morfologiska förändringar. Den ekologiska statusen är måttlig och påverkas bland annat av 

jordbruk, enskilda avlopp, reningsverk och morfologiska förändringar. Den kemiska statusen 

Pinglaström 

Knivsta ån 

Lövstaån 

Mälaren 

Pinglaström 

Dagvatten-

damm 
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innefattar mindre stränga krav för bromerade difenyler, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Ån 

uppnår inte god kemisk status. 

 

Miljökvalitetsnormernas krav är att god ekologisk status uppnås till 2021 samt att god kemisk 

ytvattenstatus uppnås med undantag i form av mindre stränga krav för bromerade difenyleter 

och kvicksilver samt kvicksilverföreningar.  

 

I Pinglaström och Knivstaån har en kväve-fosforkvot beräknats som visar att fosfor styr 

övergödningssymptomen i vattendraget (Knivsta kommun, 2018). Kväveunderskottet/ 

överskottet är måttligt. Det innebär att fosfor är det ämne som styr övergödningseffekten, vilket 

är det vanliga i inlandsvatten. Med anledning av detta ges vattendragen klassningen dålig status 

för fosfor, medan klassningen måttlig status tilldelats arsenik och uran. Fosfor och arsenik kan 

komma från dagvattnet men det är inte troligt att uran kommer från berggrunden. Status för 

ammoniak, koppar, krom, zink, kadmium, bly och nickel har bedömts som god.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av miljökvalitetsnorm och status för recipient och indirekta recipienten för 
utredningsområdets dagvatten. 

Pinglaström 

SE662938-160925 

Ekologisk Kemisk 

Preliminär vattenförekomst Påverkad av jordbruk, enskilda 

avlopp och morfologiska 

förändringar 

 

Främsta orsak är fosfor 

Påverkad av urban 

markanvändning och atmosfärisk 

deposition 

 

Främsta orsak är arsenik och 

uran 

Knivsta ån 

SE662439-656579 

Ekologisk Kemisk 

Preliminär vattenförekomst Påverkad av reningsverk, 

jordbruk, enskilda avlopp och 

morfologiska förändringar 

 

Främsta orsak är fosfor 

Påverkad av urban 

markanvändning och atmosfärisk 

deposition 

 

Främsta orsak är arsenik och 

uran 

Lövstaån 

SE662018-161144 

Ekologisk Kemisk 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2021 God kemisk ytvattenstatus 

Statusklassning Måttlig 

 

Främsta orsak är övergödning, 

miljögifter, morfologiska 

förändringar 

Uppnår ej god 

 

Undantag, mindre strängare krav 

på bromerade difenyler och 

kvicksilver/ -föreningar 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten (Figur 6). Dagvatten för 

gata, med ett antal gallerbrunnar finns i Morängatan. Två serviser för dricksvatten, spillvatten 

och fastighetsdagvatten finns på Morängatan och Stenbrottsgatan. Ledningsritning från 

Roslagsvatten finns i Bilaga 2. En till servis behövs på Morängatan för Yta 1. 

 

Bebyggelseytorna benämnda som Yta 1-3 kommer bedöms ha något olika förutsättningar för 

lokala dagvattenlösningar. Yta 1 i norr, i tidigt stadie planerad för radhus, har mer berg runt sig 

än övriga ytor. Yta 2 är planerad med flerfamiljshus, här är jordarten mer sandig morän enligt 

SGU. Jordtäcket är osammanhängande och i några svackor återfinns lera också här. Det mest 

södra området, Yta 3, planeras för radhus. Även här är området blockigt med 
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osammanhängande jordtäcke och siltig lera i grunda svackor. Underjordiska parkeringsgarage 

planeras under Yta 1 och 2. 

 

 

Figur 6. Planområdet med exploatering i Yta 1-3 samt allmän platsmark för sparade skogsområden. 

4.1 AVRINNINGSBERÄKNING 

Beräkningar har genomförts enligt rationella metoden och Dahlströms ekvation (Svenskt Vatten, 

2004) och med nederbördsdata från Svenskt Vatten (2011a). Antaganden har gjorts utifrån 

exploateringsskiss daterad 2019-04-18 vad gäller markanvändning, beräknad area, 

avrinningskoefficienter och reducerad area, gräns för detaljplanen samt riktlinjer från Svenskt 

Vatten (2016, 2011b).  

 

I checklista från Roslagsvatten (2016) anges att beräkning av flöde före och efter exploatering 

för planerad tätortsbebyggelse ska redovisa flöden för 5-, 20- och 100-års regn. Planområdet 

definieras som gles bostadsbebyggelse enligt P110 vilket innebär att VA-huvudmannen ansvarar 

för dimensionering av nya dagvattensystem vid återkomsttid på 2 år för fylld ledning och 10 år 

för trycklinje i markyta (Svenskt Vatten, 2016). 

 

Klimatfaktor 1,25 har använts för att ta hänsyn till framtida klimat, efter exploatering, för ökad 

avrinning. Den sammanvägda avrinningskoefficienten (snitt φ) samt ytstorleken baseras på 

kartmaterial. 

 

Vid beräkning av dimensionerande regn utgår man från rinnsträckan på fastigheten och den 

bedömda hastigheten. På grund av att Vrå 1:64 är så avlång blir rinnsträckan lång och därmed 

blir också det dimensionerande regnet långt med 40 minuters varaktighet (Tabell 2).  

 

Följande avrinningskoefficienter har använts: 

Skogsmark  0,1 

Radhusområde 0,35 

Flerfamiljshusområde 0,35 

 

Avrinningskoefficienterna är valda utifrån StormTac, som också anger föroreningshalt för 

bebyggelsetyperna som redovisas i rapporten. Avrinningen är satt något lägre än vad P110 

anger för småhusbebyggelse. Bedömning är gjord utifrån exploateringsskissens bebyggelsegrad. 

 

Tabell 2. Avrinningsberäkning för hela Vrå 1:64. Dimensionerande regn är beräknat på 40 minuters 
varaktighet på grund av fastighetens storlek.  

Markanvändning Area 

(ha) 

Snitt φ Klimat-

faktor 

Avrinning 

2-årsregn 

(l/s) 

Avrinning 

5-årsregn 

(l/s) 

Avrinning 

10-års 

regn (l/s) 

Avrinning 

20-års 

regn (l/s) 

Avrinning 

100-års 

regn (l/s) 

Nuläge 5,55 0,1 1,0 30 40 55 65 115 

Efter 

exploatering 

5,55 0,18 1,25 70 90 115 145 245 

 

Efter exploatering har förslag på bebyggelseområde synliggjorts genom att redovisas separerat i 

Tabell 3. Dimensionerande avrinning efter exploatering har endast räknats med 10 minuters 

regn eftersom ytorna är mindre. 

 

Yta 1 
Yta 3 Yta 2 

Allmän platsmark 

Allmän platsmark 

Träd som sparas 
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Tabell 3. Avrinning från områdena efter exploatering med klimatfaktor 1,25. Dimensionerande regn är 
beräknat på 10 minuters varaktighet. 

Exploatering Area 

(m
2

) 

Snitt φ Avrinning 

2-års regn 

(l/s) 

Avrinning 

5-års regn 

(l/s) 

Avrinning 

10-års regn 

(l/s) 

Avrinning 

20-års regn 

(l/s) 

Avrinning 

100-års 

regn (l/s) 

Yta 1 5600 0,35 30 45 55 70 120 

Yta 2 7950 0,35 50 65 80 100 170 

Yta 3 3350 0,35 20 30 30 40 70 

Summa 16 900 0,35 100 135 170 210 360 

 

För samtliga ytor som avses bli exploaterade bedöms en ökad avrinning av dagvatten ske. Dels 

på grund av ökad hårdgörande av ytan så som hustak, uppfarter och områdesvägar, men också 

på grund av den tillagda klimatfaktorn. 

4.2 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 

Idag saknas nationellt fastställda riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. I många 

exploateringar används material som tagits fram av Stockholms läns landsting (2009). Där finns 

ett försök att fastställa riktvärden för föroreningar i dagvatten i Stockholms län. Riktvärdena har 

tagits in i denna utredning som utgångspunkt för att identifiera reningsbehovet. Som jämförelse 

har schablonhalter för de aktuella föroreningarna vid olika typ av markanvändning inhämtats 

från databasen som ligger till grund för StormTac. Förklaring till kategorin 2M i Tabell 4 är att 

M=Mindre recipient, 2=Inte direktutsläpp till recipient (Stockholms läns landsting, 2009).  

 

I föroreningsberäkning före exploatering har markanvändningen Skog använts i StormTac. För 

att representera exploatering har Radhus angetts för Yta 1 och 3 och Flerfamiljshusområde för 

Yta 2. Dessa övergripande markanvändningar inkluderar ytor som lokalgator, grönytor, 

kvartersmark, tak etc. Detta bedöms enligt StormTac ge en mer säker föroreningsberäkning än 

att dela upp i mer detaljerad markanvändning. Det finns mer tillförlitliga data för denna grövre 

indelning i markanvändning.  

 

Föroreningsnivå efter exploatering jämförs mot hela Vrå 1:64 före exploatering i Tabell 4 och 5. 

Tabell 4 visas att efter exploateringen ökar halten för samtliga ämnen förutom BaP (bensapyren) 

och arsenik (As). I Tabell 5 syns samma ökning för årsmängder men här håller sig även 

kvicksilver (Hg) under mängd före exploatering. Att föroreningarna ökar beror på exploateringen 

och en ökad hårdgörningsgrad. 

 

Tabell 4. Schablonmässig föroreningshalt enligt StormTac web v.19.1.2. Halter som överstiger riktvärdet 
eller värde före exploatering är rödmarkerade.  

Ämne 

  

Riktvärde  

2M  

Före 

exploatering - 

skogsmark 

Efter exploatering,  

utan rening 

(µg/l) (µg/l) 
Yta 1-3 samt allmän platsmark 

(µg/l) 

P  175 18 120 

N 2500 310* 850* 

Pb 10 3* 6,5* 

Cu  30 5* 13* 

Zn  90 12* 42* 

Cd  0,5 0,1 0,3 

Cr  15 1,9 4,4 

Ni 30 2,9 4,9* 

Hg 0,07 <0,001* 0,01* 

SS 60 000 15 000 30 000 

Olja 700 100* 300* 

BaP 0,07 0,05* 0,02* 

As - 4,1 3,7 

*Markerade värden anges som osäkra mätvärden i StormTacs databas.  
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Genom att jämföra föroreningshalt och -mängd med markanvändningen före och efter 

exploatering blir det tydligt hur exploateringen kan påverka föroreningssituationen. Även om 

förändringen av området kan vara stor är det i bedömningen mot riktvärden för 2M inget 

riktvärde som överskrids. Riktvärdena är framtagna för att återspegla föroreningshalter från 

mindre förorenande områden så som skog, äng och glesa villaområden. 

 

Utifrån det Lokala åtgärdsprogrammet för Knivstaåns avrinningsområde, där Pinglaström ingår, 

finns beslutade åtgärdsbeting för att minska mängden fosfor och arsenik. Dagvattnet från 

utredningsområdet leds via ledningsnätet till en kommunal dagvattendamm vid Lustigkulla. 

Första recipient är Pinglaström som byter namn till Knivstaån som sen övergår i Lövstaån. 

 

Tabell 5. Schablonmässig föroreningsmängd enligt StormTac v.19.1.2. Mängder som överstiger värde före 
exploatering är rödmarkerade.  

Ämne 

  

Före exploatering - 

Skogsmark 

(kg/år) 

Efter exploatering, 

utan rening 

(kg/år) 

Vrå 1:64 Yta 1-3 samt allmän platsmark 

P  0,2 1,3 

N 2,7* 9,4* 

Pb 0,03* 0,07* 

Cu  0,04* 0,2* 

Zn  0,1* 0,5* 

Cd  <0,001 0,003 

Cr  0,02 0,05 

Ni 0,03 0,05* 

Hg <0,001* <0,001* 

SS 130 330 

Olja 0,9* 3,3* 

BaP <0,01* <0,002* 

As 0,04 0,04 

*Markerade värden anges som osäkra mätvärden i StormTacs databas.  

4.3 100-ÅRSREGN  

Ett 100-årsregn har en återkomsttid på 100 år. Det uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång 

på 100 år vilket innebär att sannolikheten är 1 % varje enskilt år. Risken för denna typ av regn 

ökar på grund av att risken ackumuleras. På 100 år blir den ackumulerade risken är 63 % att 

100-årsregnet inträffar. Ett 100-års regn skulle över planområdet innebära ca 360 mm 

nederbörd (Tabell 2). 

 

Vid extrema skyfall, dit 100-årsregn hör till, blir marken mättad vilket innebär att vattnet 

avrinner på markytan när det inte längre kan infiltrera. Vid dessa händelser kan ytor inom och 

utanför planområdet påverka varandra negativt. Höjdmässigt kan Yta 1 avrinna mot Yta 2. 

Höjdsättningen av utredningsområdet bör planeras för att klara hanteringen av extremregn. 

Detta kan uppnås genom marken runt planerade byggnader höjdsätts så att inga stängda 

områden skapas där vatten inte kan rinna bort ytledes. Mer om detta beskrivs i kapitel 5.1. 

 

Det är troligt att delar av Brunnbyvägen blir en så kallad sekundär avrinningsväg. Vägen ligger 

höjdmässigt lägre än både Vrå 1:64 och de redan exploaterade områdena och har en lutning 

västerut. Vid kraftigare skyfall är det troligt att alla de högre liggande områdenas dagvatten 

ytledes rinner mot vägen. Brunnbyvägen sluttar efter ca 500 m ner mot Björkekällevägen.  

 

Parken mellan Dammgatan och Morängatan utgör också en lågpunkt där vatten kan komma att 

ställa sig men att det utgör låg risk för negativ påverkan på omkringliggande byggnationer. 
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5 PRINCIPFÖRSLAG DAGVATTENHANTERING 

5.1 HÖJDSÄTTNING 

Bedömt utifrån höjder i området och hur vägarna kan bli vid extrema skyfall är det mest troligt 

att korsningen Morängatan - Brunbyvägen kan bli påverkad av detta. Fastigheter utmed detta 

stråk i Yta 3 rekommenderas därmed att färdig golvhöjd ligger på ca 0,3 m över gatunivå. I 

rekommendation från Roslagsvatten bör marklutning från huset vara 15 cm på 3 m. 

 

Utjämning av visa markytor kommer ske i byggskedet för exploateringen, till exempel det något 

låga hörnet ut mot Brunnbyvägen i Yta 3 som kommer jämnas ut och få en plan yta med god 

dränering. Inga större lågpunkter har identifierats som kan ge negativ inverkan i planområdet.  

 

De tre exploateringsytorna, Yta 1-3, föreslås att avvattnas både ytligt och med direkt avledning 

av takvatten i vissa fall. Ytorna har självfall mot förbindelsepunkter. Genom gestaltningsförslag 

med byggnation utmed Morängatan kan öppna ytor förhindras att avrinna direkt ut mot 

Morängatan som ligger i en backe ner mot Brunnbyvägen. Det bedöms därför inte finnas något 

ökad risk för översvämning mot exploatering i Yta 3 på grund av avrinning på Morängatan över 

mot Stenbrottsgatan. 

 

För att skapa goda avrinningsvägar vid kraftigare skyfall föreslås att områdesvägar sänks ner i 

mindre svackor i Yta 1, det samma gäller för gång- och cykelvägen som delar Yta 1 och 2. På så 

sätt förhindras att avrinning från ett område leds direkt till nästa. Gång- och cykelvägen leds mot 

parkering utmed Skogsgläntevägen som lutar söder ut mot Brunnbyvägen.  

 

Enligt Länsstyrelserna (2015) rekommenderas lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid 

Mälaren på +2,7 m (RH2000) för ny sammanhållen bebyggelse. Enligt höjddata från Lantmäteriet 

ligger Vrå 1:64 som lägst på +36,7. Det finns därmed ingen risk att Mälarens vattennivå kan 

påverka hus- eller källarbyggnation i utredningsområdet. 

5.2 HANTERING AV DRÄNVATTEN 

Husgrundsdräneringar som anläggs i området kommer att anslutas till allmän dagvattenledning. 

Dräneringsledningar runt husgrunderna föreslås avledas mot lågstråk för att minska behov av 

pumpning. Detta kan göras antingen separat för respektive byggnad med enskilda ledningar 

alternativt anläggs en gemensam tät dräneringsvattenledning som samlar upp dräneringsvatten 

inom området och ansluts mot servis.  

5.3 BEHOV AV FÖRDRÖJNING 

Enligt Knivsta kommun ska fördröjning ske av 20 mm dagvatten räknat över fastighetens 

reducerade area. Efter det kan den kommande bebyggelsens dagvatten anslutas till det 

kommunala dagvattennätet. Hur mycket fördröjning som skulle krävas per yta redovisas i Tabell 

6. Den reducerade arean tas fram genom multiplicering av arean och avrinningskoefficienten (φ). 

I beräkningen bedöms viss mängd vatten infiltrera eller avdunsta, men med avvägning att 

utredningsområdet består av lerhaltiga jordar och berg. 

 

Tabell 6. Fördröjningsvolym per yta vid fördröjning av 20 mm av reducerad area. 

Exploatering Area (m
2

) Reducerad area 

(m
2

) 

Fördröjningsvolym 

(m
3

) 

Motsvarande årsregn, 

10 min varaktighet 

Yta 1 5600 1960 39 15 årsregn 

Yta 2 7950 2780 54 15 årsregn 

Yta 3 3350 1170 23 15 årsregn 

5.4 RENINGSPRINCIPER 

Dagvatten från de tre ytorna som exploateras föreslås renas mekaniskt och biologiskt genom till 

exempel sedimentering i sandfångsbrunnar och fördröjningsmagasin samt genom infiltration i 

marklager i gräsmattor, makadamdiken och regnväxtbäddar. Förslag på dagvattenlösningar 

beskrivs nedan, i Figur 7 samt visas med bildexempel i Bilaga 3. 
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YTA 1 

Dagvattnet i detta föreslagna radhusområde föreslås avrinna på markytan mot en slingrande 

kvartergata som förbinder grupper av radhus. Utmed kanten av denna kvartersgata föreslås ett 

ca 0,4 m djupt makadamdike sträcka sig. Diket kan antingen ha en synlig makadamsträng i 

markytan eller vara gräsbeklätt med en lätt svacka. Dikets djup beror på det naturliga jorddjupet 

i området. Om diket anläggs som ca 100 m långt med dräneringsledning 0,15 m från botten 

bedöms diket kunna fördröja ca 30 m
3

 dagvatten som avleds till ett fördröjningsmagasin. Till 

magasinet leds radhusens takvatten direkt via stuprör. Fördröjning från Yta 1 ska vara minst 39 

m
3

. Magasinet ska dimensioneras utefter hur mycket ytterligare fördröjning som krävs från 

området när volym för diket subtraherats. Magasinet föreslås förläggas som rörmagasin. 

 

Ekosystemtjänster nyttjas i form av viss infiltration i gräs/markyta samt makadamdiket som 

också ger en vattenrening. 

 

YTA 2 

Yta 2 är planerat för flerfamiljshus med ett större underjordiskt garage. En innergård kan skapas 

mellan byggnaderna och utformas utifrån behovet för de som kommer att bo där. För att hantera 

dagvattnet föreslås att både tak- och markvatten avleds till regnväxtbäddar. Minsta totala yta för 

regnväxtbäddar är ca 200 m
2

 som kan delas upp i mindre ytor likt bildexempel i Bilaga 3. 

Regnväxtbäddarna föreslås vara uppbyggda med 0,4 m växtsubstrat och ca 0,35 m makadam. 

Ska träd planteras i regnväxtbäddarna behöver substratdjup ökas samt skelettjord läggas till. 

Fördröjningsvolymen i regnväxtbäddarna bedöms till ca 40 m
3

. De avleds till magasin före 

anslutning till förbindelsepunkt till kommunala ledningsnätet för dagvatten. Fördröjning från Yta 

2 ska vara minst 54 m
3

. Magasinet ska dimensioneras utefter hur mycket ytterligare fördröjning 

som krävs från området när regnväxtbäddarnas fördröjningsvolym subtraherats. Magasinet 

föreslås förläggas som rörmagasin. 

 

Ekosystemtjänster skapas i form av biologisk mångfald och gröna estetiska miljöer med 

möjlighet till pollinering samt vattenrening.  

 

YTA 3 

I Yta 3 planeras att radhus byggas. Här föreslås att takvatten leds via stuprör direkt till ett 

fördröjande magasin. Det dagvatten som avrinner på marken föreslås att fångas upp med ett 

svackdike i bortre änden av tomterna som både kan infiltrera och magasinera och med 

kupolbrunnar avvattna ytor som leds till det fördröjande magasinet. Svackdiket har en liknande 

konstruktion som ett makadamdike men är mer påtagligt skålat för att hålla och avleda vatten 

från omkringliggande markyta. Detta svackdike kan förslagsvis ha en fortsättning runt det 

bergsknalle som Yta 3 omgärdar. Vid kraftigare regn minskar risken att dagvatten ställer sig på 

radhustomterna. Om det planeras parkeringsytor rekommenderas en oljeavskiljande anläggning 

tillsättas innan vattnet leds till magasinet. Yta 3 ska fördröja minst 23 m
3

 dagvatten och föreslås 

ske i rörmagasin. 

 

Ekosystemtjänster nyttjas i form av viss infiltration i gräs/markyta samt i svackdike som också 

ger en vattenrening. 

 

 

Figur 7. Beskrivning av reningstekniker och förslag på lokalisering. 

Yta 3 Yta 2 Yta 1 Teckenförklaring 

               

     Fördröjningsmagasin 

 

      Regnväxtbädd 

 

      Makadamdike 

 

      Svackdike 

 

      Oljeavskiljare 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 288969, Alsike parallellt uppdrag 2019-04-18 

Beställare: TB-Gruppen Bostad AB Slutrapport 

 

O:\GAV\288969\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Dagvatten\Leverans 190430\Rapport Dagvattenutredning Brännskärsskogen.docx 

16(24) 

I Tabell 7 och 8 visas den schablonmässiga reningsnivå som uppnås utifrån reningsprinciper 

föreslagna ovan för Yta 1-3. Samtliga halter efter exploatering och rening understiger nivåer för 

riktvärde 2M (Stockholms läns landsting, 2009). Vid jämförelse mellan halt före och efter 

exploatering med rening är det några ämnen som överskrider nivåerna och är därför 

rödmarkerade. Det gäller kvicksilver (Hg) och kväve (N). Kvicksilver är undantaget som ämne 

enligt miljökvalitetsnormerna och försämrar inte recipientens statusklassning. Kväve överstiger 

inte vid jämförelse i mängd (Tabell 8) samt att det inte styr övergödningssymptomet i 

inlandsvatten och bedöms därför inte försämra recipientens statusklassning.  

 

Halt och mängd är angivna som ett spann för fosfor (P), kväve (N), kvicksilver (Hg) och olja, de är 

orangemarkerade i tabellerna nedan. Om oljeavskiljande reningsteknik används när parkering 

sker i markplan så överstigs inte värden som representerar halt och mängd före exploateringen. 

För att nå ner till den lägre nivån i spannet för fosfor behöver regnväxtbäddar i Yta 2 ha en god 

skötsel där det som skördas eller klipps också förs bort från området. 

 

Innan dagvatten från Vrå 1:64 når recipienten Pingslaström passerar det en kommunal 

dagvattendamm nära Lustigkulla. Här bedöms att ytterligare rening sker av genom till exempel 

sedimentering, denitrifikation och upptag av växtlighet. Den exakta effekten har inte kunnat 

bedömas i denna utredning. 

 

Tabell 7. Föroreningshalter efter rening av dagvatten jämfört med riktvärden och schablonhalter innan 
rening. Halter som överstiger nivå före exploatering är rödmarkerade. 

Ämne 

Riktvärde 

2M 

Före 

exploatering 

Efter exploatering, med rening 

(µg/l) 

(µg/l) (µg/l) 

Totalt: yta 1-

3 samt 

allmän 

platsmark 

Avskild 

halt 

Yta 1 

Radhus
1 

Yta 2 

Flerfamiljs-

hus
2 

Yta 3 

Radhus
2 

P  175 20 20 – 56 0 56 56 56 

N 2500 310* 350 – 580* - 580 580 580 

Pb 10 3,0* 0,6* 2,4 0,6 0,6 0,6 

Cu  30 5,0* 1,3* 3,7 1,4 1,2 1,5 

Zn  90 12* 7* 5 7,0 7,0 7,0 

Cd  0,5 0,1 0,1 0 0,08 0,08 0,08 

Cr  15 1,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 

Ni 30 2,9 1,4* 1,5 1,4* 1,4 1,4* 

Hg 0,07 <0,001* 
0,003 – 

0,006* 
- 0,003* 0,003 0,003* 

SS 60 000 15 000 12 000 3000 12 000 12 000 12 000 

Olja 700 100* 90 – 140* 0 100-200* 100-200* 100-200* 

BaP 0,07 0,05* 0,005* 0,045 0,005* 0,005* 0,005* 

As - 4,1 0,9 3,2 0,9 0,9 0,9 

*Markerade värden anges som osäkra mätvärden i StormTacs databas. 

1 

Rening med markavvattning till makadamdiken som leds till fördröjning i rörmagasin. 

2

 Rening med viss markavvattning till regnväxtbädd samt allt takvatten till regnväxtbädd där allt vatten också 

fördröjs i rörmagasin. 

3

 Rening med markavrinning till svackdike/makadamdike/biofilter som leds till fördröjning i rörmagasin. 

 

De preliminära vattenförekomsterna Pinglaström och Knivstaån har reningsmål uppsatta av 

Knivsta kommun. Reningen gäller fosfor och arsenik. Sett till årshalten i Tabell 8 bedöms att 

recipienten inte påverkas negativt av exploateringen på fastigheten Vrå 1:64. Exploateringen 

bedöms inte försämra för Lövstaån att uppnå god status eller att Pinglaström och Knivstaån i 

framtiden uppnår god status som preliminär eller beslutad vattenförekomst. 

 

Det finns en del osäkerheter i StormTacs schablonmätvärden i vald markanvändning både före 

och efter exploatering vilket gör det svårt att jämföra värdena. Därför läggs riktvärdet 2M också 

in i bedömningen i att recipienterna inte bedöms bli negativt påverkad av den planerade 

exploateringen. 
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Tabell 8. Föroreningsmängder efter rening av dagvatten jämfört med schablonmängder innan rening. 
Mängder som överstiger nivå före exploatering är rödmarkerade. 

Ämne 

Före 

exploatering 

Efter exploatering, med rening  

(kg/år) 

 

(kg/år) 

Totalt: yta 

1-3 samt 

allmän 

platsmark 

Avskild 

mängd 

Yta 1 

Radhus
1 

Yta 2 

Flerfamiljshus
2 

Yta 3 

Radhus
3 

P  0,2 0,2 – 0,4 0 0,09 0,1 0,05 

N 2,7* 2,7 – 3,8* 0 0,9 0,5 0,5 

Pb 0,03* 0,003* 0,027 <0,001 0,001 <0,001 

Cu  0,04* 0,007* 0,03 0,002 0,003 0,001 

Zn  0,1* 0,03* 0,07 0,01* 0,02 0,007* 

Cd  <0,001 0,001 0 <0,001 <0,001 <0,001 

Cr  0,02 0,005 0,015 0,002 0,002 0,006 

Ni 0,03 0,007* 0,02 0,002 0,005* 0,001 

Hg <0,001* <0,001* 0 <0,001* <0,001* <0,001* 

SS 130 60 70 19 28 11 

Olja 0,9* 0,9 – 1,6* 0 0,3* 0,5 0,2* 

BaP <0,01* <0,01* 0 <0,01* <0,01* <0,01* 

As 0,04 0,004 0,036 0,001 0,002 <0,001 

*Markerade värden anges som osäkra mätvärden i StormTacs databas. 

1 

Rening med markavvattning till makadamdiken som leds till fördröjning i rörmagasin. 

2

 Rening med viss markavvattning till regnväxtbädd samt allt takvatten till regnväxtbädd där allt vatten också 

fördröjs i rörmagasin. 

3

 Rening med markavrinning till svackdike/makadamdike/biofilter som leds till fördröjning i rörmagasin. 

 

Värden markerade som osäkra enligt StormTac i Tabell 7 och 8 beror på att för få mätvärden 

finns registrerade för nickel (Ni), kvicksilver (Hg) och bensapyren (BaP) gällande flerfamiljshus 

samt olja och bensapyren gällande skogsmark. För zink (Zn), kvicksilver och olja finns det en 

stor variation i mätvärden för radhus, de bedöms därför som osäkra värden. Det samma gäller 

kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink och olja för skogsmark. Osäkerheterna påverkar mest 

schablonvärden för metallhalter. 

6 BEHOV AV YTTERLIGARE UTREDNING 

När underjordiska garage projekteras i området behöver grundvattennivåer undersökas i 

samband med detta. Vid undersökning i oktober 2018 uppmättes nivåer på +35.94 samt 

+36.01 (Tyréns, 2018). Om stora volymer grundvatten behöver avledas kan anmälan krävas 

enligt kapitel 11 miljöbalken. 

 

Om underjordiskt garage projekteras under Yta 3 bör lokalisering av nedfart ske med tanke 

på höjd och avrinning för att förhindra att ytavrinnande vatten når garaget. 

 

Exakt lokalisering av dagvattenhantering samt utformning av reningsteknik bör ske när 

byggnadernas placering och utformning är fastslagen. 

 

Dimension på serviser för dagvatten är okända. Ledningar i gata är angivna med innerdiameter 

på 174 samt 276 mm i Bilaga 2. 

7 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Med föreslagen rening och fördröjning av exploateringsytorna 1, 2 och 3 bedöms att rening och 

fördröjning av dagvatten uppfyller krav från Knivsta kommun och Roslagsvatten. 
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Med föreslagen höjdsättning minimeras risk för översvämning inom planområdet samt påverkan 

på omkringliggande fastigheter.  

 

För att nå målen i kommunens dagvattenstrategi behöver dagvattnet tas omhand vid källan med 

hjälp av biologisk rening och fördröjning. Att nyttja vegetation för rening så mycket som möjligt 

och få en långsam avledning är positivt samtidigt som det ger upphov till samt nyttjar 

ekosystemtjänster. 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i form av infiltration bedöms inte vara möjlig i 

större utsträckning på grund av nära till berg samt lerhaltig mark, bedömt utifrån de 

geotekniska förhållandena. 

 

Den nedströms liggande Lövstaån är bedömd som vattenförekomst och innehar 

miljökvalitetsnormer (MKN). Bedömning av miljökvalitetsnorm och status har skett både mot 

Lövstaån men föroreningars påverkan har även bedömts för de preliminära vattenförekomsterna 

Pinglaström och Knivstaån. 

 

Dagvattenflödet från fastigheten Vrå 1:64 ska fördröja 20 mm nederbörd baserat på reducerad 

area. Det innebär en effektiv magasinsvolym på 0,6 m
3

/100 m
2

 exploaterad yta. 

Fördröjningskravet gäller inte ytor planerade som allmän platsmark. 

 

Höjdsättning i området ska göras så att goda marginaler säkerställs för att klara dagens och 

framtidens extrema regn. Det är viktigt att inga instängda partier skapas vid höjdsättning av 

planområdet. Höjdsättningen ska vara utförd på ett sådant sätt att det finns tydliga lågstråk, där 

vatten kan rinna undan utan att skada hus och fast egendom även vid extrema 

nederbördssituationer. Höjdsättning av Yta 1, 2 och 3 ska utföras så att det dagvatten som 

uppkommer inom planområdet leds till respektive dagvattenlösning.  
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BILAGA 1 

Samtliga foton är tagna av Tyréns AB. 

 

  

Bild 1 och 2. Övergångsställe mellan Yta 2 och 3 på Brunnbyvägen som delar fastigheten Vrå 

1:64 i två delar. Foto taget norrut. 

 

  

Bild 3. Mindre dike vid cykelvägen från bild 1 och 2. Foto taget österut. 

Bild 4. Bilparkering sker idag utmed Morängatan, norrut. Här i höjd med Yta 2, planerad för 

flerfamiljshus. 

 

  

Bild 5. Foto taget söderut på samma parkeringsyta som bild 4. Tydlig lutning kan ses. 

Bild 6. Foto taget österut in i skogen där bergsklack är synlig och delvis bortbruten i tidigare 

markarbeten. 
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Bild 7. Foto västerut över den park som rymmer ett underjordiskt magasin samt en damm med 

öppen vattenyta vid Dammgatan. 

Bild 8. Foto söder ut från korsning i bild 1 och 2 mot hörnet på Stenbrottsgatan med lite blötare 

mark och vass växer. Planerad för Yta 3. 

 

  

Bild 9 och 10. Typiska bilder inifrån det smala skogsområdet som fastigheten Vrå 1:64 utgör. 

Delvis plana områden och delvis höjder på uppemot 8 meter.  
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BILAGA 2 

 

VA-ledningar väster om Vrå 1:64 från Roslagsvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servis dagvatten  
Okänd dim. 

Magasin för 
dagvatten 
öster ifrån, 
bl.a. skolan. 

Servis dagvatten  
Okänd dim. 

Dagvatten dim.  
200/174 mm 

Dagvatten dim.  
315/276 mm 

Endast 
vattenspegel 
i dammen. 
Ingen 
fördröjning. 
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BILAGA 3 

Exempel på dagvattenlösningar som omnämns i rapporten. Foto: Tyréns AB 

 

 

 

 
Figur A. Exempel på olika sätt att arbeta med höjdsättning för att vattnet ska välja en bestämd 
avrinningsväg med versioner av svackdiken. 

         
Figur B. Exempel på utformning av makadamdike, med synlig sten eller gräsklätt. Med ett djupare 
växtsubstrat benämns lösningen som ett biofilter. 



 

 

 

 

Uppdrag: 288969, Alsike parallellt uppdrag 2019-04-18 

Beställare: TB-Gruppen Bostad AB Slutrapport 

 

O:\GAV\288969\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Dagvatten\Leverans 190430\Rapport Dagvattenutredning Brännskärsskogen.docx 

24(24) 

 

 

 
Figur C. Exempel på regnväxtbäddar på innergård eller ut med fasad. Växter ska väljas som klarar torka. 
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SAMMANFATTNING 

Detta PM Geoteknik beskriver en tidig geoteknisk bedömning av fastigheten Vrå 1:64 i Alsike. 

Undersökningarna är planerade och utförda med avseende på att översiktligt beskriva de 

rådande geotekniska förhållandena inför framtagande av en detaljplan för området. 

Området bedöms vara lämpligt för planerade byggnationer enligt föreslagen situationsplan 

(underlag A). Ytskikt i områdets höglänta delar består av en silitig, sandig och grusig moränjord 

med tunt jordtäcke (0–1,5m tjocklek). Berg i dagen och ytnära berg förekommer i stora delar av 

området. I området längs Brunnbyvägen där byggnation av flerbostadshus 3–4 våningar planeras 

bedöms pålgrundläggning alternativt en kombinationsgrundläggning med pålar och grundplatta 

bli aktuell. I detta området varierar jorddjup kraftigt mellan ca 4-10m varvig lera med sandskikt. 

Byggnader i området bör planeras och projekteras vidare i geoteknisk kategori 2 (GK2), och 

säkerhetsklass 1(SK1) för grundplatta på friktionsjord för flerbostadshus. Där flerbostadshus 

planeras grundläggas på silt och lerjordar kan geoteknisk kategori 2 (GK 2) samt säkerhetsklass 

2 (SK2) nyttjas. 

 

INLEDNING 

Föreliggande PM Geoteknik beskriver de generella geotekniska förutsättningarna som råder på 

fastigheten Vrå 1:64 i Alsike, med avseende på jord, berg och grundvatten. Sammanställning av 

tidigare och nu utförda undersökningar redovisas i en separat rapport MUR, Markteknisk 

undersökningsrapport, daterad 2018-12-20. 

Inga dimensioneringar eller beräkningar har genomförts i detta tidiga skede utan detta måste 

vidare projektering av området hantera i ett senare skede. 
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1 OBJEKT 

På uppdrag TB Gruppen Bostad AB har Tyréns AB utfört en geoteknisk undersökning på fastighet 

Vrå 1:64 i Alsike, i Knivsta kommun. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Tommy Stenlund. 

Undersökningsområdet består idag av ett kuperat område med skogsmark, beläget på båda 

sidor om Brunnbyvägen vid korsningen med Stenbrottsgatan samt mellan Morängatan och 

Skogsgläntevägen. Förslag för byggnation i ny detaljplan ses nedan i figur 1. Området har delats 

upp i delområden och numrerats för att underlätta översikt. 

Figur 1. Bebyggelseförslag med 3 st numrerade delområden markerat med rött som beskrivs i 

följande PM Geoteknik. Upprättad av Tyréns AB, datum 2018-12-19. 

2 ÄNDAMÅL 

Den geotekniska undersökningen syftar till att beskriva de övergripande geotekniska 

förutsättningarna på fastigheten inför framtagande av detaljplan. Undersökningen syftar också 

till att uppskatta grundläggningsmetoder, geotekniska kategorier och säkerhetsklasser för 

framtida byggnader i området.  

3 UNDERLAG FÖR PM GEOTEKNIK 

3.1 TIDIGARE GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Tyréns har inte utfört några tidigare geotekniska undersökningar i närområdet. Tyréns har fått ta 

del av följande geotekniska undersökningar i närområdet: 

 

Kv Vrå 1:150, Alsike, Knivsta Kommun, Planerade Bostäder. PM angående mark och 

grundläggningsförhållanden. Daterad 2014-03-19. Upprättad av Ulf Johnson Geo AB. 

3.2 ÖVRIGA UNDERLAG 

• BFR R85:1988, reviderad upplaga 1990 

• Statens planverk, rapport 59:1982 

• IEG Rapport 7:2008 Plattgrundläggning 

Område 1. 

Område 2
.  Område 1. 

Område 3. 
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4 STYRANDE DOKUMENT 

Tabell 1 Styrande dokument 

Dokument Datum, År 

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, 

SS-EN 1997-1:2005 

2005 

TKGeo 13, TDOK 2013:0667, ver 2,0 2016 

AMA Anläggning 17 2017 

Tillämpningsdokument 2: Slänter och Bankar, IEG Rapport 6:2008, EN 

1997-1 Kapitel 11-12 

2008 

 

5 FÖRESLAGNA KONSTRUKTIONER  

På fastigheten Vrå 1:64 föreslås en ny detaljplan innefatta ett antal flerbostadshus med 2–4 

våningar. På den nordöstra sidan av Brunnbyvägen föreslås även två parkeringsgarage i 

källarplan under planerade bostäder. 

6 MARKFÖRHÅLLANDEN 

6.1 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 

Undersökningsområdet är ett kuperat skogsområde med varierade höjdnivåer. De högsta 

marknivåerna återfinns i delområde 1 i områdets norra del, samt söder om område 3. Låglänta 

partier finns intill Brunnbyvägen. Marknivåerna är belägna mellan +36,6 m till +38,3m (RH 2000) 

i undersökta punkter. 

6.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Den geotekniska undersökningen stämmer i grova drag överens med SGUs jordartskarta. Inga 

undersökningar utfördes i delområde 1. Enligt SGUs jordartskartan består de ytliga jordarterna i 

området består av en silitig, sandig och grusig moränjord med tunt jordtäcke (0–1,5m tjocklek) 

och berg i dagen är vanligt förekommande. 

I delområde 2 närmast Brunnbyvägen återfinns lera i ytan som ställvis är siltig och har sandskikt. 

Lerlagret är ca 2-4 m tjockt och ökar i mäktighet mot Brunnbyvägen. Leran övergår sedan i 

morän.  Norra delen domineras av morän och ytnära berg (<0,5 m jorddjup) och berg i dagen. 

Delområde 3 är beläget på den södra sidan om Brunnbyvägen, där ställvis siltig varvig lera, med 

en mäktighet på ca 4-7 m, dominerar de naturligt lagrade jordarterna. Längre söder ut i området 

finns siltig sandig grusig morän. 

Se även tolkad planritning G120101 och tolkad sektionsritning G1201301. 

 

6.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Ett grundvattenrör har installerats, ett i punkt 18T06 med ID 18T06GV, grundvattenmätningar 

har utförts vid två tillfällen. Första mätningen utfördes i samband med den geotekniska 

undersökningen 2018-10-11 och den andra utfördes 2018-10-15. Resultaten från 

grundvattenundersökningen finns även i MUR Alsike, Vrå 1:64, Tyréns, 2018-12-20. 

 

https://enav.sis.se/sv/Standard/?std=STD-38809
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Tabell 2. Grundvattenmätningar 

ID Datum Marknivå 

(RH 2000) 

Djup till 

gv- yta (m 

u my) 

Grundvattennivå 

(RH2000) 

18T06GV 2018-10-11 36,60 0,66 +35,94 

 2018-10-15 36,60 0,59 +36,01 

 

6.4 BEDÖMT DJUP TILL BERG 

I tabellen nedan redovisas bedömda nivåer för djup till berg utifrån utförda JB2-sonderingar. 

 

Tabell 3. Bedömt djup till berg i punkter undersökta med jordbergsondering (Jb2) 

ID Djup (m u my) Nivå (RH2000) 

18T01 2,00 +36,29 

18T02 0,65 +37,60 

18T03 1,90 +36.33 

18T04 4,03 +32,72 

18T05 3,65 +33,37 

18T06 10,07 +26.53 

18T07 4,38 +32,26 

 

6.5 RADON 

Resultaten från radonmätningen redovisas i MUR Alsike, Vrå 1:64, Tyréns, 2018-12-20. 

Marken i området bedöms vara normalradonmark och grundläggning utförs således 

radonskyddat. 

7 STABILITET 

Marken inom området bedöms utgöras huvudsakligen av friktionsjord och berg i dagen. 

Områden bestående av lera är begränsad och relativt plant. 

Stabiliteten bedöms som tillfredställande för aktuella jordlager och topografi.  

8 RESULTAT OCH REKOMMENDATIONER 

8.1 ALLMÄNT 

Samtliga delområden bedöms vara lämpliga för planerade byggnationer enligt föreslagen 

situationsplan (underlag A och fig 1.). Parkeringsgaragen i området kan kräva omfattande 

bergschakt. 

Objektspecifika kompletterande geotekniska undersökningar bör utföras i senare skeden för att 

ta fram bland annat hållfasthets- och deformationsegenskaper för jordarna i området.  
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8.2 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS 

Byggnader i delområde 1 bör planeras och projekteras vidare i geoteknisk kategori 2 (GK2), och 

säkerhetsklass 1(SK1) för grundplatta på friktionsjord för flerbostadshus. I delområde 2 och 3 

bör byggnader planeras och projekteras vidare i geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 

2 (SK2) för grundplatta och grundläggning med pålar på silt och lerjord för flervåningsbyggnad. 

8.3 GRUNDLÄGGNING 

I delområde 2 och 3 varierar jordlager och mäktigheter kraftigt, där grundare fastmarkspartier 

förekommer i norra delen av området samt längts i söder medan mäktigare jordlager av lera 

förekommer under Brunnbyvägen 

Längs Brunnbyvägen där byggnation av flerbostadshus 3–4 våningar planeras bedöms 

pålgrundläggning alternativt en kombinationsgrundläggning med pålar och grundplatta bli 

aktuell. I delområde 1 bedöms grundläggning kunna utföras med grundplatta på mark. Där 

erforderliga pålningslängder ej erhålles övergår grundläggning till plintar.  

I delområde 1 kommer grundläggning ske i fast morän eller plansprängt berg. Sannolikt kan 

ytliga grundläggningar utföras i detta delområde. 

Bestämning av slutgiltigt grundläggningsutförande kan ges efter det att bebyggelse är bestämd 

och objektspecifik geoteknisk undersökning är utförd. 

8.4 GEOTEKNISKA STÖDKONSTRUKTIONER  

Huruvida schakter kan utföras med slänt eller inom stödkonstruktion (spont) i de områden där 

lera förekommer är avhängt på nivå för lägsta golv. 

Där garage/källare ska byggas erfordras kompletterande geotekniska undersökningar och 

stabilitetsberäkningar för beslut avseende behov av spont. 

8.5 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV GRUNDVATTEN 

I områden med friktionsjord i yliga lager kan möjligheten finna för att infiltrera dagvatten.  
I områdena där jorden består av lera skall den naturliga infiltrationen av dagvatten förväntas 

vara mycket låg. De täta jordarna ger dock möjlighet för naturligt täta förddröjningsdammar. 

8.6 SCHAKT OCH GRUNDVATTEN 

Grundvattenytan återfinns ca 0,6 m under markytan vid korsningen Stenbrottsgatan-

Brunnbyvägen i delområde 3. Med grundvattenytor nära befintlig markyta och varierande 

jordarter i undersökningsområdet, bör kommande detaljprojektering undersöka åtgärder och 

beskrivning för hur jordschakt ska utföras. Tänkbara åtgärder för att kunna genomföra 

jordschakt kan vara länshållning med pumpar/filterspetsar, geotekniska stödkonstruktioner och 

eventuellt en temporär grundvattensänkning kan erfordras för djupare schakter. 

Utförligare grundvattenundersökningar och längre mätserier behövs i ett senare skede för att 

kunna beskriva grundvattennivåer för schakt och grundläggningsförhållanden mer specifikt. 

8.7 RADON  

Radiummätning med gammaspektrometer visar att marken i området kan klassas som låg- till 

normalradonmark. Därför rekommenderas att byggnader och grundkonstruktioner genomföras i 

radonskyddat utförande.  

8.8 BERGSCHAKT 

Risk för bergschakt föreligger för samtliga områden. 

8.9 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR 

Överbyggnad dimensioneras för förekommande terrassmaterial. Material som kan bli aktuellt är 

morän och lera.  
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• Morän tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2.  

• Jordlager av lera tillhör materialtyp 4B/5A och tjälfarlighetsklass 3/4. 

Fullständiga labbresultat redovisas i Markteknisk undersökningsrapport/MUR, dat. 2018-12-20.  

8.10 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Lerans sättningsegenskaper har ej utretts.  

Det ska noteras är att lermäktigheten inom delområden 2 och 3 varierar mellan ca 2 – 7 m vilket 

även innebär att differentialsättningar är att förvänta vid belastning.  

Områden som består av friktionsjord bedöms som inte särskilt sättningskänslig. 
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SAMMANFATTNING 

Denna marktekniska undersökningsrapport (MUR)/geoteknik redovisar utförda geotekniska fält- 

och laboratoriemetoder. Tolkningar och rekommendationer redovisas separat i PM geoteknik. 
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1 OBJEKT 

Undersökningsområdet är fastigheten Vrå 1:64, belägen i Alsike, norr om centralorten Knivsta. 

Området består idag av skogsmark, som är bevuxen med tall och granskog. Intill 

undersökningsområdet har nybyggnation skett i rask fart under de 5 senaste åren, med 

uppförande av infrastruktur och bostäder.

 

Figur 1. Undersökningsområdet läge markerat med röd streckad linje. Källa: www.eniro.se  

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 

Tyréns AB har på uppdrag av TB Gruppen Bostad AB utfört en geoteknisk undersökning inför 

framtagande av ny detaljplan för undersökningsområdet och tillika fastigheten Vrå 1:64 i Alsike.  

Den geotekniska undersökningen syftar till att översiktligt beskriva de geotekniska 

förutsättningarna inför kommande projektering av bostäder i området. 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

3.1 GEOTEKNISKA UNDERLAG 

Tyréns AB har tagit del av följande geoteknisk undersökning i närområdet: 

• Kv Vrå 1:150, Alsike, Knivsta Kommun, Planerade Bostäder. PM angående mark och 

grundläggningsförhållanden. Daterad 2014-03-19. Upprättad av Ulf Johnson Geo AB. 

• SGU:s jordartskarta, skala 1:25 000. Källa: www.sgu.se  

• SGU:s karta över jorddjup, skala 1:50 000. Källa: www.sgu.se  

 

3.2 ÖVRIGA TEKNISKA HANDLINGAR/DOKUMENT 

• Bebyggelseförslag arkitektur Sammanställning Alsike 20181219. Upprättad av Tyréns 

AB, daterad 2018-12-19. Tyréns uppdragsnummer 288969. 

  

http://www.eniro.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
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4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna 

nedan redovisas styrande dokument för undersökningen. 

 
Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 

22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat 

beteckningsblad, 2016-11-01. 

 
Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Övriga ej 

Europastandarder 

 

Jb-sondering SGF Rapport 4:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 

1:2013 

Provtagningar  

Kategori B 
SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 

1:2013 

 
 
 
Tabell 3. Laboratorieundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Klassificering SS-EN ISO 14688-1 

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014 

Skrymdensitet SS-EN ISO 17892-2:2014 

 
Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006 

4.1 ÖVRIGA STYRANDE DOKUMENT 

• BFR R85:1988, reviderad upplaga 1990 

• Statens planverk, rapport 59:1982 

• IEG Rapport 7:2008 Plattgrundläggning 

5 GEOTEKNISK KATEGORI 

De geotekniska fältundersökningarna har planerats och utförts i enlighet med geoteknisk 

kategori 2. 

 

Utförda geotekniska fältundersökningar redovisar de övergripande geotekniska förhållanden 

som råder på fastigheten. Ytterligare geotekniska fältundersökningar kommer erfordras för att 

dimensionera planerade byggnader och geokonstruktioner inom området. 
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6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 TOPOGRAFI 

Undersökningsområdet är ett kuperat skogsområde med varierade höjdnivåer. De högsta 

delarna av området är belägna i den norra delen, samt på sydöstra sidan av Brunnbyvägen. 

Geotekniska undersökningspunkter är belägna mellan nivåer +36,6 m till +38,2m. Borrpunkters 

läge redovisas på planritning G110101. 

6.2 YTBESKAFFENHET 

Ytskikt i den norra delen av undersökningsområdet består av en moränjord med viss finjordshalt 

och normal blockighet. Bergsryggar i den norra delen av undersökningsområdet är blockrika 

läsidesmoräner. 

I de centrala och södra delarna av undersökningsområdet övergår ytskikt i siltig lerjord med 

ställvisa sandskikt.  

6.3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

 

 

Figur 2. Jordartskarta över Alsike. Undersökningsområdet markerat med svart streck. Källa: www.sgu.se  

Ytskikt i undersökningsområdet består av moränjord och berg i dagen i de höglänta delarna. I de 

lågpartierna förekommer glacial lera.  

7 POSITIONERING 

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av fältgeotekniker Magnus 

Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.  

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 

Höjdsystem: RH 2000 

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR 

Aktuella sonderingar omfattar: 

http://www.sgu.se/
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• Jordberg-sondering JB-2 i 7 st punkter 

8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR 

Aktuella provtagningar omfattar: 

• Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 5 st punkter 

8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Undersökningarna har utförts under perioden 2018-10-11. 

8.4 FÄLTINGENJÖRER 

Fältarbete har utförts av fältgeoteknik Robin Vahlberg, Tyrens AB och Magnus Wiklander, Tyréns 

AB. 

8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 

Undersökningarna har utförts med borrbandvagn GM 75, nr:  111 587 

 
Tabell 5. Utrustning och kalibrering 

Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av 

Borrbandvagn 111 587 2018-03-26 Micael Blitz, Geofound AB 

8.6 PROVHANTERING 

Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 

Fälthandbok. 

Störda prover har förvarats i rumstemperatur och transporterats i provpåsar av plast.  

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar: 

• Rutinundersökning störda prover (okulär jordartsbenämning, vattenkvot, flytgräns) av 3 

st prover 

• Jordartbenämning av 6 st prover 

• Vattenkvot av 2 st prov. 

 
Utförda provtagningar redovisas i bilaga 1. 

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Laboratorieundersökningar har utförts under perioden 2018-10-22. 

9.3 LABORATORIEINGENJÖRER 

Laboratorieundersökningar har utförts av Medhat Al-Nasrawi, laboratorieingenjör Tyréns AB.  

9.4 PROVFÖRVARING 

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i sex månader 

efter utförd rutinundersökning.  
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10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: 

• Installation av ett grundvattenrör 1” stålrör med filterspets (Rf) i 1 st punkt. Spetsnivå för 

filter installerades i friktionsjord på +27,9. Grundvattenrörets läge redovisas på 

planritning G110101. 

 

10.1.1 KORTTIDSOBSERVATIONER 

 

Tabell 6. Grundvattenmätningar Alsike 

ID Datum Marknivå 

+Z (m) 

Grundvattendjup 

från markyta 

(m) 

Grundvattennivå 

Z+ (m) 

Kommentar 

18T06GV 2018-10-11 36,60 0,66 35,94 Vid 

installation 

 2018-10-15 36,60 0,59 36,01  

 

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under perioden 2018-10-11 till och med 2018-10-

15. 

10.3 FÄLTINGENJÖRER 

Fältarbete har utförts av fältgeotekniker Robin Vahlberg, Tyrens AB och Magnus Wiklander, 

Tyréns AB. 

11 MILJÖTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

11.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Mätningar av radiumhalt på berghällar genomfördes för att mäta aktivitet på naturligt radioaktivt 

sönderfall. Koncentration av isotoperna kalium-40, radium-226 och torium-232.  

11.2 FÄLTPERSONAL 

Radiummätningar utfördes av geotekniker Olle Risby med utrustning Gammaspektrometer. 

11.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Mätningar utfördes 2018-10-15. 

12 HÄRLEDDA HÄRDEN 

Inga härledda värden för tex. för hållfasthets eller deformationsegenskaper har tagits fram i 

detta skede. 

12.1 JORDARTER 

Observerade jordprover har fältbedömts samt vissa prover har vidare analyserats på geotekniskt 

laboratorium. Fältbedömningar samt laboratorieanalyser redovisas i bilaga 1.  
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12.2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 

Observerade grundvattennivåer redovisas i 10.1.1 samt på borrhålsritning G110302. 

12.3 RADIUMMÄTNINGAR 

 

Tabell 7. Resultat från mätningar med gammaspektrometer 

Mätpunkt K  

% 

U 

(ppm) 

 

Th 

(ppm) 

Koncentration 

Ra-226 

Bq/kg 

Aktivitetskoncentration 

(I) 

18Tr01 1,02 2,29 5,33 28,28 0,31 

18Tr02 1,09 2,95 5,01 36,43 0,34 

18Tr03 1,44 3,41 4,98 42,11 0,39 

18Tr04 0,96 3,31 5,21 40,88 0,34 

18Tr05 1,08 3,52 5,17 43,47 0,36 

18Tr06 1,34 4,4 9,15 54,34 0,51 

18Tr07 1,02 3,44 6,87 42,48 0,39 

18Tr08 1,06 4,74 9,91 58,54 0,51 

Enligt BFR R85:1988, reviderad upplaga 1990 klassificeras mark med avseende på radiumhalt i 

berg enligt följande: 

 

< 60 Bq/kg Lågradonmark 

60-200 Bq/kg Normalradonmark 

>200 Bq/kg Högradonmark 

 

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad (Statens planverk rapport 59:1982):  

Lågradonmark  Inget radonskydd 

Normalradonskydd Radonskyddande  

Högradonmark Radonsäkert 

13 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

13.1 GENERELLT 

JB2-Sonderingar i punkt 18T01 och 18T02 har inte utförts 3 meter i berg vilket är standarden för 

metoden. 

 

Inga andra avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller 

laboratorieundersökningarna.  

14 ÖVRIGT 

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de 

geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida: 

www.sgf.net. 

http://www.sgf.net/


Uppdragsnamn: Uppdragsnummer: Datum:

Borrhålsnummer 

(Sektion)

(Sidomått)

Djup under 

my/prov-

tagningsnivå

Provtag-

ningssätt

Jordart Material-

typ

Tjälfarlig-

hetsklass

Vatten-

kvot

Konflyt-

gräns

Anm.

18T01 0,0-0,1 Skr sandig HUMUS, saHu Fältbedömt

0,1-0,9 " brun LERA med sandskikt, 

Cl sa

4B 3 Okulär

0,9-1,3 " grusig siltig SAND, grsiSa 3B 2 Okulär

1,3-1,6 " grusig siltig SAND, grsiSa 4A 3 12% vattenkvot

18T03 0,0-0,2 Skr HUMUS med enstaka 

växtdelar, Hu(pr)

Fältbedömt

0,2-1,2 " varvig torrskorpa LERA med 

sandskikt, vCldc sa

Fältbedömt

1,2-1,9 " varvig LERA, vCl Fältbedömt

18T04 0,0-0,1 Skr HUMUS med enstaka 

växtdelar, Hu(pr)

Fältbedömt

0,1-0,4 " grusig siltig SAND, grsiSa 3B 2 Okulär

0,4-1,9 " brun LERA, Cl 4B 3 Okulär

1,9-2,7 " varvig LERA med sandskikt, 

vCl sa

Fältbedömt

2,7-3,3 " siltig LERA, siCl Fältbedömt

3,3-3,7 " SAND, Sa Fältbedömt

18T06 0,0-0,2 Skr HUMUS med enstaka 

växtdelar, Hu(pr)

Fältbedömt

0,2-0,5 " SAND, Sa Fältbedömt

0,5-1,3 " brun LERA, Cl 4B 3 Okulär

1,3-2,2 " brun varvig LERA, vCl 4B 3 51% 60% Rutin

2,2-3,8 " brun siltig LERA, siCl 5A 4 47% 47% Rutin

3,8-5,8 " brun siltig LERA, siCl 5A 4 okulär

18T07 0,0-0,1 Skr HUMUS med enstaka 

växtdelar, Hu(pr)

Fältbedömt

0,1-0,3 " mörkbrun lerig DY, clDy 5B 4 106% Vattenkvot

0,3-2,1 " brun  LERA, Cl 4B 3 32% 56% Rutin

2,1-3,6 " siltig LERA med siltskikt, 

siCl si

Fältbedömt

Lab. undersökare

Medhat Al-nasrawi

Alsike

Undersökningsdatum

2018-10-22

Enligt TK Geo AMA 

Anläggning

288969 2018-10-22

O:\GAV\288969\G\Lab\Provtabell-Alsike.xlsx
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SAMMANFATTNING 

Ljudnivån utomhus till följd av vägtrafik i området kring det planerade området Lilla 

Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 i Alsike har beräknats med avseende på ekvivalent och maximal 

ljudnivå vid fasad såväl som på uteplats. 

Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad ligger väl inom riktvärdet 60 dB(A) enligt Svensk 

författningssamling, förordning 2015:16, för samtliga fastigheter.  

Även för uteplatserna är ljudnivån överlag låg. Undantaget är sydvästra hörnet av huset längs 

Skogsgläntevägen där ljudnivån överskrider riktvärdena. För att hantera detta föreslås en 

gemensamma uteplats placerad på innegården mellan de närliggande husen samt i förekommande 

fall inglasning av balkonger. 

Baserat på Trafikverkets prognoser uppskattas den ekvivalenta ljud öka med 1 dB fram till år 2040. 

Den maximala ljudnivån är oförändrad. Undantaget ovan nämnda uteplats är ljudnivåerna således 

fortfarande inom riktvärdena. 
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1 BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING  

Centralt i Alsike i Knivsta kommun skall ett antal bostadshus med 2-4 våningar byggas på 

fastigheten Vrå 1:64, se bild nedan. Som ett led i projekteringsarbetet utförs en simulering av 

trafikbullret i närområdet och den omedelbara bullerbelastningen av de aktuella husen. 

Beräkningsresultaten redovisas i denna rapport och ligger framöver till grund för dimensionering 

av exempelvis fönster och andra konstruktionsdetaljer för att uppfylla riktvärden för god ljudmiljö 

i bostäder. Fastigheterna skall innehålla ljudkraven enligt Svensk författningssamling 2015:216 

enligt nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Flygfoto (Googlemaps) över Alsike med aktuellt område Vrå 1:64 inringat.  

2 BEDÖMNINGSGRUNDER NYBYGGNATION AV BOSTÄDER 

När människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag men buller 

påverkar människan på en rad olika sätt, exemplevis genom ökad stress, trötthet, 

koncentrationssvårigheter och försämrad taluppfattbarhet. 

Störningsmått 

Ljudets styrka korrigeras ofta för att fånga hur väl det uppfattas av det mänskliga örat. A-vägning 

är den vanligaste korrektionen och lämpar sig bäst för relativt tysta miljöer där ljudnivån är att 

jämföra med ett normalt samtal. För bullrigare miljöer finns andra vägningsmått. Om ljudet 

innehåller mycket lågfrekvent ljud som från stora fläktar eller tunga fordon kan C-vägning vara en 

mer lämpad korrektion. Det mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga. 

Ekvivalent och maximal ljudnivå 

Beroende på bullrets varaktighet och variation används ekvivalent eller maximal ljudnivå. Med 

ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod. Den maximala ljudnivån är 

som namnet antyder den högsta förekommande ljudnivån under motsvarande period. För 

stationärt buller sammanfaller således ekvivalent och maximal ljudnivå.  
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För trafikbuller används vanligen ekvivalent A-vägd ljudnivå LpAeq och maximal A-vägd ljudnivå LpAFmax 

under tidsperioden ett dygn. Den maximala ljudnivån är således den högsta förekommande 

ljudnivån för en fordonspassage under ett årsmedeldygn. 

 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER UTOMHUS VID BOSTÄDER  
Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostäder i form av ”Förordningen 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader” (Svensk författningssamling, förordning 2015:16). I den 

bestäms riktvärden gällande buller utomhus vid bostadsbyggnader, från spårtrafik och vägar. 

Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostäder. 

Bestämmelserna ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller 

icke planlagd mark), och i ärenden om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på 

förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen 

(2010:900). I och med riksdagsbeslut uppdaterades 3 § från och med den 2017-07-01 till 5 dB 

högre värden än i ursprungs-formuleringen. Uppdateringen gäller för alla nya bygglov och planer 

med start PM from januari 2015. 

 

 
Ekvivalent A-vägd 

ljudnivå, LpAeq,nT [dBA] 

Maximal A-vägd 

ljudnivå, LpAFmax,nT [dBA] 

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

som inte bör överskridas 

- Dock om bostaden < 35 m
2

 

60
a)

 

 

65
a)

 

- 

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en 

uteplats, om en sådan ska anordnas i 

anslutning till byggnaden 

50 70
b)

 

Högsta ljudnivå vid fasad på en 

ljuddämpad sida 
55 70 (kl. 22-06) 

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida, vid 

ombyggnad (PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum. 

b) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 

22.00. 

Tabell 1. Riktvärden utomhus för frifälts ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader, värden enligt 
riksdagsbeslut 2017. 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har 

betydelse för bullersituationen. 

Förklaringar trafikbuller 

Bostadsrum: rum för daglig samvaro (ej kök) och rum för sömn 

dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå 

Ekvivalent ljudnivå: medelljudnivå över ett år för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett 

frifältsvärde med avseende på ett dygn 

Maximal ljudnivå: ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik från den mest bullrande fordonstypen med 

tidsvägning Fast, beräknad som ett frifältsvärde 

Frifältsvärde: ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad 

Uteplats: iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

 BERÄKNINGSMODELL 

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev.1996 har använts för beräkning av 

ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 

4653. 

Beräkningarna har genomförts med programmet CadnaA (version 2017) från DataKustik. 

Programmet utnyttjar tredimensionella digitala kartor över området, även inkluderande 

byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm, hanteras av 

programmet i enlighet med rådande beräkningsmodeller. 

I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 500 m 

och för reflexerna 100 m från källposition såväl som från mottagarposition. Beräkningarna 

försummar högre ordningens reflexer. I enlighet kraven ovan på frifältsvärden vid fasad inkluderar 

mottagarpunkter närmare än 1 m från fasad inte reflexer från motsvarande byggnad. 

 BERÄKNINGSNOGGRANNHET 

För vägtrafik varierar standardavvikelsen för den dygnsekvivalenta A-vägda ljudnivån från omkring 

3 dB vid 50 meter från vägens mitt till 5 dB vid 200 meter. Det ”sanna” värdet ligger med cirka 70 

% sannolikhet inom beräkningsresultatet plus/minus en standardavvikelse. Vad beträffar den 

maximala ljudnivån finns ännu inte någon statistisk analys av felet. 

 GEOGRAFISKA INDATA 

• Terrängkarta; Höjddata grid 2+ i ASCII-format med projektion SWEREF 99 TM från Lantmäteriet 

levererad 2019-01-28 av Metria/Se Sverige. 

• Fastighetskarta; Fastighetskarta i shape-format från Lantmäteriet leverad 2019-01-28 av 

Metria/Se Sverige. 

• De planerade husen är inlästa från planritning tillhandahållen av Jörgen Winnberg, Tyrens AB, 

2019-04-08 i projektion SWEREF 99 18 och transformerade till SWEREF 99 vid inläsning till 

CADNA. 

 TRAFIKDATA 

Trafikflödesdata för närmast liggande gator har erhållits från mätningar under våren 2019 utförda 

av Knivsta kommun. I tabellen nedan med referens till figur 2 sammanfattas aktuella 

trafikmängder samt andel tung trafik och i beräkningen använd hastighet. 

 

Tabell 2.  Nuvarande uppmätt vägtrafik med avseende på årsmedeldygn 

 
  

Väg (kartref) 
Trafikmängd 

(6-22)
 

Trafikmängd 

(22-06) 

Andel tung 

trafik
 

Hastighet 

(km/h) 

Brunnbyvägen (1) 2686 159 8% 491) 
Morängatan (2) 408 28 6% 402) 
Stenbrottsgatan (3) 39 3 8% 402) 
Skogsgläntevägen (4) 363 4 9% 302) 
1) Avser faktisk hastighet. 
2) Avser skyltad hastighet 



 

 

 

 

 

Uppdrag: C:\Uppdrag\288969 Alsike\Rapport_R01-288969.docx 

 

2019-04-29 

 

 

8(20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Omkringliggande vägar med för Vrå 1:64 känslig trafik med referens till tabell 2. 

 

 ANTAGNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Höjden för de aktuella husen är i beräkningarna satt till 3 gånger antalet våningar på respektive 

byggnad. Höjdvariationen till följd av det sluttande läget bedöms ha försumbar inverkan. Övriga 

fastigheter är schablonmässigt höjdsatta enligt; komplementbyggnader såsom exempelvis bodar 

och garage till 4 m, småhus till 5 m, industribyggnader och olika samhällsfunktioner till 7-9 m 

samt flerfamiljshus till 15 m. Husväggarnas absorptionsfaktor är uppskattad till 0.21 vilket 

erfarenhetsmässigt utgör ett representativt medelvärde. Marken antas vara mjuk, dvs fullt 

absorberande. I aktuell beräkning där trafiken går nära berörda fastigheter är detta val av 

underordnad betydelse. 

4 RESULTAT 

Beräkningar av ekvivalenta och maximala ljudnivåer i planområdet till följd av trafik på närliggande 

vägar är utförda och presenterade som bullerkartor avseende höjden 2 meter relativt mark med 

ett beräkningsgitter om 5 x 5 meter. Redovisas gör också den högsta frifältsljudnivån oavsett 

våningsplanen vid ett antal olika positioner längs fasaden på de olika husen. Det förra för att ge 

en översiktlig uppskattning av bullersituationen i området, det senare för att ge grund för 

dimensionering av byggnader med avseende på interna bullerkrav. De olika fastigheterna och dess 

lägenheter är märkta enligt figur 3. Ljudnivån i detalj på respektive våningsplan redovisas i 

Appendix. Det kan noteras att skillnaden i ljudnivå mellan de olika våningsplanen är liten. 
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 EKVIVALENT LJUDNIVÅ 

Nedan i figur 4 presenteras frifältsvärdena vid fasad för den ekvivalenta ljudnivån med avseende 

på ett dygn. I de respektive beräkningspunkterna redovisas den högsta ekvivalenta ljudnivå 

oavsett våning, centralt på varje byggnad visas de för huset representativa nivåerna dag respektive 

natt. Till följd av den ringa trafikmängden och de låga hastigheterna är ljudnivåerna överlag låga. 

Brunnbyvägen är mest trafikerad och med högst hastighet vilket resulterar i högre ljudnivåer men 

som framgår är även de högsta nivåerna vid fasad under riktvärdet på 60 dB(A). Dessutom har 

samtliga fastigheter också en tyst sida med nivåer under 55 dB(A) vilket i förlängningen borgar 

för att en god ljudmiljö inomhus.  

När det gäller den ekvivalenta ljudnivån vid framtida uteplatser är den förutsatt att uteplatsen  

placeras mot respektive innegård, dvs på motsatt sida om respektive hus med avseende på 

närmast liggande väg, väl under riktvärdet om 50 dB(A). Undantaget är det sydvästra hörnet av 

byggnaden längs Skogsgläntevägen, A4-1 enligt ovan givna notation,  där nivåerna överskrider 

riktvärdena med några dB. Detta kan exempelvis hanteras genom tillgång till en gemensam, mer 

centralt placerad uteplats på innegården.  

I det fall att uteplatserna placeras på samma sida som väg överskrids riktvärdena för husen vid 

Brunnbyvägen. Bullerkartan ger god vägledning vid placering av uteplatser.  

 MAXIMAL LJUDNIVÅ 

Eftersom källstyrkan för den maximala ljudnivån i princip bestäms enbart av fordonsslag och 

hastighet kommer de erhållna nivåerna ges av avstånd, terrängens utseende och husens placering. 

Då den ekvivalenta ljudnivån enligt ovan är under riktvärdena ställs inget krav avseende maximal 

ljudnivå vid fasad utan enbart vid uteplats. Som framgår i figur 4 är det 3 byggnader där en del av 

uteplatserna är utsatta för maximala ljudnivåer på över 70 dB(A). Det gäller västra delen av husen 

gränsande mot korsningen mellan Brunnbyvägen och Stenbrottsgatan/Morängatan, B8 och A2 

samt ovan nämnda A4-1 vid Skogsgläntevägen. I de två förstnämnda fallen är det framförallt buller 

från Stenbrottsgatan och Morängatan som resulterar i högre nivåer. Trafikintensiteten på dessa 

gator är dock så låg att antalet passerande lastbilar är mindre än 5 ggr/h dagtid. För A4-1 är det 

framförallt den tunga trafiken på Brunnbyvägen som resulterar i högre ljudnivåer. I stället för 

placerad i omedelbar närhet kan som föreslaget ovan en gemensam uteplats på innegården vara 

en möjlig lösning. För att hantera ljudnivån på eventuella balkonger kan inglasning vara ett 

alternativ.  

5 SAMMANFATTNING 

Riktvärdena för ljudnivå på uteplats och vid fasad enligt riksdagsbeslut 2017 avseende 

uppdatering av Svensk författningssamling 2015:216 innehålls för samtliga bostäder i de 

planerade fastigheterna på Vrå 1:64 undantaget nedanstående. 

 

• Riktvärdena för maximal och ekvivalent ljudnivå överskrids vid uteplats i anslutning till 

byggnad A4-1. Detta kan förslagsvis hanteras genom tillgång till en centralt på 

innegården placerad gemensam uteplats samt inglasade balkonger. 

 

Eftersom det inte finns någon aktuell trafikprognos för framtida exploateringar i området kring 

Vrå 1:64 används Trafikverkets basprognos 2018-11-15 som förutspår en årlig ökning av 

trafiken i Uppsala län med 1.1 % fram till 2040. Detta innebär totalt 26 % mer trafik vilket 

innebär en ökning av den ekvivalenta ljudnivån med drygt 1 dB. Den maximala ljudnivån är 

oförändrad förutsatt att inte hastigheten på ändras. För aktuellt område innebär det att dragna 

slutsatser avseende innevarande år 2019 formulerade ovan gäller också år 2040.   
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Figur 3 Märkning av de olika fastigheterna för referens vid redovisning av beräkningsresultaten. 
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Figur 4 Översiktskarta för Vrå 1:64, Alsike avseende ekvivalenta ljudnivåer på 2 m höjd beräknade från 
givna data över ett årsmedeldygn.  
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Figur 5 Översiktskarta för för Vrå 1:64, Alsike med maximala ljudnivåer beräknade från givna data. 
 

77

81
81

59
7777

81

60
7878

81

60
7878

82

60
7979

81

61
7878

81
81

61
7878

81

59
7878

81 79

59
7878

50

51

83

82

7979

83 69

63
65

6362

76 7777

66

65

82

82

7878

83

84 81

77

67
67

6762

70
7878

81

8181

81

80

78

74 61

67

7979

66

80
7777

81

8177

63

67

69

69 61

69

7676

62

81

7777

81

8177

65

64

64

65

7676

65 75

78

80
7676

68

69

69

68656865

63

65

6767
65

64

69
68

6666

70

71 71

70

63

6464

48
63 6868

78

81

62
7878

81 78

62
7878

79

83

59
7979

83

60
7979

81

61
7878

81

54
7878

81 78

52
7878

79

83

54
7979

54

83

7979

82

58
7878

82 78

59
7878

69

69

66
6868

68

66
6767

68
65

66
6666

67

68

65
6666

68

656666

67 67

646666

69

70

64
6868

70
66

65
6767 62

69

65
6565

68

65
6666

68
67

66
6666

5977

81

83

84 78

64
60

60
52

7979

81
81

80

81 81 80 78

58

72

7979
71

74

80
80

7777

81

77

67

71 70

56

70

7676
54

70

80
80

7777
61

61

76

7981
81

81

77

61

67 67

52

767679

78

80

80

7979
79

76
7878

79

75
7777

79

74

7777
79

72

7777
79

72
7777

79

71
7676

79

78

7666
7777

 >= 55
 >= 60
 >= 65
 >= 70
 >= 75
 >= 80
 >= 85
 >= 90
 >= 95
 >= 100

LJUDUTBREDNINGSKARTA

Alsike, Vrå 1:64

Tyréns AB, Akustik www.tyrens.se
DATUM

2019-04-25

GRANSKAD AV

RGV

LAmax 

Beräkningshöjd: 2 m



 

 

 

 

 

Uppdrag: C:\Uppdrag\288969 Alsike\Rapport_R01-288969.docx 

 

2019-04-29 

 

 

13(20) 

 

6 APPENDIX 

Nedan listas beräknade ljudnivåerna (frifältsvärden i dB(A) vid fasad) i samtliga kontrollpunkter på 

de olika husen med avseende på sektion och våningsplan i enlighet med notation given ovan, se 

figur 3. 

 

 EKVIVALENT LJUDNIVÅ 

 
pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B1-1  1  32.9  B1-2  1  40.9  B1-3  1  39.0  B1-4  1  44.2  B1-5  1  44.9  B1-6  1  45.5  B1-7  1  49.1  B1-8  1  50.6  
B1-1  2  35.7  B1-2  2  42.5  B1-3  2  40.3  B1-4  2  45.9  B1-5  2  46.5  B1-6  2  47.0  B1-7  2  49.8  B1-8  2  51.7  
B1-1  1  41.2  B1-2  1  30.4  B1-3  1  30.2  B1-4  1  30.5  B1-5  1  30.7  B1-6  1  46.2  B1-7  1  30.4  B1-8  1  51.2  
B1-1  2  42.6  B1-2  2  35.9  B1-3  2  36.9  B1-4  2  37.5  B1-5  2  38.4  B1-6  2  47.4  B1-7  2  38.4  B1-8  2  52.1  
B1-1  1  41.2              B1-6  1  30.2     B1-8  1  30.5  
B1-1  2  42.8              B1-6  2  38.1     B1-8  2  38.4  
B1-1  1  30.5                       
B1-1  2  35.7                       

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B2-2  1  45.2  B2-3  1  49.5                    
B2-2  2  45.2  B2-3  2  49.4                    
B2-2  3  45.3  B2-3  3  49.1                    
B2-2  1  49.6  B2-3  1  43.8                    
B2-2  2  49.4  B2-3  2  43.9                    
B2-2  3  49.2  B2-3  3  44.0                    
B2-2  1  29.0  B2-3  1  26.9                    
B2-2  2  31.2  B2-3  2  28.9                    
B2-2  3  34.1  B2-3  3  32.7                    

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B3-1  1  44.9  B3-2  1  50.2  B3-3  1  49.1  B3-4  1  49.4  B3-5  1  49.5           
B3-1  2  44.7  B3-2  2  49.9  B3-3  2  49.0  B3-4  2  49.2  B3-5  2  49.3           
B3-1  3  44.8  B3-2  3  49.4  B3-3  3  48.7  B3-4  3  48.9  B3-5  3  49.0           
B3-1  1  50.2  B3-2  1  25.5  B3-3  1  24.6  B3-4  1  24.1  B3-5  1  43.5           
B3-1  2  49.9  B3-2  2  29.9  B3-3  2  27.7  B3-4  2  26.5  B3-5  2  43.6           
B3-1  3  49.5  B3-2  3  33.8  B3-3  3  32.9  B3-4  3  32.4  B3-5  3  43.6           
B3-1  1  25.3           B3-5  1  23.8           
B3-1  2  28.3           B3-5  2  26.0           
B3-1  3  33.1           B3-5  3  31.4           

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B4-1  1  44.9  B4-2  1  23.8  B4-3  1  49.4  B4-4  1  49.5              
B4-1  2  44.7  B4-2  2  25.7  B4-3  2  49.1  B4-4  2  49.2              
B4-1  3  44.5  B4-2  3  30.9  B4-3  3  48.6  B4-4  3  48.7              
B4-1  1  50.4  B4-2  1  50.3  B4-3  1  23.5  B4-4  1  44.5              
B4-1  2  50.0  B4-2  2  49.9  B4-3  2  25.8  B4-4  2  44.4              
B4-1  3  49.5  B4-2  3  49.3  B4-3  3  31.0  B4-4  3  44.3              
B4-1  1  23.2        B4-4  1  23.2              
B4-1  2  25.4        B4-4  2  26.1              
B4-1  3  31.6        B4-4  3  31.1              
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pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B5-2  1  36.3  B5-3  1  33.1  B5-4  1  32.6                 
B5-2  2  37.4  B5-3  2  36.0  B5-4  2  35.2                 
B5-2  3  38.0  B5-3  3  36.7  B5-4  3  36.3                 
B5-2  1  35.1  B5-3  1  37.2  B5-4  1  30.0                 
B5-2  2  36.6  B5-3  2  38.1  B5-4  2  33.5                 
B5-2  3  37.1  B5-3  3  38.9  B5-4  3  36.5                 
B5-2  1  36.3     B5-4  1  36.7                 
B5-2  2  37.7     B5-4  2  38.2                 
B5-2  3  38.3     B5-4  3  39.3                 

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B6-1  1  36.3  B6-2  1  31.7  B6-3  1  33.8                 
B6-1  2  37.9  B6-2  2  34.7  B6-3  2  34.0                 
B6-1  3  38.8  B6-2  3  36.0  B6-3  3  36.0                 
B6-1  1  31.5  B6-2  1  35.8  B6-3  1  26.5                 
B6-1  2  34.0  B6-2  2  37.6  B6-3  2  32.6                 
B6-1  3  35.4  B6-2  3  39.6  B6-3  3  35.9                 
B6-1  1  35.7     B6-3  1  35.6                 
B6-1  2  37.4     B6-3  2  38.0                 
B6-1  3  39.1     B6-3  3  39.5                 

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B7-1  1  29.8  B7-2  1  35.0  B7-3  1  32.9  B7-4  1  35.5  B7-5  1  35.2           
B7-1  2  32.1  B7-2  2  35.6  B7-3  2  35.7  B7-4  2  37.6  B7-5  2  37.8           
B7-1  3  35.7  B7-2  3  36.8  B7-3  3  36.8  B7-4  3  38.2  B7-5  3  38.4           
B7-1  1  34.4  B7-2  1  33.8  B7-3  1  37.4  B7-4  1  28.6  B7-5  1  34.0           
B7-1  2  35.2  B7-2  2  35.5  B7-3  2  39.1  B7-4  2  37.5  B7-5  2  37.8           
B7-1  3  36.8  B7-2  3  36.3  B7-3  3  39.5  B7-4  3  39.6  B7-5  3  39.4           
B7-1  1  29.0  B7-2  1  34.9  B7-3  1  32.8     B7-5  1  27.9           
B7-1  2  33.6  B7-2  2  37.8  B7-3  2  37.5     B7-5  2  37.7           
B7-1  3  37.4  B7-2  3  38.9  B7-3  3  39.4     B7-5  3  39.8           

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B8-1  1  58.0  B8-2  1  58.0  B8-3  1  58.0  B8-4  1  58.1  B8-5  1  58.0  B8-6  1  58.1  B8-7  1  58.1  B8-8  1  58.0  
B8-1  2  58.0  B8-2  2  58.0  B8-3  2  58.1  B8-4  2  58.2  B8-5  2  58.2  B8-6  2  58.3  B8-7  2  58.3  B8-8  2  58.1  
B8-1  3  57.7  B8-2  3  57.8  B8-3  3  57.8  B8-4  3  58.0  B8-5  3  58.0  B8-6  3  58.0  B8-7  3  58.1  B8-8  3  57.8  
B8-1  1  44.3  B8-2  1  42.5  B8-3  1  39.2  B8-4  1  31.8  B8-5  1  31.6  B8-6  1  31.0  B8-7  1  30.7  B8-8  1  53.9  
B8-1  2  45.2  B8-2  2  44.7  B8-3  2  41.9  B8-4  2  33.8  B8-5  2  33.7  B8-6  2  33.5  B8-7  2  33.7  B8-8  2  54.6  
B8-1  3  39.1  B8-2  3  43.9  B8-3  3  43.0  B8-4  3  39.0  B8-5  3  39.4  B8-6  3  39.8  B8-7  3  39.3  B8-8  3  54.5  
B8-1  1  53.3                    B8-8  1  52.3  
B8-1  2  54.0                    B8-8  2  53.4  
B8-1  3  53.0                    B8-8  3  53.5  
B8-1  1  54.3                    B8-8  1  29.0  
B8-1  2  54.4                    B8-8  2  37.3  
B8-1  3  54.1                    B8-8  3  39.6  

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
A2-1  1  58.8  A2-2  1  41.0  A2-3  1  58.8  A2-4  1  26.4  A2-5  1  25.5           
A2-1  2  58.7  A2-2  2  43.8  A2-3  2  58.6  A2-4  2  27.2  A2-5  2  27.1           
A2-1  3  58.2  A2-2  3  44.5  A2-3  3  58.2  A2-4  3  29.9  A2-5  3  29.0           
A2-1  4  57.6  A2-2  1  38.2  A2-3  4  57.6  A2-4  1  29.3  A2-5  4  33.2           
A2-1  1  58.9  A2-2  2  40.0  A2-3  4  53.8  A2-4  2  31.3  A2-5  1  26.0           
A2-1  2  58.7  A2-2  3  41.3  A2-3  4  40.9  A2-4  3  32.7  A2-5  2  27.3           
A2-1  3  58.2  A2-2  1  58.3  A2-3  1  34.6  A2-4  1  58.2  A2-5  3  28.9           
A2-1  4  57.7  A2-2  2  58.1  A2-3  2  35.0  A2-4  2  58.0  A2-5  4  33.1           
A2-1  1  55.3  A2-2  3  57.6  A2-3  3  35.3  A2-4  3  57.6  A2-5  1  51.7           
A2-1  2  55.4  A2-2  1  58.3  A2-3  4  37.6  A2-4  1  58.3  A2-5  2  51.9           
A2-1  3  55.0  A2-2  2  58.2  A2-3  1  34.0  A2-4  2  58.2  A2-5  3  51.7           
A2-1  4  54.6  A2-2  3  57.9  A2-3  2  35.0  A2-4  3  57.8  A2-5  4  51.4           
A2-1  1  54.0     A2-3  3  35.2     A2-5  1  54.5           
A2-1  2  54.2     A2-3  4  36.4     A2-5  2  54.3           
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A2-1  3  53.9     A2-3  4  35.3     A2-5  3  54.0           
A2-1  4  53.6     A2-3  4  48.3     A2-5  4  53.6           
A2-1  1  47.3           A2-5  1  58.6           
A2-1  2  47.4           A2-5  2  58.5           
A2-1  3  47.1           A2-5  3  58.1           
A2-1  4  46.8           A2-5  4  57.5           
A2-1  1  48.1           A2-5  1  58.7           
A2-1  2  48.3           A2-5  2  58.5           
A2-1  3  48.3           A2-5  3  58.1           
A2-1  4  48.3           A2-5  4  57.5           
A2-1  1  45.6           A2-5  1  58.8           
A2-1  2  46.6           A2-5  2  58.5           
A2-1  3  46.6           A2-5  3  58.1           
A2-1  4  46.5           A2-5  4  57.5           
A2-1  4  36.0           A2-5  4  53.6           
A2-1  4  48.8           A2-5  4  38.4           

            A2-5  1  29.1           
            A2-5  2  30.9           
            A2-5  3  32.4           
            A2-5  4  36.2           
            A2-5  1  30.3           
            A2-5  2  32.5           
            A2-5  3  33.3           
            A2-5  4  35.2           
            A2-5  1  23.9           
            A2-5  2  24.2           
            A2-5  3  26.1           
            A2-5  4  32.2           

 
  

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
A3-1  1  25.2  A3-2  1  50.7  A3-3  1  31.4  A3-4  1  50.6  A3-5  1  25.7           
A3-1  2  26.1  A3-2  2  50.9  A3-3  2  34.0  A3-4  2  50.6  A3-5  2  26.9           
A3-1  3  29.6  A3-2  3  50.6  A3-3  3  35.0  A3-4  3  50.1  A3-5  3  29.6           
A3-1  1  25.4  A3-2  4  50.3  A3-3  1  29.7  A3-4  4  49.7  A3-5  4  34.0           
A3-1  2  26.3  A3-2  4  38.9  A3-3  2  32.1  A3-4  1  50.6  A3-5  1  47.3           
A3-1  3  29.4  A3-2  4  36.3  A3-3  3  32.9  A3-4  2  50.6  A3-5  2  48.5           
A3-1  1  50.6  A3-2  1  27.9  A3-3  1  49.5  A3-4  3  50.1  A3-5  3  48.6           
A3-1  2  50.9  A3-2  2  31.0  A3-3  2  49.6  A3-4  4  49.6  A3-5  4  48.5           
A3-1  3  50.5  A3-2  3  31.7  A3-3  3  49.3  A3-4  1  46.2  A3-5  1  50.0           
A3-1  1  50.8  A3-2  4  35.3  A3-3  1  49.6  A3-4  2  46.3  A3-5  2  50.6           
A3-1  2  51.3  A3-2  1  25.8  A3-3  2  49.9  A3-4  3  46.0  A3-5  3  50.4           
A3-1  3  51.1  A3-2  2  27.6  A3-3  3  49.7  A3-4  4  45.6  A3-5  4  50.2           

   A3-2  3  29.1     A3-4  1  44.1  A3-5  1  52.3           
   A3-2  4  32.3     A3-4  2  44.5  A3-5  2  52.5           
   A3-2  4  36.9     A3-4  3  44.6  A3-5  3  52.2           
   A3-2  4  45.3     A3-4  4  44.4  A3-5  4  51.8           
         A3-4  1  30.5  A3-5  1  51.9           
         A3-4  2  32.1  A3-5  2  52.2           
         A3-4  3  32.7  A3-5  3  51.9           
         A3-4  4  34.3  A3-5  4  51.5           
         A3-4  1  32.9  A3-5  4  40.7           
         A3-4  2  35.0  A3-5  4  36.2           
         A3-4  3  35.5  A3-5  1  24.7           
         A3-4  4  36.8  A3-5  2  25.1           
         A3-4  1  32.2  A3-5  3  27.6           
         A3-4  2  34.6  A3-5  4  35.7           
         A3-4  3  35.4  A3-5  1  24.4           
         A3-4  4  36.4  A3-5  2  25.5           
         A3-4  4  34.1  A3-5  3  27.9           
         A3-4  4  43.5  A3-5  4  32.2           
            A3-5  1  25.5           
            A3-5  2  26.5           
            A3-5  3  29.1           
            A3-5  4  33.6           
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pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
A4-1  1  53.4  A4-2  1  27.7  A4-3  1  50.3  A4-4  1  29.2  A4-5  1  50.5  A4-6  1  34.5        
A4-1  2  53.7  A4-2  2  29.5  A4-3  2  51.4  A4-4  2  31.7  A4-5  2  50.4  A4-6  2  34.4        
A4-1  3  53.5  A4-2  3  31.4  A4-3  3  51.3  A4-4  3  33.8  A4-5  3  50.1  A4-6  3  35.6        
A4-1  4  53.2  A4-2  1  52.6  A4-3  4  51.0  A4-4  1  50.4  A4-5  4  49.8  A4-6  4  36.5        
A4-1  1  55.3  A4-2  2  53.0  A4-3  1  51.3  A4-4  2  51.3  A4-5  1  50.5  A4-6  1  42.4        
A4-1  2  55.3  A4-2  3  52.8  A4-3  2  52.0  A4-4  3  51.3  A4-5  2  50.7  A4-6  2  42.6        
A4-1  3  54.9     A4-3  3  51.8     A4-5  3  50.4  A4-6  3  42.7        
A4-1  4  54.5     A4-3  4  51.6     A4-5  4  50.1  A4-6  4  42.9        
A4-1  1  58.9     A4-3  4  49.7     A4-5  3  40.7  A4-6  1  44.3        
A4-1  2  58.6     A4-3  4  42.7     A4-5  4  47.8  A4-6  2  44.3        
A4-1  3  58.1     A4-3  1  41.0     A4-5  3  33.5  A4-6  3  44.1        
A4-1  4  57.5     A4-3  2  43.0     A4-5  4  39.8  A4-6  4  44.1        
A4-1  1  58.7     A4-3  3  43.0     A4-5  1  37.2  A4-6  1  50.0        
A4-1  2  58.4     A4-3  4  43.1     A4-5  2  36.1  A4-6  2  49.9        
A4-1  3  58.0     A4-3  1  41.5     A4-5  3  37.2  A4-6  3  49.6        
A4-1  4  57.4     A4-3  2  43.2     A4-5  4  38.6  A4-6  4  49.3        
A4-1  1  54.5     A4-3  3  43.2     A4-5  1  38.2           
A4-1  2  54.3     A4-3  4  43.3     A4-5  2  36.2           
A4-1  3  54.0     A4-3  1  39.3     A4-5  3  37.8           
A4-1  4  53.6     A4-3  2  41.1     A4-5  4  39.0           
A4-1  1  54.2     A4-3  3  41.2     A4-5  1  39.0           
A4-1  2  54.3     A4-3  4  41.3     A4-5  2  39.7           
A4-1  3  54.1     A4-3  4  37.4     A4-5  3  40.1           
A4-1  4  53.8     A4-3  4  42.9     A4-5  4  40.5           
A4-1  1  50.8                       
A4-1  2  51.0                       
A4-1  3  51.0                       
A4-1  4  50.8                       
A4-1  4  40.1                       
A4-1  4  41.8                       

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
A5-1  1  36.8  A5-2  1  35.6  A5-3  1  34.9                 
A5-1  2  38.9  A5-2  2  39.4  A5-3  2  36.8                 
A5-1  3  39.0  A5-2  3  40.0  A5-3  3  37.1                 
A5-1  4  39.6  A5-2  1  34.3  A5-3  4  37.6                 
A5-1  1  37.3  A5-2  2  37.9  A5-3  1  37.4                 
A5-1  2  39.1  A5-2  3  38.2  A5-3  2  38.8                 
A5-1  3  39.3  A5-2  1  37.4  A5-3  3  39.4                 
A5-1  4  40.0  A5-2  2  38.9  A5-3  4  39.7                 
A5-1  1  38.9  A5-2  3  39.2  A5-3  1  38.8                 
A5-1  2  40.9  A5-2  1  37.1  A5-3  2  39.7                 
A5-1  3  41.0  A5-2  2  38.8  A5-3  3  40.1                 
A5-1  4  41.6  A5-2  3  39.0  A5-3  4  40.4                 
A5-1  1  37.3     A5-3  1  37.8                 
A5-1  2  40.1     A5-3  2  39.1                 
A5-1  3  40.2     A5-3  3  39.2                 
A5-1  4  40.7     A5-3  4  39.6                 
A5-1  1  35.5     A5-3  4  38.5                 
A5-1  2  38.9     A5-3  4  38.0                 
A5-1  3  39.0     A5-3  1  32.7                 
A5-1  4  39.4     A5-3  2  36.2                 
A5-1  1  38.1     A5-3  3  36.7                 
A5-1  2  41.5     A5-3  4  37.3                 
A5-1  3  41.6     A5-3  1  24.8                 
A5-1  4  41.8     A5-3  2  25.7                 
A5-1  1  36.8     A5-3  3  27.8                 
A5-1  2  40.1     A5-3  4  32.1                 
A5-1  3  40.6     A5-3  1  28.0                 
A5-1  4  40.8     A5-3  2  30.8                 
A5-1  4  34.8     A5-3  3  32.1                 
A5-1  4  34.5     A5-3  4  33.9                 
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 MAXIMAL LJUDNIVÅ 

 
pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B1-1 1 76,1 B1-2 1 80,8 B1-3 1 80,8 B1-4 1 81,9 B1-5 1 80,4 B1-6 1 80,3 B1-7 1 80,4 B1-8 1 80,4 
B1-1 2 75,9 B1-2 2 80,5 B1-3 2 80,5 B1-4 2 81,5 B1-5 2 80,2 B1-6 2 79,8 B1-7 2 79,9 B1-8 2 79,9 
B1-1 1 80,4 B1-2 1 55,6 B1-3 1 55,8 B1-4 1 55,6 B1-5 1 55,4 B1-6 1 80,3 B1-7 1 56,2 B1-8 1 78,4 
B1-1 2 80,2 B1-2 2 59,6 B1-3 2 59,6 B1-4 2 59,8 B1-5 2 60,4 B1-6 2 79,8 B1-7 2 58,7 B1-8 2 78,2 
B1-1 1 80,8                   B1-8 1 56,5 
B1-1 2 80,5                   B1-8 2 58,5 
B1-1 1 55,0                      
B1-1 2 59,1                      

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B2-2  1  77.7  B2-3  1  80.8                    
B2-2  2  77.8  B2-3  2  80.2                    
B2-2  3  77.4  B2-3  3  79.2                    
B2-2  1  80.8  B2-3  1  77.6                    
B2-2  2  80.4  B2-3  2  77.3                    
B2-2  3  79.5  B2-3  3  76.8                    
B2-2  1  61.2  B2-3  1  60.7                    
B2-2  2  61.8  B2-3  2  61.7                    
B2-2  3  61.8  B2-3  3  61.7                    

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B3-1  1  78.7  B3-2  1  82.5  B3-3  1  80.9  B3-4  1  80.8  B3-5  1  80.9           
B3-1  2  78.3  B3-2  2  81.6  B3-3  2  80.2  B3-4  2  80.2  B3-5  2  80.2           
B3-1  3  77.7  B3-2  3  80.4  B3-3  3  79.3  B3-4  3  79.2  B3-5  3  79.3           
B3-1  1  82.5  B3-2  1  48.2  B3-3  1  51.5  B3-4  1  45.9  B3-5  1  77.6           
B3-1  2  81.6  B3-2  2  56.5  B3-3  2  60.9  B3-4  2  48.4  B3-5  2  77.3           
B3-1  3  80.4  B3-2  3  59.3  B3-3  3  60.9  B3-4  3  53.8  B3-5  3  76.8           
B3-1  1  49.6           B3-5  1  46.3           
B3-1  2  57.9           B3-5  2  49.0           
B3-1  3  59.0           B3-5  3  52.1           

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B4-1  1  78.8  B4-2  1  44.3  B4-3  1  81.3  B4-4  1  81.3              
B4-1  2  78.3  B4-2  2  44.7  B4-3  2  80.7  B4-4  2  80.7              
B4-1  3  77.7  B4-2  3  53.8  B4-3  3  79.6  B4-4  3  79.7              
B4-1  1  82.6  B4-2  1  82.5  B4-3  1  46.5  B4-4  1  77.9              
B4-1  2  81.7  B4-2  2  81.5  B4-3  2  50.2  B4-4  2  77.6              
B4-1  3  80.5  B4-2  3  80.2  B4-3  3  58.0  B4-4  3  77.1              
B4-1  1  44.7        B4-4  1  46.9              
B4-1  2  45.0        B4-4  2  52.7              
B4-1  3  53.8        B4-4  3  58.2              

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B5-2  1  66.1  B5-3  1  66.1  B5-4  1  65.3                 
B5-2  2  68.3  B5-3  2  67.4  B5-4  2  67.2                 
B5-2  3  68.7  B5-3  3  67.3  B5-4  3  67.2                 
B5-2  1  66.9  B5-3  1  66.0  B5-4  1  62.4                 
B5-2  2  68.8  B5-3  2  65.9  B5-4  2  64.7                 
B5-2  3  69.1  B5-3  3  65.9  B5-4  3  64.7                 
B5-2  1  65.8     B5-4  1  65.8                 
B5-2  2  65.7     B5-4  2  65.8                 
B5-2  3  65.7     B5-4  3  65.8                 
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pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B6-1  1  64.5  B6-2  1  64.7  B6-3  1  64.3                 
B6-1  2  66.6  B6-2  2  67.1  B6-3  2  67.0                 
B6-1  3  66.5  B6-2  3  67.1  B6-3  3  66.9                 
B6-1  1  65.5  B6-2  1  64.2  B6-3  1  63.4                 
B6-1  2  67.5  B6-2  2  64.2  B6-3  2  66.8                 
B6-1  3  67.5  B6-2  3  64.5  B6-3  3  66.7                 
B6-1  1  64.7     B6-3  1  63.7                 
B6-1  2  64.8     B6-3  2  63.7                 
B6-1  3  64.7     B6-3  3  63.8                 

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B7-1  1  67.5  B7-2  1  69.0  B7-3  1  61.4  B7-4  1  65.7  B7-5  1  65.9           
B7-1  2  68.8  B7-2  2  69.6  B7-3  2  61.9  B7-4  2  67.5  B7-5  2  67.7           
B7-1  3  68.7  B7-2  3  69.5  B7-3  3  61.8  B7-4  3  67.4  B7-5  3  67.6           
B7-1  1  69.3  B7-2  1  62.2  B7-3  1  66.8  B7-4  1  55.4  B7-5  1  63.9           
B7-1  2  69.8  B7-2  2  65.6  B7-3  2  68.2  B7-4  2  62.1  B7-5  2  66.9           
B7-1  3  69.7  B7-2  3  65.5  B7-3  3  68.1  B7-4  3  65.1  B7-5  3  66.9           
B7-1  1  62.2  B7-2  1  62.9  B7-3  1  54.4     B7-5  1  56.9           
B7-1  2  62.2  B7-2  2  64.4  B7-3  2  62.1     B7-5  2  63.2           
B7-1  3  63.2  B7-2  3  64.4  B7-3  3  64.3     B7-5  3  65.4           

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
B8-1  1  79.0  B8-2  1  79.0  B8-3  2  78.7  B8-4  1  79.0  B8-5  1  79.1  B8-6  1  79.1  B8-7  1  79.0  B8-8  1  79.1  
B8-1  2  78.7  B8-2  2  78.7  B8-3  3  78.2  B8-4  2  78.7  B8-5  2  78.7  B8-6  2  78.7  B8-7  2  78.7  B8-8  2  78.8  
B8-1  3  78.1  B8-2  3  78.2  B8-3  1  73.7  B8-4  3  78.1  B8-5  3  78.2  B8-6  3  78.2  B8-7  3  78.2  B8-8  3  78.2  
B8-1  1  77.8  B8-2  1  75.6  B8-3  2  74.4  B8-4  1  71.8  B8-5  1  70.0  B8-6  1  68.2  B8-7  1  66.0  B8-8  1  77.6  
B8-1  2  77.7  B8-2  2  75.9  B8-3  3  74.3  B8-4  2  73.2  B8-5  2  72.1  B8-6  2  71.1  B8-7  2  70.0  B8-8  2  77.5  
B8-1  3  77.5  B8-2  3  75.8     B8-4  3  73.1  B8-5  3  72.0  B8-6  3  71.1  B8-7  3  70.3  B8-8  3  77.1  
B8-1  1  79.2                    B8-8  1  75.3  
B8-1  2  79.0                    B8-8  2  75.5  
B8-1  3  78.7                    B8-8  3  75.3  
B8-1  1  79.5                    B8-8  1  61.3  
B8-1  2  79.2                    B8-8  2  65.3  
B8-1  3  78.9                    B8-8  3  65.5  

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
A2-1  1  80.5  A2-2  1  70.4  A2-3  1  80.5  A2-4  1  43.5  A2-5  1  55.2           
A2-1  2  79.9  A2-2  2  70.3  A2-3  2  79.9  A2-4  2  53.0  A2-5  2  59.0           
A2-1  3  79.0  A2-2  3  70.2  A2-3  3  79.0  A2-4  3  53.3  A2-5  3  60.9           
A2-1  4  78.0  A2-2  1  73.1  A2-3  4  78.0  A2-4  1  66.8  A2-5  4  60.9           
A2-1  1  80.5  A2-2  2  73.2  A2-3  4  76.7  A2-4  2  69.4  A2-5  1  54.9           
A2-1  2  80.0  A2-2  3  73.1  A2-3  4  66.9  A2-4  3  69.3  A2-5  2  58.8           
A2-1  3  79.0  A2-2  1  79.7  A2-3  1  70.5  A2-4  1  79.6  A2-5  3  60.9           
A2-1  4  78.0  A2-2  2  79.2  A2-3  2  70.7  A2-4  2  79.1  A2-5  4  60.9           
A2-1  1  79.9  A2-2  3  78.4  A2-3  3  70.5  A2-4  3  78.4  A2-5  1  75.4           
A2-1  2  79.4  A2-2  1  79.7  A2-3  4  70.4  A2-4  1  79.6  A2-5  2  75.2           
A2-1  3  78.6  A2-2  2  79.2  A2-3  1  68.6  A2-4  2  79.1  A2-5  3  74.9           
A2-1  4  77.6  A2-2  3  78.4  A2-3  2  69.7  A2-4  3  78.3  A2-5  4  74.5           
A2-1  1  80.5     A2-3  3  69.6     A2-5  1  78.4           
A2-1  2  79.9     A2-3  4  69.5     A2-5  2  78.0           
A2-1  3  79.0     A2-3  4  55.5     A2-5  3  77.4           
A2-1  4  78.0     A2-3  4  69.6     A2-5  4  76.7           
A2-1  1  80.5           A2-5  1  80.4           
A2-1  2  80.1           A2-5  2  79.8           
A2-1  3  79.5           A2-5  3  79.0           
A2-1  4  78.8           A2-5  4  77.9           
A2-1  1  79.6           A2-5  1  80.4           
A2-1  2  79.3           A2-5  2  79.8           
A2-1  3  78.9           A2-5  3  79.0           
A2-1  4  78.3           A2-5  4  77.9           
A2-1  1  77.2           A2-5  1  80.4           
A2-1  2  77.0           A2-5  2  79.8           
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A2-1  3  76.7           A2-5  3  78.9           
A2-1  4  76.3           A2-5  4  77.9           
A2-1  4  57.9           A2-5  4  76.6           
A2-1  4  71.7           A2-5  4  60.2           

            A2-5  1  65.0           
            A2-5  2  66.9           
            A2-5  3  66.8           
            A2-5  4  66.8           
            A2-5  1  63.7           
            A2-5  2  66.2           
            A2-5  3  66.2           
            A2-5  4  66.1           
            A2-5  1  42.8           
            A2-5  2  42.8           
            A2-5  3  49.1           
            A2-5  4  52.1           

 
  

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
A3-1  1  43.2  A3-2  1  82.9  A3-3  1  63.2  A3-4  1  83.0  A3-5  1  52.6           
A3-1  2  49.8  A3-2  2  81.8  A3-3  2  65.4  A3-4  2  81.9  A3-5  2  58.8           
A3-1  3  49.6  A3-2  3  80.5  A3-3  3  65.4  A3-4  3  80.6  A3-5  3  58.9           
A3-1  1  44.7  A3-2  4  79.0  A3-3  1  62.5  A3-4  4  79.0  A3-5  4  59.0           
A3-1  2  50.1  A3-2  4  69.0  A3-3  2  64.8  A3-4  1  83.1  A3-5  1  76.6           
A3-1  3  50.9  A3-2  4  62.9  A3-3  3  64.8  A3-4  2  82.1  A3-5  2  76.3           
A3-1  1  82.9  A3-2  1  60.5  A3-3  1  81.7  A3-4  3  80.6  A3-5  3  75.9           
A3-1  2  82.3  A3-2  2  64.3  A3-3  2  80.8  A3-4  4  79.1  A3-5  4  75.3           
A3-1  3  81.5  A3-2  3  64.2  A3-3  3  79.6  A3-4  1  80.6  A3-5  1  80.1           
A3-1  1  81.7  A3-2  4  64.2  A3-3  1  81.8  A3-4  2  80.1  A3-5  2  79.5           
A3-1  2  80.8  A3-2  1  58.1  A3-3  2  80.9  A3-4  3  79.0  A3-5  3  78.6           
A3-1  3  80.1  A3-2  2  62.2  A3-3  3  79.7  A3-4  4  77.9  A3-5  4  77.6           

   A3-2  3  62.6     A3-4  1  77.0  A3-5  1  82.6           
   A3-2  4  62.6     A3-4  2  76.9  A3-5  2  82.0           
   A3-2  4  61.6     A3-4  3  76.7  A3-5  3  81.3           
   A3-2  4  76.0     A3-4  4  75.6  A3-5  4  80.6           
         A3-4  1  64.2  A3-5  1  84.1           
         A3-4  2  66.2  A3-5  2  83.3           
         A3-4  3  66.2  A3-5  3  82.3           
         A3-4  4  66.1  A3-5  4  81.3           
         A3-4  1  64.5  A3-5  4  77.5           
         A3-4  2  66.4  A3-5  4  63.1           
         A3-4  3  66.3  A3-5  1  43.2           
         A3-4  4  66.3  A3-5  2  43.1           
         A3-4  1  64.6  A3-5  3  47.4           
         A3-4  2  66.4  A3-5  4  59.3           
         A3-4  3  66.3  A3-5  1  47.1           
         A3-4  4  66.2  A3-5  2  57.1           
         A3-4  4  61.4  A3-5  3  59.8           
         A3-4  4  69.8  A3-5  4  59.8           
            A3-5  1  45.9           
            A3-5  2  45.8           
            A3-5  3  46.2           
            A3-5  4  51.8           

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
A4-1  1  80.3  A4-2  1  63.2  A4-3  1  80.4  A4-4  1  56.2  A4-5  1  80.5  A4-6  1  62.2        
A4-1  2  79.7  A4-2  2  65.5  A4-3  2  79.9  A4-4  2  60.3  A4-5  2  80.1  A4-6  2  64.9        
A4-1  3  78.9  A4-2  3  65.5  A4-3  3  79.1  A4-4  3  61.9  A4-5  3  79.2  A4-6  3  64.9        
A4-1  4  77.8  A4-2  1  80.0  A4-3  4  78.1  A4-4  1  80.1  A4-5  4  78.2  A4-6  4  64.8        
A4-1  1  80.6  A4-2  2  79.5  A4-3  1  80.7  A4-4  2  79.7  A4-5  1  80.8  A4-6  1  74.8        
A4-1  2  80.0  A4-2  3  78.7  A4-3  2  80.1  A4-4  3  79.0  A4-5  2  80.2  A4-6  2  74.7        
A4-1  3  79.1     A4-3  3  79.2     A4-5  3  79.3  A4-6  3  74.4        
A4-1  4  78.0     A4-3  4  78.1     A4-5  4  78.3  A4-6  4  74.0        
A4-1  1  80.7     A4-3  4  76.9     A4-5  3  65.4  A4-6  1  77.6        
A4-1  2  80.1     A4-3  4  62.8     A4-5  4  77.0  A4-6  2  77.3        
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A4-1  3  79.2     A4-3  1  65.3     A4-5  3  56.7  A4-6  3  76.8        
A4-1  4  78.1     A4-3  2  66.9     A4-5  4  64.4  A4-6  4  76.1        
A4-1  1  80.3     A4-3  3  66.8     A4-5  1  61.7  A4-6  1  79.9        
A4-1  2  79.7     A4-3  4  66.7     A4-5  2  63.1  A4-6  2  79.4        
A4-1  3  78.9     A4-3  1  67.4     A4-5  3  63.1  A4-6  3  78.6        
A4-1  4  77.9     A4-3  2  68.6     A4-5  4  63.1  A4-6  4  77.6        
A4-1  1  79.2     A4-3  3  68.5     A4-5  1  60.2           
A4-1  2  78.9     A4-3  4  68.4     A4-5  2  61.9           
A4-1  3  78.4     A4-3  1  66.5     A4-5  3  63.8           
A4-1  4  77.9     A4-3  2  68.1     A4-5  4  63.8           
A4-1  1  77.5     A4-3  3  68.0     A4-5  1  63.2           
A4-1  2  77.3     A4-3  4  67.9     A4-5  2  64.7           
A4-1  3  77.0     A4-3  4  60.5     A4-5  3  64.6           
A4-1  4  76.6     A4-3  4  68.3     A4-5  4  64.6           
A4-1  1  74.0                       
A4-1  2  73.9                       
A4-1  3  73.6                       
A4-1  4  73.3                       
A4-1  4  61.0                       
A4-1  4  66.2                       

 
 

pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp pos pl Lp 
A5-1  1  65.4  A5-2  1  60.5  A5-3  1  68.4                 
A5-1  2  67.3  A5-2  2  64.3  A5-3  2  69.2                 
A5-1  3  67.3  A5-2  3  65.0  A5-3  3  69.1                 
A5-1  4  67.2  A5-2  1  60.1  A5-3  4  69.0                 
A5-1  1  67.2  A5-2  2  63.9  A5-3  1  70.1                 
A5-1  2  68.4  A5-2  3  63.9  A5-3  2  70.3                 
A5-1  3  68.4  A5-2  1  65.8  A5-3  3  70.2                 
A5-1  4  68.3  A5-2  2  68.0  A5-3  4  70.0                 
A5-1  1  67.7  A5-2  3  68.4  A5-3  1  69.4                 
A5-1  2  68.8  A5-2  1  64.4  A5-3  2  70.2                 
A5-1  3  68.7  A5-2  2  67.1  A5-3  3  70.6                 
A5-1  4  68.6  A5-2  3  67.5  A5-3  4  71.0                 
A5-1  1  65.7     A5-3  1  67.4                 
A5-1  2  67.1     A5-3  2  68.9                 
A5-1  3  67.1     A5-3  3  69.4                 
A5-1  4  67.0     A5-3  4  70.0                 
A5-1  1  61.1     A5-3  4  62.9                 
A5-1  2  64.7     A5-3  4  63.7                 
A5-1  3  64.6     A5-3  1  59.8                 
A5-1  4  64.6     A5-3  2  63.6                 
A5-1  1  63.6     A5-3  3  63.8                 
A5-1  2  67.2     A5-3  4  63.8                 
A5-1  3  67.1     A5-3  1  44.3                 
A5-1  4  67.1     A5-3  2  44.0                 
A5-1  1  61.6     A5-3  3  44.6                 
A5-1  2  64.9     A5-3  4  47.6                 
A5-1  3  64.9     A5-3  1  58.6                 
A5-1  4  64.8     A5-3  2  62.4                 
A5-1  4  62.5     A5-3  3  63.0                 
A5-1  4  64.9     A5-3  4  63.0                 
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Solstudien är gjord från två vyer, en från 
öster (vy 1) och en från söder (vy 2).
Tidpunkterna för solstudien är vårdagjäm-
ning, sommarsolstånd, höstdagjämning 
och vintersolstånd. Klockslagen är 9, 12, 
15 och 18 samt även kl 21 vid sommarsol-
stånd. Vid sommarsolstånd och höstdag-
jämning råder sommartid. Skillnaden på en 
timme i sommartid gör att vårdagjämning 
och höstdagjämning har en viss skillnad i 
skuggbild trots att solen gör exakt samma 
bana över himlen dessa två dagar.
Vintersolståndet är egentligen inte relevant 
att redovisa på dessa breddgrader då so-
len står så lågt på himlen att endast större 
öppna ytor blir solbelysta mitt på dagen.
I beräkningarna finns en korrekt höjdmo-
dell över området och träd är redovisade 
förenklat för att ge en bild av skuggverkan 
från dessa. Träden med några få undantag 
är alltså inte inmätta och därmed inte på 
sin rätta plats och inte heller i sin verkliga 
höjd.

ANALYS
Den tidpunkt som är mest relevant att titta 
på vad gäller solstudie är vår-/höstdagjäm-
ning.
I detta förslag till bebyggelse i Lilla Bränn-
kärrsskogen finns goda förutsättningar till 
bra med dagsljus. Byggnadernas höjd och 
avstånden inbördes mellan dessa och av-
stånden till befintlig bebyggelse gör att de 
inte skuggar varandra och de öppna ytorna 
särskilt mycket. Det finns fina solmöjlighe-
ter på uteplatser till radhusen och på bal-
kongerna på flerbostadshusen. Exakt hur 
mycket berintliga träd skuggar är svårt att 
säga men bilderna visar på att viss skugg-
ning kommer att ske för radhusen vår och 
höst. Sommartid står solen så högt mitt 
på dagen att trädens skugga borde vara 

av ringa betydelse. Området ligger också 
orienterat så att väldigt goda förutsätt-
ningar för kvällssol finns för uteplatser och 
balkonger sommartid.
Boverkets Byggregler, BBR, har krav på 
dagsljus i lokaler där människor vistas mer 
än tillfälligt. Förutsättningarna får anses 
goda att uppnå detta krav men är något 
som studeras vidare i bostadsutform-
ning och storlek på fönster i fasader inför 
bygglov.

BOSTADSGÅRD
Solstudie för hur stor andel av bostads-
gården som är solbelyst mer än 3 timmar 
vid vårdagjämning mellan kl 9 och 17 
är gjord något förenklad med skuggbild 
varje hel timme på den 3D-modell som 
finns i illustrationerna. Beräkningen visar 
då att ca 1490m² av hela bostadsgårdens 
ca 3120m² är solbelyst mer än 3 timmar. 
Det motsvarar ca 48% av gården. Slutgiltig 
utformning av gård och byggnader kom-
mer påverka den solbelysta andelen på ett 
eller annat sätt men detta visar att ungefär 
halva gården är möjlig att få solbelyst mer 
än 3 timmar vid vårdagjämning mellan kl 9 
och 17.

ALLMÄN PLATS
Dammparken är kanske den allmänna plats 
som har störst värde i områdets absoluta 
närhet. Skuggning från ny bebyggelse över 
denna plats sker endast tidig morgon och 
är av ringa betydelse. Gaturummen i bygg-
nadernas omedelbara närhet påverkas så 
klart av skuggbildning men är inget som 
kan ses som något onormalt eller ge några 
negativa konsekvenser.

SOLSTUDIE ANALYS
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Inledande diskussion 
 
Enligt översiktsplanen i Knivsta kommun ska värdefulla natur- och kulturmiljöer 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. Det sägs också att nya 
bebyggelseområden bör planeras så att sparad natur inom områdena ansluter till omgivande 
grönstruktur och att de lokaliseras så att de inte bryter sambanden inom grönstrukturen. 
Skolor, förskolor och äldreboende ska ha god tillgång till natur i sitt närområde (Knivsta 
kommun 2012). Alsike är en snabbt växande tätort i Knivsta kommun. Fram till 2025 
beräknas mellan 150 och 450 bostäder att uppföras. Enligt kommunen finns inga kända 
områden med värdefull eller skyddad natur i Alsike. Denna uppfattning kan visa sig behöva 
justeras vid fördjupade inventeringar i tätortens närområde. 
Vid etablering av ny bebyggelse i och omkring en tätort är det viktigt att skapa en balans 
mellan bostadsområden och befintlig grönstruktur och att planera rekreationsytor för en 
växande befolkning. Slitage i grönområdena ökar med ett högre besökstryck och det är därför 
väsentligt att bevara lättgångna skogar med slitagetåliga marker som tål ett sådant tryck. Ett 
etablerat stignät i en grönstruktur kanaliserar slitaget, vilket ger en mindre påverkan på den 
tätortsnära skogsmarken. 
Planområdet gränsar till en grön korridor som sträcker sig mellan Alsike och Knivsta ned mot 
sjön Valloxen. Det är viktigt för de boende i Alsike längs Marmorgatan att lätt kunna ta sig 
från sina bostäder fram till detta grönområde. Framtida bebyggelse bör noga planläggas 
utifrån de krav kommuninvånarna ställer på en bibehållen grönstruktur. 
 
Ärendet 
 

Knivsta kommun har begärt att via sin entreprenör TB – Gruppen Bostad AB ta fram en 
inventering och naturvärdesbedömning av Lilla Brännkärrsskogen i Alsike tätort. 
Bedömningen ska ligga till grund för planeringen av området för en eventuell framtida 
bebyggelse. Arbetet har utförts 2018 av konsultföretaget Linnea – Natur och Ekologi. 
Inventering och bedömning har gjorts av företagets firmatecknare Hans Rydberg, som också 
skrivit rapporten. Inventering har gjorts av områdets naturvärden den 6.9 och 20.9.2018. 
Samtliga fotografier är tagna av författaren. 
 
Var ligger området? 
 

Området är beläget i tätorten Alsike i Knivsta kommun, Uppsala län, ungefär 2 mil söder om 
Uppsala. Växtgeografiskt hör området till den boreonemorala regionen – en zon där barrträd 
dominerar men där inslaget av ädla lövträd ännu är påtagligt.  
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ÖVERSIKTSKARTA 

 
Fig 1. Plats för undersökningsområdet (röd stjärna). Karta från Lantmäteriet. 
 
DETALJKARTA 

 
Fig. 2. Detaljkarta med delområden. Grundkarta: Lantmäteriet via eniro.se 

 
Sammanfattande bedömning 
 

Det inventerade området har överlag genomsnittliga naturvärden och den avverkning och den 
gallring som nyligen genomförts kan ha dessutom ha förändrat förutsättningarna negativt för 
många skoglevande arter. Tallskogen är dock gammal, troligen 100 – 130 år, troligen finns 
ännu äldre träd. Ett sådant äldre tallbestånd finns i norra delen av område 1 och upp mot 
Brännkärrsskolan, i övrigt är det mest enstaka äldre träd som förekommer. Nära 
Brunnbyvägen i söder finns en koncentration av sällsynta svampar i en miljö som indikerar 
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lång skoglig kontinuitet och under lång tid bevarad symbios mellan träd och ovanliga 
svampar. Även här finns ett äldre skogsbestånd av viss betydelse ur naturvårdssynpunkt.  
Lilla Brännkärrsskogen har även rekreativa värden. Mellan Brandkärrsskolan och 
Marmorgatan finns ett nät av stigar (fig. 8), som dels utnyttjas av de boende i närområdet dels 
utgör genomgångar från skolan till bostäderna i väster. Stigarna används också för 
hundpromenader och liknande. Markslitaget är måttligt i denna del på grund av stigarnas 
kanaliseringseffekt men ett visst slitage finns närmast skolan. I delområde 2 finns några 
mindre stigar som leder upp till en huvudstig som ursprungligen är en traktorväg som 
nyttjades vid gallringen. I delområde 3 leder en tydlig stig längs foten av sluttningen från 
Stenbrottsgatan fram till grusplanen i delområde 4. Strax utanför planområdet uppe på höjden 
finns talrika spår av lek och annat friluftsliv (bilaga 1). Här finns också ett kraftigt slitage. 
Exploatering är möjlig i Lilla Brännkärrsskogen under förutsättning att hänsyn lämnas till de i 
rapporten utpekade värdena och att barnens lekmiljö i närområdets förskolor inte går förlorad. 
 

Naturförhållanden 
 

Det inventerade området befinner sig cirka 25 – 30 meter över havsytans nuvarande nivå och 
steg upp ur havet för cirka 8 000 år sedan. Det befinner sig i en mellanbygd mellan Ekoln (en 
vik av Mälaren) och sjön Valloxen, som ligger cirka 15 m över havsytans nivå. 
 
Terrängen är lätt kuperad men nivåskillnaderna förhållandevis små. Berggrunden utgörs av en 
sur granit, liksom den morän som vilar på berget och i sänkorna. Moränen är sandig, d.v.s. 
innehåller en mycket stor andel sand. Naket berg med renlavar förekommer endast i obetydlig 
omfattning. Den sandiga moränen är relativt vattengenomsläpplig vilket innebär att jordarna 
torkar ut snabbt, men också att de grunda dalstråk som genomkorsar området får en god 
försörjning av nederbördsvatten från omgivningarna. Inga grundvattenmagasin av betydelse 
har kunnat konstateras i området. 
 
Området har en årsmedeltemperatur kring +5 grader och en årsnederbörd kring 500 mm, 
vilket är bland de torraste i Sverige. Av störst betydelse är emellertid lokalklimatet, alltså 
klimatet på platsen. Genom att skogen gallrats så att träden idag står glesare än förut har 
lokalklimatet förändrats. Det har genom vindens inverkan blivit torrare samtidigt som mer ljus 
når marken. Utvecklingen kan ha gynnat insektslivet och många småfåglar men missgynnat 
växter känsliga för uttorkning samt flertalet svampar. 
 
Den sura berggrunden och moränen påverkar naturvärdena negativt, då lågt pH orsakar 
podsolering och urlakning i markskiktet. Det finns dock vissa indicier på förekomst av 
moränkalk. Inga kalkförande ytliga block har observerats men det kan finnas morän i djupare 
marklager som höjer pH-värdet. Förekomsten av arter som blåsippa, slankstarr och 
knagglestarr indikerar lokalt högre pH-värden i marken. 
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Markanvändning 

 

 
Fig. 3. Generalstabskartan från 1867 (Lantmäteriets arkiv), visar att området var  
skogbevuxet med i huvudsak barrträd.  
 
Om man studerar äldre kartor finner man att skogen varit bevuxen med barrträd såväl 1867 
som på senare ekonomiska kartor från 1952 och 1979. Det tycks inte finnas några 
mellanliggande hygges- eller hagmarksfaser som stört den skogliga kontinuiteten. Det verkar 
också, om man ser till skogens åldersfördelning, att dimensionshuggning varit rådande 
skogsbruksmetod. Dimensionshuggning innebär att man efter hand tar bort de gamla och 
grova träden, men låter de andra stå kvar. Det skapar skogar med långvarig kontinuitet men 
utan gamla träd och i regel utan död ved.  
 
Om man ser till hur floran ser ut idag tycks skogen under en tid ha betats. Det finns flera 
hävdgynnade arter i lägre, fuktiga partier, bland annat ormrot, ängsfryle, pillerstarr, 
knagglestarr, rödven, käringtand, blodrot, liten blåklocka och ängsviol som kan ha sitt 
ursprung i tidigare slåtter. De fuktiga skogspartiernas högörtvegetation påminner starkt om 
den igenväxningsvegetation som brukar prägla gamla slåtterängar där skogen ännu inte tagit 
över. Här hittar man växter som strandlysing, älggräs, strätta, blåtåtel, smörblomma, 
kråkklöver och fackelblomster.  
 
Enligt Knivsta kommun har markägaren tidigare varit ovillig att avverka sin skog, varför den 
fått stå och åldras. Den senaste gallringen tycks ha skett i syfte att skapa en gles luftig skog. 
Med hänsyn till trädens ålder hade en slutavverkning varit ett alternativ, men uppenbart har 
det funnits ett syfte att låta huvuddelen av träden stå kvar. Mätning av årsringar (ålder) hos 
några äldre stubbar visar på åldrar mellan 100 och 150 år. Diametern hos dessa stubbar är 
ungefär densamma som hos kvarstående träd. Det visar dels att skogen troligen var gammal 
vid senaste gallringen dels att många av de kvarvarande träden har hög ålder. Det finns också 
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mindre partier med yngre, likåldrig skog som utvecklats i blädningsluckor, oklart om denna 
trädgeneration uppstått genom självsådd eller har planterats. 
 

Tidigare undersökningar 
 
I förarbetet till inventeringen studerades naturvårdsplanen för Uppsala län (Länsstyrelsen 
1987), Skogsstyrelsens sumpskogs- och nyckelbiotopsinventering, Trädportalen efter inmätta 
skyddsvärda träd, faktaunderlaget för Upplands flora (Jonsell 2010) samt Artportalen 
(www.artportalen.se). En naturvärdesinventering utförd 2014 (Calluna 2015) över ett större 
område kring Alsike innefattade även Lilla Brännkärrsskogen och klassades som ett område 
med påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Denna rapport över Lilla Brännkärrsskogen 
omfattar dock bara en liten del av område 4 i Callunas inventering och det är inte redovisat 
om fynd av naturvårdsarter i denna inventering gjorts i partiet närmast Morängatan. I 
Artportalen fanns dock inga arter redovisade. 
 

Metodik 
 

Det aktuella området besöktes vid två tillfällen, det första i syfte att kunna identifiera 
kärlväxter och vissa insekter, det andra för att översiktligt beskriva området, dess struktur och 
dess ekologiska förutsättningar för ett artrikt växt- och djurliv. Under det senare besöket 
skulle även förekomsten av olika svampar inventeras. Varje delområde besöktes två gånger. 
Samtliga observerade arter noterades, de av särskilt intresse noterades flera gånger. Alla 
observationer, 823 stycken, lägeskoordinerades och lades vid hemkomsten in i Artportalen. 
Området delades in i delområden utifrån en karta som levererats av kommunen. 
 
I varje delområde studerades bergart, topografi, jordart och hydrologi, ekologiska strukturer 
och förutsättningar för enskilda arter samt utnyttjande för friluftsliv. Efter avslutad 
inventering gjordes en analys av områdets betydelse för naturvård, rekreation och friluftsliv, 
och vilka konsekvenser en exploatering skulle komma att få på dessa värden. Samtidigt 
gjordes en preliminär naturvårdsbedömning enligt SSI-standarden SS199000:2014. Varje 
delområde har naturvärdesklassats från 1 – 5, där 1 är högsta värde och 5 det lägsta. 
Artbestämning av insamlat material, i huvudsak svårbestämda arter, gjordes vid hemkomsten 
med hjälp av litteratur, stereolupp och mikroskop. 
 

Allmän beskrivning av vegetationen 
 
Naturtyper 
 

Hällmarktallskog uppträder på berg med eller utan moränlager, ofta med morän i 
berggrundens fördjupningar. På grund av sur tallförna, svårvittrade mineral i berggrund och 
morän, är floran torftig och domineras av arter som tål torka och som är beroende av 
mykorrhiza för upptag av näring. Vanligaste organismsamhällen är lavar på berg och på träd 
och buskar, i området främst renlavar, skorplavar och barkboende bladlavar, bland dessa 
främst blåslav och flarnlav. Hällmarker finns bara i ringa omfattning, dels i norra delen av 

http://www.artportalen.se/
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område 1, där tallskogen är cirka 100 – 150 år, dels närmast parkeringen i område 3, där en 
liten bergpuckel, visar en motsvarande vegetationstyp. 
 
Tallskog av moss - risrik typ utvecklas på torra moränjordar. På grund av sur tallförna, 
svårvittrade mineral i berggrund och morän, är floran artfattig och domineras av arter som kan 
växa på urlakade jordar och som är beroende av mykorrhiza för upptag av näring. Lingon och 
ljung är vanliga, liksom kruståtel och väggmossa. Tallskogen är i området utglesad genom 
gallring och visst näringspåslag har skett genom att nedbrytning av växtsubstans ägt rum i 
marken. Skogstypen uppträder främst i område 1 och 2, där det också finns en del ytliga 
moränblock. 
 
Blandbarrskog av ris-gräsrik typ utvecklas på djupare morän, särskilt där marken är 
väldränerad och granen börjar bli konkurrenskraftig. Blåbär och kruståtel dominerar som 
regel med inslag av örter som vårfryle, ekorrbär, liljekonvalj, pyrola-arter och gullris. I slutna 
system med mycket gran dominerar mossor, främst husmossa, väggmossa och kvastmossa, i 
skogar med lång kontinuitet ofta med mycket kammossa. Skog av denna typ finns främst i 
område 3, där den upptar en relativt liten areal. 
 
Barrskog av lågörttyp finner man främst på kalkrik mark eller på mark som tidigare påverkats 
av bete och där man har eller har haft ett visst lövinslag av hassel, ek eller andra ädla lövträd. 
Marken är mindre urlakad eftersom markorganismer utnyttjar förna från örter och lövträd för 
sin ämnesomsättning och därigenom orsakar en omblandning av markens näringsämnen. 
Detta inverkar positivt på floran där man finner arter som blåsippa, skogsviol, smultron, 
vispstarr och som vid Morängatan även mycket slankstarr, Carex flacca. Skogstypen 
uppträder ofta i stråk mot fuktigare marker och i detta område har man den främst i område 2 
och 3. 
 

 
Fig.4. Karta över noterade förekomster av slankstarr,  
som representant för den örtrika skogstypen. Källa: Artportalen. 
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Fuktig högörtäng dominerar i områdets sänkor. Den sandiga moränen i området släpper 
igenom nederbördsvatten relativt snabbt och detta samlar sig i terrängens svackor, där det då 
utbildats en vegetation som tål periodvis höga vattenstånd. Här växte tidigare sumpskog, idag 
är den avverkad och genom ökad näringstillgång till följd av att skogen tagits bort har 
undervegetationen satt fart. Vi möter idag arter som gynnas av en sådan succession som 
grenrör, fackelblomster, strandlysing, revsmörblomma, älggräs, skogsfräken, kärrtistel, 
kråkklöver och mannagräs. I mer slitna partier påverkade av t.ex. tramp, finns en del arter som 
stjärnstarr, ältranunkel och knagglestarr. Vegetationstypen återfinns främst i område 2, där 
den formar ett nära nog linjärt stråk från parkeringen till Morängatan och ett liknande stråk 
utmed Brunnbyvägen men också i område 3, där den i hörnet mot vägkorset bildar en triangel, 
där så gott som alla träd huggits bort. 
 
Grusmark med ogräsvegetation finns i område 4. Detta område består av tillfört grus ovanpå 
ursprunglig jordart och saknar helt kontinuitet. Växtligheten är visserligen artrik men arterna 
har tillförts från omgivningen eller kommit in med grusmaterial eller på annat sätt. Floran 
består mest av ogräs som kanadabinka, kanadensiskt gullris, gråbo, olika molke-arter, 
dunörter, fibblor etc. och har ett lågt värde från naturvårdssynpunkt. Några ovanliga arter som 
bitterfibbla och höstgullris påträffades, men dessa är okänsliga för mänsklig störning och 
hittas främst på så kallade ruderatmarker. 
 
Beskrivning av delområden 
 
DETALJKARTA 
 

 
Fig. 5. Detaljkarta med delområden. Grundkarta: Lantmäteriet via eniro.se 
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Fig. 6. Karta över naturvärden som kräver vissa  
hänsyn. Grundkarta: Lantmäteriet via eniro.se 

 
Delområde 1  
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde i område 1a (fig. 6),  
i övrigt Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
 

Detta avsnitt består i huvudsak av en talldominerad, i sen tid genomgallrad, men tämligen 
olikåldrig skog med träd som kan vara upp till 150 år gamla. Räkning av årsringar på en 
tallstubbe från ett träd som tagits bort vid gallringen visade att detta innan fällningen var 138 
år. Stubben hade samma dimension som flera av de kvarvarande träden. Skogen verkar 
historiskt vara dimensionshuggen och död ved har sannolikt tagits tillvara som ved. Äldre 
tallskog finns också i området längre åt nordost mot Brännkärrsskolan. Vid exploatering är 
det väsentligt att så mycket som möjligt av den gamla barrskogen sparas såväl av 
naturvetenskapliga skäl som för att skola och förskola ska ha nära tillgång till naturlig skog. 
Gamla barrskogar med lång kontinuitet är en bristvara i landskapet och många arter kräver 
sådana skogar.  
 
Längst i nordost finns berg i dagen och vegetationen har hällmarkskaraktär med en del 
renlavar och andra lavar på berg och moränblock. Mellan hällmarksytorna finns sänkor med 
morän och längre åt söder vidtar en moränmark med en hel del stora, ytligt liggande block, 
bland annat en anhopning av mossklädda block som frigjorts då landisen släpade sig fram 
över trakten. 

 
Fig.7. Den utglesade tallskogen i område 1. 
Foto: Hans Rydberg 
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Tallarna i området har en tydlig skorpbark av en typ som börjar utvecklas först när träden 
uppnår en ålder av hundra år eller mer. Inga rödlistade arter eller signalarter knutna till 
tallbeståndet kunde observeras. Död ved finns i viss omfattning, främst unga vindfällen och 
gallringsris. En större fura på berget blåste ned strax intill inventeraren under fältarbetet, då 
vindbyar på 20 m/s uppmättes. 
 
Biologiskt intressanta arter är kötticka, Leptoporus mollis, en rödlistad svamp, på en gammal 
tallstubbe nära vägen i nordväst samt trattmussling, en sällsynt svamp som dock inte behöver 
ha gammal skog. 
 
Området har en viss betydelse för rekreation och utnyttjas som strövskog och 
genomgångsområde för dem som är bosatta i denna del av Alsike samt för barn i 
Brandkärrsskolan. I området finns träd, fallna furor och stenblock att klättra i och är lämpat 
för naturlek. Flera stigar går genom området, dels en central stig från nordost till sydväst, dels 
mindre stigar mellan skolan och Marmorgatan (fig. 8). Delområdet ansluter till ett äldre 
skogsparti upp mot en grön korridor mellan Alsike och Knivsta. Detta grönstråk är mycket 
viktigt för friluftslivet och som korridor för spridning av arter. Det är väsentligt att skogen 
norr om skolan sparas så att de boende längs Marmorgatan kan ta sig ut till detta gröna stråk. 

 
Fig. 8. Stignätet (gula linjer) i delområde 2 och 3. Källa: Lantmäteriet. 
 
Delområde 2   
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
 

Vid Morängatans nedre ände finns ett skogsparti som i vissa delar är bevuxen med 
sumpskogsvegetation men som efter avverkning mer har karaktär av högörtfuktäng. 
Naturtypen finns i ett centralt fuktstråk mellan två bergs- och moränlimpor från stora 
parkeringen ned mot Morängatan. I detta stråk växer gran och medelålders björk, vilka 
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uppkommit efter gallringen. Kärrartad vegetation finns också närmast Brunnbyvägen, där det 
också finns tre stora vindfällen av tall. Bland växter i de sumpiga partierna märks 
strandlysing, grenrör, älggräs, veketåg, skogsfräken, ältranunkel, revsmörblomma, kärrtistel, 
fackelblomster och kråkklöver. 
 
I övrigt dominerar en genomgallrad, talldominerad skog med glest vegetationstäcke. Tallen är 
olikåldrig, men det finns även ett parti med cirka 40-årig, troligen självsådd ungskog av tall. 
Nära parkeringsplatsen finns en liten bergknalle med hällmarksvegetation.  
 

I delområdet finns också stråk av mer örtrik skog, vilken domineras av slankstarr, skogsviol, 
vispstarr, harsyra och lundstarr. Närmast Morängatan växer även hassel och en del ängsväxter 
som blodrot, ängsvädd, ormrot och vitmåra – måhända rester från en tidigare slåtterängsfas. 
 

Skogspartiet är inte så väl utnyttjat för friluftslivet, dock sågs en koja vilket tyder på att barn 
leker i området. 
 
Delområde 3   
Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde i område 3a (fig. 6), i övrigt Naturvärdesklass 4 – 
visst naturvärde 
 
Söder om Brunnbyvägen ligger ett mindre triangelformat område som närmast vägkorset är 
bevuxet med en kärrartad vegetation där tidigare skog avverkats. Här växer idag en del björk 
och några enstaka granar och tallar. Det finns två vegetationstyper i denna fuktiga miljö, dels 
en högörtvegetation med mycket grenrör och strandlysing, dels en lågörtstyp med slankstarr, 
ormrot, blodrot och ängsvädd. På en stubbe i kärret växer ett bestånd av signalarten trådticka, 
Climacocystis borealis. 
 

 
Fig. 9. Mossrik granskog med förekomst av koppartaggsvamp.  
Foto: Hans Rydberg 
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Ovanför denna fuktäng finns en moränsluttning med gles olikåldrig skog med inslag av äldre 
barrträd. Flera av tallarna på berget i öster är säkert 150 år gamla eller mer. Hela 
skogsbeståndet ovanför kärret har sannolikt lång skoglig kontinuitet, vilket visas i 
förekomsten av sällsynta svampar. Inom ett begränsat område växer koppartaggsvamp, 
Sarcodon lundellii, rödlistad som VU (sårbar), orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, 
rödlistad som NT (nära hotad) samt signalarterna fjällig taggsvamp, Sarcodon imbricatus och 
gul fingersvamp, Ramaria flavescens. I närheten finns också de betydligt vanligare arterna 
besk vaxskivling, Hygrophorus erubescens och barrklubbsvamp, Clavariadelphus ligula, 
vilka tycks föredra barrskogar med lång kontinuitet. I närheten finns också gott om kammossa 
– en art som främst finns i områden med gammal skog. Sluttningen har ett mycket högt värde 
ur naturvårdssynpunkt och bör skonas vid en eventuell exploatering.  
 
Det viktiga för att bevara biotopen med alla de rödlistade arterna är att alla de äldre träd som 
finns i sluttningen och som svamparna är beroende av ska få stå kvar och att hydrologin inte 
förändras så att marken torkar ut. Det är rimligt att vid en eventuell exploatering en skyddszon 
om cirka 30 meter lämnas runt själva kärnområdet. Skyddszonen avser att ge garantier för att 
de träd och den markmiljö som är väsentlig för de rödlistade arterna bevaras och att miljön 
däromkring avseende luft- och markfuktighet inte påverkas negativt av en exploatering. Det 
gulmarkerade området 3a (fig. 6) är större än vad den föreslagna skyddszonen upptar. Det ska 
tolkas så att det gulmarkerade området är ett område där det under mycket goda svampår kan 
förväntas finnas ytterligare växtplatser för rödlistade arter, medan skyddszonen främst avser 
att ge skydd åt det område där rödlistade arter påträffades vid inventeringen 2018.  
 
I torrare delar närmare Stenbrottsgatan är skogen mer lundartad med riklig slankstarr och med 
inslag av hassel, blåsippa, skogsviol, gökärt och lundstarr. 
 
I området finns död ved i mycket liten omfattning, mest gallringsavfall i kärrområdet. 
Skogspartiet har idag ringa betydelse för friluftslivet men fungerar troligen som 
rekreationsskog för närboende. 
 
Delområde 4   
Naturvärdesklass 5 – lågt naturvärde 
 

Området är en grusplan omgiven av skog. Centralt finns några enstaka träd. Gruset är inte 
naturligt utan har tillförts området. Vegetationen har ingen kontinuitet utan består av arter 
som i sen tid ockuperat marken, arter som är vanliga på så kallade ruderatmarker – urbana 
skräpmiljöer. Bland funna arter kan nämnas vit sötväppling, en i nutiden starkt expanderande 
art, höstgullris, rödvide, bitterfibbla, småborre och lundstarr. Bitterfibbla och höstgullris är 
inte särskilt vanliga, bland annat har bitterfibbla en i Sverige mycket begränsad utbredning. 
Området har ett mycket lågt värde ur naturvårdssynpunkt och är fullt möjligt att exploatera. 
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Naturvårdsarter 
 

Rödlistade arter 
Skogsalm, Ulmus glabra   CR (akut hotad) 
Koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii  VU (sårbar) 
Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum NT (nära hotad) 
Kötticka, Leptoporus mollis  NT (nära hotad) 
 
 
Signalarter 
Blåsippa, Hepatica nobilis 
Svarta vinbär, Ribes nigrum 
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea 
Fjällig taggsvamp, Sarcodon imbricatus 
Gul fingersvamp, Ramaria flavescens 
Trådticka, Climacocystis borealis 
 
Fridlysta arter 
Blåsippa, Hepatica nobilis 
 
Kommentarer kring funna arter 
 
Inventeringen gick bland annat ut på att hitta naturvårdsarter, det vill säga arter som är 
fridlysta, rödlistade eller utgör arter i nyckelbiotopsinventeringen, så kallade signalarter. För 
dokumentationen av området och för att beskriva vegetationens beståndsdelar antecknades 
även andra arter – se bilaga i slutet av rapporten. Hela 376 arter noterades i fältarbetet, vilket 
bedöms som ett stort antal för ett skogsområde av mindre storlek, särskilt som den torra 
sommaren gjort det svårt att upptäcka alla arter. Eftersom ingen artinventering fordrades för 
uppdraget är arterna långt ifrån konsekvent antecknade. Samtliga observationer är införda i 
Artportalen – databas för fynd av arter i Sverige.  
 
Följande arter är intressanta ur ett naturvårdsperspektiv, antingen för att de är rödlistade, 
klassade som signalarter, har högt indikatorvärde för ovanlig naturtyp eller är mindre vanliga 
eller sällsynta i landskapet. 
   
Slankstarr – Denna art är kalkgynnad och finns främst i Götalands och Svealands 
låglandsområden, ofta i skogar påverkade av kalkrik morän. Den är inte ovanlig i Uppland, 
men där slankstarr finns brukar det ofta finnas ovanliga arter av kärlväxter och svampar. 
Slankstarren är vanlig på örtrika markfläckar i området vid Morängatan (fig. 4). 
 
Knagglestarr – Liksom föregående kalkgynnad och knuten till mer örtrika marker. Den växer 
i ett fuktstråk vid Morängatan i område 2. 
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Blåsippa – är en av våra mest kända vårblommor. Den är fridlyst mot plockning och 
uppgrävning. Fridlysningen medför inte krav på markägaren vid exploatering mer än ren 
naturvårdshänsyn. Blåsippan är också signalart i skogsbruket. Bestånden är begränsade till 
några smärre fläckar längs Stenbrottsgatan och är av ringa naturvårdsintresse. 
 
Svarta vinbär – Denna buske är klassad som signalart i skog. Detta gäller främst vildformen. 
Denna är svår att skilja från odlade typer, vilka ofta förvildas. Arten växer i område 4 och är i 
detta område inte skyddsvärd ur ett naturvårdsperspektiv. 
 
Skogsalm – Almen är rödlistad i ett nationellt perspektiv men är ännu inte hotad i 
Mälardalen. Almsjukan letar upp träd efter träd och det finns skäl att bevaka utvecklingen. 
Vid Morängatan finns några små almar, som troligen har sitt ursprung från odlade exemplar. 
 
Ormrot – Ormroten är en god representant för lågörtfuktängen och har i södra och mellersta 
delarna av vårt land ett högt indikatorvärde för värdefull ängsmark. Arten minskar snabbt vid 
igenväxning, men den kan finnas kvar på fuktiga markfläckar med restvegetation från ett 
tidigare ängsbruk. Vid Morängatan växer den just i en sådan ängsrest bland andra av 
lågörtfuktängens arter. 
 
Bitterfibbla – Växer på grusplanen i område 4. Bitterfibblan är sällsynt i Sverige, vanlig 
endast på Gotland, men har rätt många förekomster i Skåne, på Öland och i Uppsalatrakten. 
Det verkar i Uppland vara en art under spridning. 
 
Ängsvädd – Ängsvädden är liksom ormroten en art som har sitt ursprung i ett äldre 
odlingslandskap med våtslåtterängar och andra fuktiga gräsmarkstyper. Den står kvar länge 
efter igenväxning och är ännu vanlig. 
 
Kammossa – Denna mossa är en viktig indikator för äldre skogsbestånd, särskilt om den 
förekommer i mängd och kan också visa på skoglig kontinuitet, då den har svårt att överleva 
hyggesfaserna i det moderna skogsbruket. Kammossan finns i några större bestånd och vittnar 
om en skogshistorik präglat av naturhänsyn. 
 

 
Fig. 10. Kammossa med sina typiska bladskott. Foto: Hans Rydberg 
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Grynig blåslav – Denna lav växer främst på barken av äldre träd, särskilt tall och björk och 
har av Skogsstyrelsen klassats som signalart vid inventeringen av nyckelbiotoper i Sverige. 
Den förekommer i skogen vid Morängatan på ett fåtal äldre tallar. 
 
Kådskål – En skålsvamp som är svår att upptäcka om man inte känner dess ekologi. Den 
växer nämligen i gamla intorkade kådflöden på gamla granar, men ses mycket sällan på yngre 
träd. Arten är måhända förbisedd men är en bra indikator på sårskador på äldre granar och 
mycket sällan noterad. I området påträffades den på en kådig gran i område 3. Arten är ny för 
Knivsta kommun. 
 

 
Fig. 11. Kådskål på kåda av gran. Foto: Hans Rydberg 
 

 
Fig.12. Utbredning av kådskål i östra  
Svealand. Källa: Artportalen. 
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Gul fingersvamp – Ett komplex av arter, vilka samtliga är goda indikatorer på skogar med 
lång kontinuitet. Den vanligaste arten är någon vi kallar Ramaria flavescens, men denna kan i 
sin tur vara kollektiv. Gruppen stora, gula fingersvampar är under kontinuerlig utredning och 
nya arter tillkommer ständigt. Den är viktig signal på att skogen är biologiskt värdefull, 
särskilt om även andra signalarter förekommer. Den gula fingersvampen växer i ett stort 
bestånd i område 3. 
 
Kötticka – Denna rödlistade art är en vednedbrytare som orsakar brunröta, den växer på 
stammar och stubbar av gran och ibland tall. Arten är knuten till platser med hög luftfuktighet. 
Arten har länge tolkats som en gammelskogsindikator, särskilt i södra och mellersta Sverige. 
Arten minskar i landet i takt med att äldre skogar försvinner. Vid Morängatan påträffades 
några fruktkroppar på en gammal tallstubbe nära vägen i område 1. 
 
Trådticka – Denna art påträffas främst på gamla granlågor och granstubbar i äldre skog och 
har av Skogsstyrelsen klassats som signalart då den i princip bara attackerar gamla, överåriga 
granar. Då omloppstiderna för gran minskar i skogsbruket blir svampen allt ovanligare. Arten 
påträffades på en granstubbe i det fuktiga området nära vägkorset i område 3. 
 
Trattmussling – Arten är sällsynt i östra Svealand och i Artportalen har bara 24 fyndplatser 
registrerats (se karta nedan). Arten har ett svagt indikatorvärde och kan växa i många olika 
typer av skog. Den påträffades med några fruktkroppar i södra delen av område 1. 
 

 
Fig.13. Utbredningskarta för trattmussling  
i östra Sverige. Källa: Artportalen. 
 
Orange taggsvamp – Arten har relativt nyligen kvalificerat sig in på rödlistan, där den 
klassas som NT (nära hotad).  Dess granna fruktkroppar lyser upp skogsgolvet i våra äldre 
barrskogar och är en av de arter som missgynnas starkt av bondskogsavverkningarna – 
områden som sällan klassats som nyckelbiotoper och som haft vetenskapliga värden som inte 
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kommit naturvårdande myndigheter till del. I skogen vid Stenbrottsgatan växer den i område 
3 i den intressanta svampmiljön där. 
 
Koppartaggsvamp – är sällsynt i hela Sverige i gamla, betespräglade granskogar. Då 
naturtypen är på stark tillbakagång på grund av fortsatta avverkningar ligger svampen illa till 
på sikt om inte dess skogar skyddas. Arten växer i en mossig gles barrskog bland gul 
fingersvamp, fjällig taggsvamp och orange taggsvamp i område 3. 
 

 
Fig. 14. Koppartaggsvamp i mossig barrskog 
i delområde 3. Foto: Hans Rydberg 
 
Fjällig taggsvamp – är ganska vanlig i äldre skog och en av karaktärsarterna i mossig, äldre 
barrskog med lång kontinuitet. När den förekommer i mängd är den en utmärkt signalart för 
denna skogstyp. I området växer den i mossig, gles barrskog i område 3. 

 
Karta över fyndplatser för rödlistade arter och signalarter 
 

 
Fig 15. Karta som visar fyndplatser för rödlistade arter (röd  
cirkel) och signalarter (gul cirkel. Område 4 saknar sådana arter  
och syns därför inte på kartan. Grundkarta: Lantmäteriet via eniro.se. 
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Flora – bedömning av värden 
Kärlväxtfloran var negativt påverkad efter en mycket lång och extremt torr och varm sommar. 
Det innebär att vissa viktiga indikatorarter kan ha missats. Inga sällsynta växter eller mossor 
påträffades dock. De stora förekomsterna av slankstarr och lundstarr är intressanta, då de var 
för sig är viktiga indikatorarter på kalkrik mark respektive tidigare slåtter. Den ringa 
förekomsten av blåsippa och andra representanter för örtrika skogstyper motsäger dock att 
floran skulle vara påfallande rik. Utifrån funna arter kan floran betecknas som relativt normal 
om än relativt artrik beroende på variation i fuktigheten. 
 
Funga – bedömning av värden 
Svamparna har i området ett högre värde än floran beroende på att skogen har lång 
kontinuitet, dvs utan mellanliggande hyggesfaser i modern tid. Även om träd gallrats eller 
plockhuggits har det fått stå träd kvar, vilket gynnat mykorrhizabildande svampar som alltid 
haft tillgång till partners för sin symbios. Vedsvampar är dåligt företrädda beroende på bristen 
på död ved, men en rödlistad art och en signalart påträffades dock på gamla stubbar. I område 
3 finns en viktig hotspot med koppartaggsvamp. Arten indikerar ett ekosystem där även andra 
rödlistade svampar kan dyka upp. Som visats i en nyligen publicerad uppsats (Rydberg 2018) 
är antalet rödlistade arter svampar i ett område betydligt högre än vad som visar sig vid ett 
tillfälligt besök beroende på att många ovanliga arter bara visar sig med fruktkroppar enstaka 
år. 
 
Fauna – bedömning av värden 
På grund av den sena årstiden sågs mycket få djurarter i området. Miljön är lämplig för fåglar 
som talltita och tofsmes, arter som tidigare påvisats i områdets tallskogar (Calluna 2015). För 
insektsfaunan kan den senaste genomgallringen av skogen vara positiv eftersom 
solexponeringen ökat.  Bristen på död ved är emellertid negativ. I övrigt bedöms de 
faunistiska värdena i området vara normala. Grusmarken i område 4 är inte tillräckligt 
intressant för insekter, eftersom materialet är för grovt och kompakt för att gräva och bygga 
bo i.  
 
Friluftsliv – bedömning av värden 
Området utgör närmiljö för de kringboende och används för skogspromenader och som 
genomgångsområde mellan angränsande bostadsområden. Ett antal stigar finns i området och 
under fältarbetet sågs flera personer nyttja dem. Området har viss betydelse för barns lek och 
som närströvområde (Ekologigruppen 2016). Särskilt norra delen är intressant i detta 
avseende. Här finns ett nät av stigar och denna del förbinds med den äldre skogen norr om 
Brännkärrsskolan, vilken utgör en viktig länk från bostadsområdet ut till den gröna korridoren 
mellan Alsike och Knivsta.  
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Fig. 16. Huvudstigen genom delområde 1 och 2. 
 
I delområde 3 går en stig som förbinder bebyggelsen vid Stenbrottsgatan med grusplanen, 
delområde 4, och vägarna däromkring. Uppe på höjden, strax utanför planområdet, finns spår 
av allehanda aktiviteter med lekytor, kojor, en hundgård och en eldplats (se bilaga 1). Här är 
marken bitvis mycket sliten. Höjden utnyttjas sannolikt av förskolor i närområdet, men även 
äldre barn tycks hålla till här. 
 

Värdefulla avsnitt där naturhänsyn bör tas 
I det aktuella området har utifrån inventeringsresultatet två områden bedömts ha naturvärden 
över det genomsnittliga för regionen. Det rör dels ett område med äldre tallskog rakt 
västsydväst om Brännkärrsskolan dels ett område med rik svampfunga söder om 
Brunnbyvägen där det finns rödlistade arter och signalarter i skogsstyrelsens förteckning för 
inventering av nyckelbiotoper. Områdena är avgränsade på karta nedan. 
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KARTA ÖVER DELOMRÅDEN MED HÖGT NATURVÄRDE 
 

 
Fig. 17. Karta över naturvärden som kräver vissa hänsyn. Grundkarta: Lantmäteriet via eniro.se 

Delområde 1a 
Detta delområde består av gammal tallskog, delvis hällmark, med upp till 100 – 150 år gamla 
träd. Det ligger nära Brännkärrsskolan och har förutom de naturvetenskapliga motiven även 
vissa pedagogiska värden. Då marken till stor del består av hällmarker med tunt lavtäcke är 
den känslig för slitage. Vid eventuell exploatering bör hänsyn visas till områdets 
naturvetenskapliga kvalitéer och att en stor del av den äldre tallskogen sparas. Skogsbeståndet 
saknar idag lagligt skydd. 
 
Delområde 3 a 
Här i sluttningen mellan berget och den nedanför liggande sumpmarken finns en så kallad 
mykologisk hotspot, dvs en koncentration av sällsynta och hotade arter svampar, med två 
rödlistade arter, dels koppartaggsvamp, en sällsynt art av mycket stort värde ur 
naturvårdssynpunkt dels orange taggsvamp, som nu minskar starkt i de svenska skogarna. 
Tillsammans med flera andra sällsynta fjälltaggsvampar (släktet Sarcodon) har ett speciellt 
åtgärdsprogram upprättats av Naturvårdsverket för att bevara koppartaggsvampen. Förutom 
koppartaggsvamp och orange taggsvamp finns även flera signalarter. Koncentrationen av 
naturvårdsarter inom ett så litet område, visar att exploatering är olämplig ur ett 
naturvårdsperspektiv. 
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Bristanalys 
 

Inventeringen utfördes i slutet av september, vilket är sen säsong för de flesta arter av 
kärlväxter, fåglar och insekter. På grund av extrem värme och torka under perioden maj – 
augusti sommaren 2018 har vissa arter också påverkats så att de blev svåra att upptäcka och 
identifiera. Det gäller främst vissa kärlväxter som torkade ihop och slogs sönder av 
septemberregn, arter som inte utvecklades normalt, insekter och andra djur som tog skada av 
vattenbrist och ett stort antal svampar som inte utvecklade fruktkroppar, trots att en del regn 
föll under september. Bedömningen av naturvärdena grundar sig enbart på det 
inventeringsresultat som denna inventering kommit fram till. Om ny kunskap om områdets 
naturvärden skulle komma i dagens ljus innan exploatering sker är det viktigt att möjligheter 
öppnas för att i ett sent skede av processen kunna ta hänsyn till dessa nya värden. Dock 
bedöms inte fler utredningar om områdets naturvärden behövas då en allmänekologisk 
bedömning gjordes under fältarbetet. Det visade sig att viktiga ekologiska strukturer som 
gamla döda träd, stora lövträd, äldre död ved etc. i princip saknas. 
 

Konsekvensanalys 
 

Om området exploateras för bebyggelse riskerar många äldre tallar att behöva avverkas, vilket 
ger minskad biologisk mångfald och ytterligare en fragmentering av den äldre skogen i 
landskapet. En ökad fragmentering innebär försämrade samband mellan olika grönområden, 
en försämrad konnektivitet, vilket leder till minskade förutsättningar för arter att förflytta sig 
mellan lämpliga livsmiljöer (Knivsta kommun 2016). Området ligger i en skogstrakt där det 
finns flera värdefulla äldre barrskogar. En exploatering utan hänsyn till äldre skogsbestånd 
kan bli ett led i en sådan fragmentering.  
Skogen är en viktig närmiljö för kringliggande bebyggelse då den är relativt lättgången och 
kan utgöra promenadstråk för de boende i området. Vid en exploatering minskar möjligheten 
att utnyttja detta närområde. Skogen är även viktig som lekplats för barn, inte minst för barn i 
närområdets förskolor, som redan idag använder området. Vid en exploatering skulle 
områdets funktion för rekreation och lek minska i betydelse och areal. 
Om bebyggelse sker i området söder om Brunnbyvägen riskerar äldre kontinuitetsskog gå 
förlorad och växtplatser för rödlistade svampar försvinna. 
 

Kan negativ påverkan på naturvärdena förhindras? 
 

Varje ingrepp i naturen innebär en förändring i ekologin som kan vara negativ eller positiv. 
Negativa förändringar innebär minskad artrikedom, att sällsynta arter försvinner eller minskar 
eller att det ekologiska systemet får en minskad stabilitet. Positiva förändringar kan innebära 
att statiska växtsamhällen ersätts med mer varierade och att artrikedomen ökar eller att miljön 
blir mer gynnsam för någon växt- eller djurgrupp. I planområdet är kontinuitet ett viktigt 
begrepp. Det kan vara skoglig kontinuitet som innebär att ett trädskikt har funnits under lång 
tid utan avbrott av hyggesfaser. En sådan kontinuitet finns i område 1a, där skogens 
olikåldriga karaktär och förekomsten av gamla träd, indikerar ett sådant tillstånd. En negativ 
påverkan här är att hela eller stora delar av skogen avverkas så att kontinuiteten bryts. I detta 



23 
 

fall kan en avverkning av skogen, om en sådan blir nödvändig om marken ska utnyttjas för 
bostadsändamål, bara kompenseras genom att ett motsvarande område i areal och skoglig 
kontinuitet utanför planområdet skyddas långsiktigt mot avverkning, till exempel genom att 
bilda ett biotopskydd. 
 
I område 3a har skogen likaså lång kontinuitet, vilket främst visar sig genom förekomst av 
ovanliga mykorrhizasvampar. Dessa bildar mykorrhiza med tall eller gran och symbios 
upprättas ofta med ett eller flera närbelägna träd av samma slag. Dessa svampar kan inte 
överleva utan sin trädpartner utan försvinner om skogen avverkas. Eftersom skogen i område 
3a har en likartad struktur förefaller det sannolikt att de rödlistade svamparna finns inom ett 
större område och att de andra år visar fruktkroppar även i andra delar av området. Det är 
dock sannolikt att platsen för fynden av de rödlistade svamparna utgör själva kärnområdet och 
att det lämnas en skyddszon runt 30 meter för att bibehålla svamparnas växtmiljö. En negativ 
påverkan på naturvärdena här är sannolik om skogen avverkas eller glesas ur kraftigt, men 
troligen kan enstaka träd tas bort utan konsekvenser för naturvärdena under förutsättning att 
det finns andra träd av samma art intill som kan fortsätta sin symbios med de hotade 
svamparna. Det bör också framhållas att måttligt markslitage är positivt för rödlistade 
mykorrhizasvampar eftersom de mycket sällan bildar fruktkroppar i miljöer där vegetationen 
är för tät. 
 
I anslutning till planområdet såväl i nordost som i sydväst finns ännu oexploaterade 
skogsbestånd, vilka kan ingå i ett större skogsområde och tjäna som förstärkningsområden till 
de som naturhänsyn sparade bestånden i planområdet. Detta har betydelse även för 
allmänhetens rekreation då gröna korridorer kan skapas mellan bostadsområdena och 
förstärka grönstrukturen i och runt Alsike. Skoglevande arter som genom exploatering kan gå 
förlorade kan då hitta en fristad i dessa bestånd och naturvärdena kan då bevaras i ett längre 
perspektiv. 
 
Vid kommande bostadsbebyggelse är det viktigt att utpekade naturvärden inte skadas under 
byggnadstiden, till exempel genom olyckliga vägdragningar, deponier av sten- och 
jordmassor i skyddsvärda miljöer, markdräneringar och andra åtgärder som påtagligt kan 
skada naturmiljön.  
 
Gällande lagstiftning, mål och konventioner  
 
I Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap. 3§) anges att mark- och vattenområden som 
är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön. Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt. Även naturvärdesobjekt med lägre naturvärdesklass och 
landskapsobjekt kan vara särskilt känsliga från ekologisk synpunkt. Naturvärdesbedömningen 
i SSI-standarden är således ett stöd för bedömning enligt Miljöbalken 3 kap 3§. 
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Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att verka för att bevara biologisk 
mångfald, bland annat genom konventionen om biologisk mångfald och Kyoto-avtalet, vilket 
varit en avgörande utgångspunkt för Naturvärdesinventering enligt SSI-standard. 
Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar vi till 
att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen 
antagna miljömålen. De miljömål som åsyftas i det aktuella planområdet är nr 12 Levande 
skogar och nr 16 Ett rikt växt- och djurliv. 
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Bilaga 1 – fotodokumentation, område 3 och på höjden 
strax utanför planområdet (friluftsaktiviteter) – Lars Kylin. 

GPS-inmätning 2018-11-05 Lilla Brännkärrsskogen - område 3  

 

Figur 18  Inmätta punkter ”Stigar”  – delområde 3. Källa: Koordinater: TB Gruppen, Topografisk karta: Knivsta kommun. 

  

Figur 19 Stig till lek (från Sättragatan).  Figur 20 Stig till lek (från Brunnbyvägen).  
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Figur 21. Stig genom – start från Stenbrottsgatan och på väg genom skogsområdet. 

      

 
Figur 22  Stig genom – genom skogsområdet och framme vid grusplanen vid Sättragatan/Rågatan. 
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Figur 23 Inmätta punkter ”Stigar” samt ”Koja och lekytor”  – delområde 3. Källa: Koordinater: TB Gruppen, Topografisk 
karta: Knivsta kommun. 

 

 

 

Figur 24  Koja 3, nära Sättragatan. Foto: TB Gruppen. 
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Figur 25. Koja 1, synlig från Brunnbyvägen. Foto: TB Gruppen. 

 
Figur 26. Lekyta uppe på höjden (mycket utnyttjad yta). Foto: TB Gruppen. 



29 
 

 
Figur 27. Lekyta uppe på höjden. Foto: TB Gruppen. 

 

 
Figur 29. Lekyta uppe på höjden. Foto: TB Gruppen. 

 

  

Figur 28.  Lekyta uppe på höjden. Foto: TB 
Gruppen.  
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Figur 30. Koja 2 vid eldplats vid lekyta på höjd. Foto: TB 
gruppen. 

Figur 1 Figur 31 Koja 2 vid ”eldplats” nära lekyta uppe på höjden. Foto: TB gruppen. 
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Figur 32. Hörn med ”sumpskog” närmast korsning Brunnbyvägen – Stenbrottsgatan. Foto: TB Gruppen. 

 
Figur 33. Skogsområde i södra delen, söder om Stenbrottsgatan. Foto: TB Gruppen. 
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Figur 34. Gammal övervuxen grillplats i södra delen av skogsområdet, hus på Källbakcen 12 skymtas. Foto: TB Gruppen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 35.  ”Stenbrott” av ett gammalt flyttblock i södra delen av skogsområdet. Foto: TB Gruppen.  
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Bilaga 2 
 
Redovisning av noterade växter, mossor, lavar, svampar och ryggradslösa djur 
under inventeringen i september 2018. 
 

ARTLISTA- LILLA BRÄNNKÄRRSSKOGEN 

Kärlväxter (182 arter) 
 
Åkerfräken Equisetum arvense L. 
Skogsfräken Equisetum sylvaticum L. 
Taigaörnbräken Pteridium aquilinum subsp. latiusculum (DESV.) HULTÉN 
Ekbräken Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN 
Majbräken Athyrium filix-femina (L.) ROTH 
Skogsbräken Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS 
Träjon Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT 
Stensöta Polypodium vulgare L. 
Gran Picea abies (L.) H. KARST. 
Tall Pinus sylvestris L. 
Vanlig en Juniperus communis var. communis  
Liljekonvalj Convallaria majalis L. 
Ekorrbär Maianthemum bifolium (L.) F. W. SCHMIDT 
Knapptåg Juncus conglomeratus L. 
Veketåg Juncus effusus L. 
Trådtåg Juncus filiformis L. 
Ängsfryle Luzula multiflora (EHRH.) LEJ. 
Vårfryle Luzula pilosa (L.) WILLD. 
Vispstarr Carex digitata L. 
Stjärnstarr Carex echinata MURRAY 
Slankstarr Carex flacca SCHREB. 
Knagglestarr Carex flava L. 
Harstarr Carex leporina L. 
Liten hundstarr Carex nigra var. nigra  
Blekstarr Carex pallescens L. 
Hirsstarr Carex panicea L. 
Pillerstarr Carex pilulifera L. 
Skogssäv Scirpus sylvaticus L. 
Rödven Agrostis capillaris L. 
Krypven Agrostis stolonifera L. 
Sydvårbrodd Anthoxanthum odoratum L. 
Vanlig knylhavre Arrhenatherum elatius subsp. elatius  
Kruståtel Avenella flexuosa (L.) DREJER 
Piprör Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH 
Grenrör Calamagrostis canescens (WEBER) ROTH 
Bergrör Calamagrostis epigejos (L.) ROTH 
Hundäxing Dactylis glomerata L. 
Tuvtåtel Deschampsia cespitosa (L.) P.BEAUV. 
Fårsvingel Festuca ovina L. 
Rödsvingel Festuca rubra L. 
Mannagräs Glyceria fluitans (L.) R. BR. 
Engelskt rajgräs Lolium perenne L. 
Bergslok Melica nutans L. 
Blåtåtel Molinia caerulea (L.) MOENCH 
Vanlig timotej Phleum pratense subsp. pratense  
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Vitgröe Poa annua L. 
Berggröe Poa compressa L. 
Lundgröe Poa nemoralis L. 
Sengröe Poa palustris L. 
Vanligt ängsgröe Poa pratensis subsp. pratensis  
Ängssvingel Schedonorus pratensis (HUDS.) P. BEAUV. 
Blåsippa Hepatica nobilis SCHREB. 
Vanlig smörblomma Ranunculus acris subsp. acris  
Ältranunkel Ranunculus flammula L. 
Revsmörblomma Ranunculus repens L. 
Måbär Ribes alpinum L. 
Svarta vinbär Ribes nigrum L. 
Gökärt Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER 
Gulvial Lathyrus pratensis L. 
Vanlig käringtand Lotus corniculatus var. corniculatus  
Humlelusern Medicago lupulina L. 
Vit sötväppling Melilotus albus MEDIK. 
Alsikeklöver Trifolium hybridum L. 
Skogsklöver Trifolium medium L. 
Foderrödklöver Trifolium pratense var. sativum SCHREB. 
Vitklöver Trifolium repens L. 
Kråkvicker Vicia cracca L. 
Häckvicker Vicia sepium L. 
Småborre Agrimonia eupatoria L. 
Sen häggmispel Amelanchier alnifolia (NUTT.) M.ROEM. 
Svensk häggmispel Amelanchier confusa HYL. 
Häggmispel Amelanchier spicata (LAM.) K. KOCH 
Kråkklöver Comarum palustre L. 
Älggräs Filipendula ulmaria (L.) MAXIM. 
Smultron Fragaria vesca L. 
Humleblomster Geum rivale L. 
Blodrot Potentilla erecta (L.) RAEUSCH. 
Revfingerört Potentilla reptans L. 
Vanlig hägg Prunus padus subsp. padus  
Kal nyponros Rosa dumalis subsp. dumalis  
Kanelros Rosa majalis HERM. 
Hartsros Rosa mollis SM. 
Stenbär Rubus saxatilis L. 
Hallon Rubus idaeus L. 
Vanlig rönn Sorbus aucuparia subsp. aucuparia  
Oxel Sorbus intermedia (EHRH.) PERS. 
Brakved Frangula alnus MILL. 
Skogsalm Ulmus glabra HUDS. CR 
Skogsek Quercus robur L. 
Vårtbjörk Betula pendula ROTH 
Vanlig glasbjörk Betula pubescens subsp. pubescens  
Hassel Corylus avellana L. 
Harsyra Oxalis acetosella L. 
Asp Populus tremula L. 
Bindvide Salix aurita L. 
Vanlig sälg Salix caprea subsp. caprea  
Vanligt gråvide Salix cinerea subsp. cinerea  
Grönpil Salix × fragilis L. 
Vanligt svartvide Salix myrsinifolia subsp. myrsinifolia  
Rödvide Salix purpurea L. 
Äkta ängsviol Viola canina subsp. canina  
Skogsviol Viola riviniana RCHB. 
Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum CRANTZ 
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Äkta johannesört Hypericum perforatum L. 
Midsommarblomster Geranium sylvaticum L. 
Fackelblomster Lythrum salicaria L. 
Mjölke Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP. 
Amerikansk dunört Epilobium adenocaulon HAUSSKN. 
Vit dunört Epilobium ciliatum RAF. 
Bergdunört Epilobium montanum L. 
Sommargyllen Barbarea vulgaris R. BR. 
Ryssgubbe Bunias orientalis L. 
Lomme Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK. 
Ormrot Bistorta vivipara (L.) DELARBRE 
Bägartrampört Polygonum aviculare subsp. microspermum (JORD. EX BOREAU) BERHER 
Vanlig ängssyra Rumex acetosa var. acetosa 
Vanlig krusskräppa Rumex crispus var. crispus  
Sandnarv Arenaria serpyllifolia L. 
Hårig hönsarv Cerastium fontanum var. vulgare (HARTM.) M. B. WYSE JACKS. 
Krypnarv Sagina procumbens L. 
Grässtjärnblomma Stellaria graminea L. 
Våtarv Stellaria media (L.) VILL. 
Svinmålla Chenopodium album L. 
Skogsstjärna Lysimachia europaea (L.) U. MANNS & ANDERB. 
Topplösa Lysimachia thyrsiflora L. 
Strandlysing Lysimachia vulgaris L. 
Ljung Calluna vulgaris (L.) HULL.  
Sydkråkbär Empetrum nigrum subsp. nigrum  
Vanlig tallört Monotropa hypopitys subsp. hypopitys  
Björkpyrola Orthilia secunda (L.) HOUSE 
Vitpyrola Pyrola rotundifolia L. 
Blåbär Vaccinium myrtillus L. 
Lingon Vaccinium vitis-idaea L. 
Vitmåra Galium boreale L. 
Stormåra Galium mollugo L. 
Vattenmåra Galium palustre L. 
Blåeld Echium vulgare L. 
Småsporre Chaenorhinum minus (L.) LANGE 
Groblad Plantago major L. 
Åkergroblad Plantago major subsp. intermedia (GILIB.) LANGE 
Ärenpris Veronica officinalis L. 
Majveronika Veronica serpyllifolia L. 
Toppdån Galeopsis bifida BOENN. 
Åkermynta Mentha arvensis L. 
Brunört Prunella vulgaris L. 
Stor blåklocka Campanula persicifolia L. 
Backblåklocka Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia  
Röllika Achillea millefolium L. 
Vanlig gråbo Artemisia vulgaris var. vulgaris  
Åkertistel Cirsium arvense (L.) SCOP. 
Kärrtistel Cirsium palustre (L.) SCOP. 
Vägtistel Cirsium vulgare (SAVI) TEN. 
Kanadabinka Conyza canadensis (L.) CRONQUIST 
Skogsnoppa Gnaphalium sylvaticum L. 
Sumpnoppa Gnaphalium uliginosum L. 
Flockfibbla Hieracium umbellatum L. 
Skogsfibblor Hieracium sect. Hieracium L. 
Hagfibblor Hieracium sect. Vulgata (GRISEB.) WILLK. & LANGE 
Skogssallat Lactuca muralis (L.) GAERTN. 
Bitterfibbla Picris hieracioides L. 
Vanlig höstfibbla Scorzoneroides autumnalis var. autumnalis  
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Bergkorsört Senecio sylvaticus L. 
Klibbkorsört Senecio viscosus L. 
Korsört Senecio vulgaris L. 
Kanadensiskt gullris Solidago canadensis L. 
Höstgullris Solidago gigantea AITON 
Gullris Solidago virgaurea L. 
Åkermolke Sonchus arvensis L.  
Vanlig åkermolke Sonchus arvensis var. arvensis  
Svinmolke Sonchus asper (L.) HILL 
Kålmolke Sonchus oleraceus L. 
Ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum  
Ängshaverrot Tragopogon pratensis L. 
Baldersbrå Tripleurospermum inodorum (L.) SCH. BIP. 
Hästhov Tussilago farfara L. 
Druvfläder Sambucus racemosa L. 
Ängsvädd Succisa pratensis MOENCH 
Kirskål Aegopodium podagraria L. 
Strätta Angelica sylvestris L. 
 

Mossor (28 arter) 
 
Sotmossa Andreaea rupestris HEDW. 
Vågig sågmossa Atrichum undulatum (HEDW.) P. BEAUV. 
Stor grävlingmossa Pogonatum urnigerum (HEDW.) P. BEAUV. 
Skogsbjörnmossa Polytrichastrum formosum (HEDW.) G.L.SM. 
Stor björnmossa Polytrichum commune HEDW. 
Enbjörnmossa Polytrichum juniperinum HEDW. 
Liten räffelmossa Aulacomnium androgynum (HEDW.) SCHWÄGR. 
Räffelmossa Aulacomnium palustre (HEDW.) SCHWÄGR. 
Nickmossa Pohlia nutans (HEDW.) LINDB. 
Skruvbryum Bryum capillare HEDW. 
Vågig praktmossa Plagiomnium undulatum (HEDW.) T.J.KOP. 
Kakmossa Hedwigia ciliata (HEDW.) P.BEAUV. 
Husmossa Hylocomium splendens (HEDW.) SCHIMP. 
Väggmossa Pleurozium schreberi (BRID.) MITT. 
Gräshakmossa Rhytidiadelphus squarrosus (HEDW.) WARNST. 
Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus (HEDW.) WARNST. 
Spjutmossa Calliergonella cuspidata (HEDW.) LOESKE 
Cypressfläta Hypnum cupressiforme HEDW. 
Kammossa Ptilium crista-castrensis (HEDW.) DE NOT. 
Bergkvastmossa Dicranum fuscescens SM. 
Stubbkvastmossa Dicranum montanum HEDW. 
Kvastmossa Dicranum scoparium HEDW. 
Brännmossa Ceratodon purpureus (HEDW.) BRID. 
Strumamossa Cynodontium strumiferum (HEDW.) LINDB. 
Grimmior Grimmia HEDW. 
Bergraggmossa Racomitrium heterostichum (HEDW.) BRID. 
Tallvitmossa Sphagnum capillifolium (EHRH.) HEDW. 
Tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum (G. WEB.) VAINIO 
 

Lavar (35 arter) 
 
Gulvit renlav Cladonia arbuscula (WALLR.) FLOT. 
Puderlav Cladonia cenotea (ACH.) SCHAER. 
Brun bägarlav Cladonia chlorophaea (FLÖRKE EX SOMMERF.) SPRENG. 
Kochenillav Cladonia coccifera (L.) WILLD. 
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Mjölig trattlav Cladonia coniocraea (FLÖRKE) SPRENG. 
Syllav Cladonia cornuta (L.) HOFFM. 
Fingerlav Cladonia digitata (L.) HOFFM. 
Pinnlav Cladonia floerkeana (FR.) FLÖRKE 
Rislav Cladonia furcata (HUDS.) SCHRAD. 
Stängellav Cladonia gracilis (L.) WILLD.  
Bägarstängellav Cladonia gracilis subsp. turbinata (ACH.) AHTI 
Mjölig kochenillav Cladonia pleurota (FLÖRKE) SCHAER. 
Trattlav Cladonia pyxidata (L.) HOFFM. 
Grå renlav Cladonia rangiferina (L.) F.H.WIGG. 
Fnaslav Cladonia squamosa HOFFM. 
Fönsterlav Cladonia stellaris (OPIZ) POUZAR & VEZDA 
Grå tagellav Bryoria capillaris (ACH.) BRODO & D.HAWKSW. 
Manlav Bryoria fuscescens (GYELN.) BRODO & D.HAWKSW. 
Islandslav Cetraria islandica (L.) ACH. 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea ZOPF 
Blåslav Hypogymnia physodes (L.) NYL. 
Pukstocklav Hypogymnia tubulosa (SCHAER.) HAV. 
Färglav Parmelia saxatilis (L.) ACH. 
Skrynkellav Parmelia sulcata TAYLOR 
Stocklav Parmeliopsis ambigua (WULFEN) NYL. 
Vedlav Parmeliopsis hyperopta (ACH.) ARNOLD 
Näverlav Platismatia glauca (L.) W.L.CULB. & C.F.CULB. 
Gällav Pseudevernia furfuracea (L.) ZOPF 
Brämlav Tuckermannopsis chlorophylla (WILLD.) HALE 
Luddig skägglav Usnea hirta (L.) WEBER EX F.H.WIGG. 
Blågrå mjöllav Lepraria incana (L.) ACH. 
Mjöllav Lepraria membranacea (DICKS.) VAIN. 
Rostskivlav Lecidea lithophila (ACH.) ACH. 
Trevarlav Peltigera polydactylon (NECK.) HOFFM. 
Gråstenslav Aspicilia cinerea (L.) KÖRB. 
Flarnlav Hypocenomyce scalaris (ACH.) M.CHOISY 
 

Svampar (112 arter) 

 
Silverfläck Mycosphaerella stemmatea (FR.:FR.) ROMELL 
Aspskorv Venturia radiosa (LIB.) FERD. & C.A.JØRG. 
Pilmjöldagg Uncinula adunca (WALLR.:FR.) LÉV. 
Granskytte Lophodermium piceae (FUCKEL) HÖHN. 
Barrsprickling  Lophodermium pinastri (SCHRAD.:FR.) CHEVALL. 
Kådskål Sarea resinae (FR.:FR.) KUNTZE 
Gul svampsnylting Hypomyces chrysospermus TUL. & C.TUL. 
Blodriskssnylting Hypomyces lateritius (FR.:FR.) TUL. & C.TUL. 
Slätnästing Diatrype stigma (HOFFM.:FR.) FR. 
Rönndyna Biscogniauxia repanda (FR.:FR.) KUNTZE 
Kotteskorv Phragmotrichum chailletii KUNZE 
Mjuk röksvamp Lycoperdon molle PERS.:PERS. 
Mörk röksvamp Lycoperdon nigrescens PERS.:PERS. 
Brun kamskivling Amanita fulva FR. 
Röd flugsvamp Amanita muscaria var. muscaria  
Panterflugsvamp Amanita pantherina (DC.:FR.) KROMBH. 
Rodnande flugsvamp Amanita rubescens PERS.:FR. 
Conocybe FAYOD 
Mångkransad spindling Cortinarius triumphans FR. 
Luddtråding Inocybe flocculosa SACC. 
Sidentråding Inocybe geophylla (SOWERBY:FR.) P.KUMM. 
Topptråding Inocybe rimosa (BULL.:FR.) P.KUMM. 
Kottetätskivling Baeospora myosura (FR. : FR.) SINGER 
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Purpurskinn Chondrostereum purpureum (PERS.:FR.) POUZAR 
Mjölskivling Clitopilus prunulus (SCOP.:FR.) P. KUMM. 
Laxskivling Laccaria laccata (SCOP. : FR.) BERK. & BROOME 
Stor laxskivling Laccaria proxima (BOUD.) PAT. 
Doftvaxskivling Hygrophorus agathosmus (FR.) FR. 
Besk vaxskivling Hygrophorus erubescens (FR.:FR.) FR. 
Vecknavling Lichenomphalia umbellifera (L.:FR.) REDHEAD, LUTZONI, MONCALVO & VILGALYS 
Spetshätting Galerina triscopa (FR.) KÜHNER 
Liten hjulbrosking Marasmius bulliardii QUÉL. 
Lökbrosking Mycetinis scorodonius (FR. : FR.) WILSON & DESJARDIN 
Sommarhätta Mycena abramsii (MURRILL) MURRILL 
Guldeggad hätta Mycena aurantiomarginata (FR. : FR.) QUÉL. 
Rynkhätta Mycena galericulata (SCOP. : FR.) GRAY 
Rättikhätta Mycena pura (PERS. : FR.) P. KUMM. 
Luthätta Mycena stipata MAAS GEEST. & SCHWÖBEL 
Bollrostnavling Xeromphalina cauticinalis (FR.) KÜHNER & MAIRE 
Vanlig honungsskivling Armillaria borealis MARXM. & KORHONEN 
Fläckig bitterskivling Gymnopilus penetrans (FR.) MURRILL 
Svavelgul slöjskivling Hypholoma fasciculare (HUDS.:FR.) P.KUMM. 
Slåtterbroking Panaeolina foenisecii (PERS.:FR.) MAIRE 
Grön trattskivling Clitocybe odora (BULL. : FR.) P. KUMM. 
Lövtrattskivling Clitocybe phyllophila (PERS. : FR.) P. KUMM. 
Kastanjemusseron Tricholoma albobrunneum (PERS.:FR.) P.KUMM. 
Blek toffelskräling Tubaria conspersa (PERS. : FR.) FAYOD 
Stensopp Boletus edulis BULL.:FR. 
Brunsopp Imleria badia (FR.:FR.) VIZZINI 
Gransopp Leccinum piceinum PILAT & DERMEK 
Björksopp Leccinum scabrum (BULL.:FR.) GRAY 
Gallsopp Tylopilus felleus (BULL.:FR.) P.KARST. 
Sammetssopp Xerocomus subtomentosus s.lat.  
Pluggskivling Paxillus involutus (BATSCH:FR.) FR. 
Örsopp Suillus bovinus (L.:FR.) ROUSSEL 
Grynsopp Suillus granulatus (L.:FR.) ROUSSEL 
Smörsopp Suillus luteus (L.:FR.) ROUSSEL 
Sandsopp Suillus variegatus (SW.:FR.) KUNTZE 
Rabarbersvamp Chroogomphus rutilus (SCHAEFF.:FR.) O.K.MILL. 
Citronslemskivling Gomphidius glutinosus (SCHAEFF.:FR.) FR. 
Sammetsfotad pluggskivling Tapinella atrotomentosa (BATSCH:FR.) ŠUTARA 
Narrkantarell Hygrophoropsis aurantiaca (WULFEN:FR.) MAIRE EX MARTIN-SANS 
Blek narrkantarell Hygrophoropsis pallida (PECK) KREISEL 
Barrklubbsvamp Clavariadelphus ligula (SCHAEFF. : FR.) DONK 
Gul fingersvamp  Ramaria flavescens (SCHAEFF.) R. H. PETERSEN 
Svartkrös Exidia pithya (ALB. & SCHWEIN.:FR.) FR. 
Kantarell Cantharellus cibarius FR.:FR. 
Trattkantarell Craterellus tubaeformis (FR.:FR.) QUÉL. 
Rödgul taggsvamp Hydnum rufescens s. lat.  
Luktticka Osmoporus odoratus (WULFEN:FR.) SINGER 
Violtagging Trichaptum fuscoviolaceum (EHRENB.: FR.) RYVARDEN 
Knölticka Antrodia serialis (FR.) DONK 
Gullticka Skeletocutis amorpha (FR.:FR.) KOTL. & POUZAR 
Kötticka Leptoporus mollis (PERS.:FR.) QUÉL. NT 
Borstticka Trametes hirsuta (WULFEN : FR.) PILÁT 
Zonticka Trametes ochracea (PERS.) GILB. & RYV. 
Sammetsticka Trametes pubescens (SCHUMACH. : FR.) PILAT 
Trådticka Climacocystis borealis (FR.:FR.) KOTL. & POUZAR 
Fårticka Albatrellus ovinus (SCHAEFF.:FR.) KOTL. & POUZAR 
Trattmussling Lentinellus cochleatus (PERS. : FR.) P. KARST. 
Rotticka Heterobasidion annosum (FR.) BRES. 
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Brandriska Lactarius aurantiacus (PERS.:FR.) GRAY 
Kamferriska Lactarius camphoratus (BULL.:FR.) FR. 
Blodriska Lactarius deterrimus GRÖGER 
Buktriska Lactarius flexuosus (PERS.:FR.) GRAY 
Lakritsriska Lactarius helvus (FR.:FR.) FR. 
Svartriska Lactarius necator (BULL.:FR.) PERS. 
Pepparriska Lactarius rufus (SCOP.:FR.) FR. 
Skäggriska Lactarius torminosus (SCHAEFF.:FR.) PERS. 
Skogsriska Lactarius trivialis (FR.:FR.) FR. 
Svedkremla Russula adusta (PERS.:FR.) FR. 
Grönkremla Russula aeruginea LINDBLAD EX FR. 
Pepparkremla Russula badia QUÉL. 
Stinkkremla Russula foetens PERS.:FR. 
Mandelkremla Russula integra (L.) FR. 
Storkremla Russula paludosa BRITZELM. 
Sienakremla Russula puellaris FR. 
Krusbärskremla Russula queletii FR. 
Blodkremla Russula sanguinea (BULL.) FR. 
Raggskinn Stereum hirsutum (WILLD.:FR.) PERS. 
Styvskinn Stereum rugosum PERS.:FR. 
Blödskinn Stereum sanguinolentum (ALB. & SCHWEIN.:FR.) FR. 
Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum (BATSCH:FR.) P.KARST. NT 
Koppartaggsvamp Sarcodon lundellii MAAS GEEST. VU 
Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus 
Vårtöra Thelephora terrestris EHRH.:FR. 
Gullhorn Calocera viscosa (PERS.:FR.) FR. 
Blåsrost Coleosporium tussilaginis (PERS.:PERS.) LÉV. 
Blåbärsrost  Naohidemyces vaccinii (JØRST.) S.SATO, KATSUYA & Y.HIRATS. 
Sälgrost   Melampsora epitea THÜM. 
Sallatsrost Puccinia maculosa (F.STRAUSS) SCHWEIN. 
Rönnrost Ochropsora ariae (FUCKEL) RAMSB. 
 

Ryggradslösa djur (19 arter) 
 
Aspglansbagge Chrysomela populi LINNAEUS,  
Sjuprickig nyckelpiga Coccinella septempunctata LINNAEUS,  
Tjugotvåprickig nyckelpiga Psyllobora vigintiduopunctata (LINNAEUS, ) 
Cystiphora taraxaci (KIEFFER, ) 
Dasineura auritae RÜBSAAMEN,  
Videknöl Dasineura salicis (SCHRANK, ) 
Dasineura pustulans (RÜBSAAMEN, ) 
Allmän engallmygga Oligotrophus juniperinus (LINNAEUS, ) 
Videros Rabdophaga rosaria (LOEW, ) 
Mindre granbarrlus Adelges laricis VALLOT,  
Större granbarrlus Adelges abietis (LINNAEUS, ) 
Maskrosbladloppa Trioza dispar LÖW,  
Pontania pedunculi (HARTIG, ) 
Röd skogsmyra Formica rufa LINNAEUS,  
Tvillingtågsäckmal Coleophora alticolella ZELLER,  
Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus (J.C.FABRICIUS, ) 
Rapsfjäril Pieris napi (LINNAEUS, ) 
Aceria anthocoptes (NALEPA, ) 
Aceria laticincta (NALEPA, ) 
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Sammanfattning 
Knivsta kommun har genom LONA-projektet Barns närnatur i Knivsta och Alsike 
kartlagt områden som används av barn och unga. I kartläggningen har samtliga förskolor 
medverkat, barn och unga från Alsike och Knivsta fritidsgårdar samt ungdomar från en 
åttondeklass på Thunmanskolan. Förskolorna samt barn och ungdomarna har fått märka 
ut vilka områden de använder på karta. Områdena har sammanställts och analyserats i 
kartprogrammet ArcGIS samt analyserats genom Matrix-Green genom en så kallad 
konnektivitetsanalys. 

Utifrån enkätundersökning och de genomförda analyserna går det att dra flera slutsatser. 
Enkäterna visar på att närnaturen nyttjas i hög grad i både Knivsta och Alsike, något som 
också framkommit i samtal med förskolepedagoger. Områdena besöks också för flera 
olika syften och väljs med stor omsorg. Det är tydligt att områdena används som en viktig 
del i den pedagogiska verksamheten. 

Både i enkäterna och i analyserna framgår det med största tydlighet att det är ett högt 
tryck på områdena. Konnektivitetsanalyserna pekar ut ett känsligt system med många 
olika komponenter och relativt få språngbrädor. På lokal nivå är konnektiviteten dock 
god medan den på tätortsnivå är bristfällig. 

De flesta områden som pekas ut av förskolorna ligger inom 300 meter från förskolan. 
Detta understryker vikten av att närnatur, för att den ska nyttjas, verkligen ska ligga just 
nära. 

Analyserna utgör en grund för beslutfattare för att undersöka framtida brister vid ett ökat 
tryck till följd av tillkommande bostadsområden samt påverkan av exploatering när ytor 
som används av barn riskerar att försvinna. Det utgör också en bra grund för att planera 
insatser för skötsel och förvaltning. 

Kartläggningen visar på vikten av närnatur och pekar ut mindre områden centrala framför 
allt för förskolornas verksamhet. Behovet framkommer dock med all tydlighet att 
områden med större ytor krävs för att belastningen på de mindre områdena inte ska bli så 
stor. Ett sätt att säkerställa fortsatt tillgång på grönytor är att skydda dem som tätortsnära 
naturreservat. En djupdykning har gjorts för att se över tre viktiga områden för att i 
framtiden säkra behovet av tätortsnära natur.  

Kölängen, Ängbyskogen och Gredelbyhagar och Trunsta träsk utgör alla en viktig del av 
Knivsta kommuns grönstruktur. Samtliga ligger så till att de nyttjas flitigt av människor 
som bor angränsande områdena. Samtliga områden håller också en stor kvalitet i såväl 
ekologiska som sociala värden. Gredelby hagar är det området som ligger mest centralt 
inom tätorten där nåbarheten från både Knivsta och Alsike kan ses som förhållandevis 
god. I och med åtgärder i årummet ökar också tillgängligheten märkbart.  

Samtliga områden nyttjas också av förskolor. Gredelbyhagar är de område som också 
nyttjas flitigt av Naturskolan i olika sammanhang. Både Gredelby hagar och Ängbyskogen 
ligger så att det lämpar sig som utomhusklassrum för Högås- respektive Ängbyskolan. 

Att skapa tätortsnära naturreservat i kommunen kan ses som en viktig investering för att 
säkerställa folkhälsa, rekreation, turism, miljö, biologisk mångfald och en möjlig framtida 
besparing genom att områdena i stor omfattning bistår Knivsta kommun med många 
olika typer av ekosystemtjänster. 

Knivsta kommun har goda förutsättningar för att fortsatt värna om och skapa en god och 
tillgänglig bebyggd miljö för barn och unga där närheten finns till gröna och rekreativa 
ytor. 

Med grönstrukturplanen, skötselplanen för kommunens natur- och skogsmark samt 
rutinerna för barnkonsekvensanalys finns både underlag och till viss del rutiner för att 
implementera kommunens målsättning att bli en kommun där framtiden bor. 
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1. Inledning 
Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Mellan 2014-2015 var 
tillväxttakten 4,5 % (Demos). Målsättningen är att dagens knappt 17 000 invånare till år 
2025 ska var 25 000. Knivsta kommun är också en i många avseenden ung kommun. En 
knapp tredjedel av kommunens befolkning är under 18 år (SCB). Merparten av 
befolkningen bor i kommunens två tätorter Knivsta, 48 procent, och Alsike, 23 procent. 
Ambitionen är att kommunen ska fortsatt växa främst i tätorternas centrala delar. Det här 
gör att exploateringstrycket är högt och att kommunen har påbörjat sin resa från ett 
stationssamhälle till småstad. 

En utmaning som många kommuner brottas med vid snabb förtätning är att de gröna 
och rekreativa värdena hamnar i konflikt med den snabba förtätningstakten. När 
ytterligare människor tillkommer ökar också trycket på grönytorna och därför är det extra 
viktigt att ta ett samlat grepp vid exploatering för att både bevara och utveckla de gröna 
kvaliteter som finns, för att säkerställa en god livsmiljö för både unga och gamla. En 
särskild utmaning kopplat till barns behov av ytor för lek, rekreation och lärande. Där 
tenderar förtätning att begränsa ytor tillgängliga för barn. 

Vid byggnation och förtätning finns en stor risk att områden som är socialt viktiga byggs 
bort eftersom underlag för att göra denna bedömning saknas. Den här rapporten 
sammanställer resultatet från ett projekt där naturområden som nyttjas av barn och unga 
synliggörs och ges ett värde. Tre större områden pekas också och föreslås skyddas för att 
uppnå den önskade utveckling av kommunen samtidigt som barns miljöer värnas och ges 
plats.  

Projektet har möjliggjort genom finansiering från Naturvårdsverkets Lokala 
naturvårdssatsning (LONA). Projektet har genomförts som ett samarbete mellan 
samhällsbyggnadskontoret och Naturskolan. Ekologigruppen och Ramböll har deltagit 
som externa konsulter. 

Bakgrund 
Barn och unga behöver utrymme och behöver få ta plats. För att pröva sina kroppar, sitt 
mod och sociala förmågor, söker de sig till utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar 
och som väcker nyfikenhet och engagemang.  

Hälsa 
När städerna växer och förtätas minskas utrymmet för barn och unga. Det här påverkar 
deras möjligheter att röra på sig dagligen i sin närmiljö vilket i sin tur påverkar deras 
välbefinnande negativt med risk för försämrad hälsa. För att säkra goda förutsättningar 
för barn och unga att leva och utvecklas i städer och tätorter behöver vi tillvarata och 
utveckla utemiljöerna.  

Betydelse av närheten, storlek och kvalitet av närnatur på barns- och ungas hälsa har 
undersökts i olika studier. Studierna har visat att barn som inte får möjlighet att 
regelbundet vistas i natur drabbas av en förhöjd risk för ohälsa. De vanligaste 
hälsoproblemen relateras med bland annat fetma, depression och 
koncentrationsproblematik. Vistelse i naturen bidrar därmed att minska sjukfrånvaro, 
mediciner och sjukvårdskostnader.  

Ökad befolkningstäthet, förtätning av städer samt alldeles för trånga förskole- och 
skolgårdar ökar behovet av att säkerställa utbudet av lekmöjligheter och grönska i 
naturområden nära bostaden, förskolan och skolan. 

Många studier har påvisat sambandet mellan tillgång till lekmöjligheter i naturområden 
och förbättrad motorisk kapacitet och koncentrationsförmåga för förskolebarn. Täta 
stadsmiljöer är ofta bullerutsatta. Lek och rörelse i naturen möjliggör därför också en 
bättre ljudmiljö för barn, vilket bidrar till att minska stressen, öka 
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koncentrationsförmågan och öka kreativiteten. Barn får också möjlighet att i en annan 
uträckning ta plats, springa snabbt och leka på sina egna, snarare än stadens villkor. 

Barns lekbeteende i naturen visar färre konflikter, mindre störningar på varandras lek 
samt det bidrar till en positiv genuseffekt, det vill säga leken blir friare från 
könsstereotyper och dessutom mer jämställd. Det har också visats att flickor och pojkar 
leker mer tillsammans utomhus än inomhus där leken tendera att bli mer uppdelad. 

Närhet 
Barn har en begränsad rörlighet och kan inte förflytta sig lika stora avstånd som de flesta 
vuxna. De är i större utsträckning beroende av säkra och trygga vägar till de områden de 
nyttjar. Om avståndet till natur- eller grönområde är mer än 300 meter minskas vistelse 
drastiskt. Att främja vardagliga former av naturkontakt betyder att fokus måste ligga både 
på att undvika mentala och fysiska barriärer, det vill säga skapa korta avstånd 
(lättillgänglig), och på trygga stråk till naturområden som finns i barnens nära 
omgivningar.  

Barn knyter också an till sin närmiljö och de områden som de besöker ofta. Genom att 
skapa tätare kontakter mellan barn och deras närnatur (den så kallade kulturella 
dimensionen) ökas barnens förståelse om hållbarhet och hållbar utveckling samt deras 
framtidsengagemang i naturskydd och bevarande av skog. 

Variation 
För att öka de positiva effekterna till barns välbefinnande bör naturen runt förskolor 
karakteriseras av en hög biologisk mångfald och ett varierat landskap med öppna och 
slutna rum samt en kuperad naturmark med träd och buskar. Naturelement som bidrar till 
lek, kreativitet och fantasi är bland annat buskage, stenar, fallna träd, grova träd, kottar 
och pinnar medan klätterträd och stora stenar bidrar till motorisk utveckling. Varierade 
naturmiljöer ger också möjlighet till lek för barn i olika ålder, till exempel kan de minsta 
samla material medan de äldre kan bygga och konstruera. Naturen runt förskolor ska 
också kunna erbjuda miljöer för lugn och ro, samt trygghet. En överblickbarhet 
uppskattas av både barn och pedagoger så att de kan uppskatta områdets storlek och dess 
olika rum och stigar. En annan viktig aspekt relateras till naturen tålighet, det vill säga 
möjlighet att tåla lek av många barn. 

Nationella mål och riktlinjer 

Flertalet nationella mål och riktlinjer finns för att främja hälsa, goda livsvillkor och 
deltagande hos barn.  

Det nationella målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Här är barns och ungas uppväxtvillkor ett 
särskilt utpekat målområde. Utemiljöer som är bra för barn och unga är också en given 
del av en god bebyggd miljö som begreppet preciseras i det femtonde miljökvalitetsmålet. 

De nationella målen om folkhälsa lyfter vikten av delaktighet, barns miljöer och ökad 
fysisk aktivitet. Det första folkhälsomålet handlar om möjlighet till delaktighet och 
inflytande i samhället. Här har den bostadsnära naturen sin betydelse som en miljö för 
möten mellan människor. I det tredje folkhälsomålet om trygga och goda uppväxtvillkor 
spelar den bostadsnära naturen en stor roll då den utgör viktiga miljöer för barns lek och 
utveckling. Det nionde folkhälsomålet handlar om ökad fysisk aktivitet och där är den 
bostadsnära naturen en viktig förutsättning. 

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989 och ratificerades av Sverige 1990. 
Därmed har Sverige åtagit sig att följa konventionens innehåll och anda samt att aktivt 
förverkliga intentionerna i den. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn.  

Genom barnkonventionen har Sverige förbundit sig att verka för konventionens 
uppfyllande. Bland annat ska barn ha rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör 
dem. Konventionen erkänner också barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
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Styrdokument 
Knivsta kommun har flera styrdokument och riktlinjer som behandlar grönstruktur, 
rekreation, tillgänglighet och barns deltagande. Nedan presenteras kort en genomgång av 
de mest relevanta dokumenten för det här projektet. 

Grönstrukturplan 
Knivsta kommuns grönstrukturplan antogs 2016. Planen utgör en del av översiktsplanen. 
Målsättningen med planen är att stärka de gröna sambanden i kommunen för att trygga 
en god tillgång till samt hushållning med kommunens grönytor och de ekosystemtjänster 
som de bistår oss med. Ett särskilt fokusområde för planen är folkhälsa och rekreation 
med målbilden:  

I Knivsta erbjuder grönstrukturen ett rikt vardags- och friluftsliv samt bidrar till 
förbättrad folkhälsa genom trivsamma miljöer i såväl stad som på landsbygden. 

Grönstrukturplanen inkluderar också riktlinjer för utemiljö. De syftar till att vägleda 
exploatering och planering av åtgärder för att säkra tillgången till gröna rum för 
rekreation, hälsa, ekosystemtjänster och friluftsliv. I riktlinjerna inkluderas både avstånd 
till olika utemiljöer samt minsta ytmått med avsikt att säkerställa både kvalitet och 
kvantitet för skol- och förskolegårdar. Boverkets riktlinjer samt workshop har används 
för att ta fram avståndsmått. Grönplanen pekar ut måtten för förskole- respektive 
skolgårdar som 40 kvm respektive 30 kvm per barn. Den totala storleken bör helst 
överstiga 3000 kvm för att ge barnen möjlighet att utveckla lek och socialt samspel på ett 
sätt som tillgodoser deras behov. 

 
Riktlinjerna för utemiljö används som vägledande underlag vid markanvisning, 
planbesked och detaljplaneläggning samt vid planering och projektering av åtgärder som 
berör parker och naturområden. Variationer kan ske med hänsyn till förutsättningar eller 
målkonflikter. Kompensatoriska åtgärder övervägs vid avvikelser från riktlinjerna. 

Grönstruktur för folkhälsa och rekreation uppfyller en viktig roll, där tillgång till naturen 
leder till bland annat till mindre stress, har en återuppbyggande effekt och förbättrar 
motorik och koncentrationsförmåga hos barn. Tillgängliga och upplevelserika gröna 
miljöer har en stor positiv påverka för fysisk aktivitet för både barn och vuxna.  

Strategi för skog och naturmark i Knivsta kommun 

Strategi för skog och naturmark i Knivsta kommun (beslutad i Kommunfullmäktige 
2014-06-18) pekar ut mål och strategier för kommunens skog och natur med syfte att 
bevara och utveckla sociala, ekologiska och ekonomiska värden. Planen pekar ut 
betydelsen av skog- och naturmark för rekreation och återhämtning, där den tätortsnära 
naturen fyller en viktig funktion för både hälsa och välbefinnande. Att skapa en tillgänglig 
och attraktiv skog anses som en god samhällsekonomisk investering, särskilt i tätbebyggda 
områden där det ekonomiska rekreationsvärdet kan betydligt överstiga virkesvärdet.  

Riktlinjer för utemiljö 
 
Avstånd till grönyta, park, natur 

§ Mikropark (lek, picknick, läsa bok, mötas): 150 m 
§ Närnatur (natur, vildhet, träd): 300 m 

§ Större grönyta (brännboll, fotboll, multifunktionellt): 500 m 
§ Entré till rekreations- och friluftsområde: 800 m 

 
Rekommenderade mått för friyta/grönyta skola/förskola 

§ 40 kvm per barn för förskola 
§ 30 kvm per barn för grundskola  
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Skötsel av skog och natur följer ”Skötselplan för Knivsta kommuns skog och naturmark 
2014-2020” där olika åtgärder pekas ut för både Ängbyskog, Gredelby hagar och Trunsta 
träsk. 

Rutiner för barnkonsekvensanalys 

Kommunfullmäktige beslutade 2013 att barnkonsekvensanalyser ska genomföras inför 
samtliga beslut. För att möjliggöra detta togs en barnchecklista med tillhörande 
anvisningar fram under 2014. Hur beslut påverkar barn ska belysas i samtliga beslut i 
kommunen. Barnchecklistan är ett redskap för att säkerställa att barnkonventionen, 
ungdomspolitiken och dess intentioner beaktas i kommunala beslut. Barnchecklistan 
upprättas vid beredning av ärende till nämnd och ska bifogas ärendet som en bilaga. Se 
bilaga 4. 
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2. Kartläggning av barns närnatur 
Som ett led i arbetet med att fördjupa grönstrukturplanens intentioner samt möjliggöra 
för en implementering av barnkonsekvensanalys i kommunen i plan- och 
exploateringsärenden har en kartläggning gjorts av vilka naturområden som används av 
barn. Kartorna i denna rapport finns även digitalt. Informationen om de områden som 
används av förskolor samt barn och unga finns sammanställd och möjlig att 
tillgängliggöra i kommunens egna kartverktyg för att på så sätt möjliggöra för att 
informationen används vid exploatering och planläggning.  

Nedan följer en genomgång av genomförd kartläggning. 

Metod  
Projektet tar sin utgångspunkt i tidigare framtagna styrdokument. För att möjliggöra för 
att lyfta in hur barn påverkas av framför allt exploatering, planläggning och förtätning är 
en första steg att synliggöra vilka områden som används av barn och unga. För att göra 
det har kartläggningen tagit sin utgångspunkt i de minsta barnens behov och miljöer. 
Samtliga förskolor har besökts och fått rita ut på kartor vilka områden som de använder i 
sin pedagogiska verksamhet, de har också svarat på frågorna 

§ Hur ofta besöker ni området? 
§ Med hur många och vilka barn (ålder) 
§ Vad gör ni på platsen? 
§ Vad är bra? 
§ Vad saknas? 
§ Hur tar ni er hit? 

För att fånga in ålderssegmentet 9-12 år har besök också gjorts på Knivsta och Alsike 
fritidsklubbar där barn mellan 9-12 år har fått göra samma uppgift som förskolorna. Varje 
barn har pekat ut områden på kartan som de besöker. Även en åttondeklass på 
Thunmanskolan, ungdomar 14-15 år, har fått göra uppgiften. 

Innan besök gjordes på förskolor bjöds pedagoger från samtliga förskolor in för att 
diskutera projektet och vilka behovs som finns. Pedagogerna fick möjlighet att test-fylla i 
sina områden varefter enkätformulären uppdaterades och anpassades. Se bilaga 2 och 3 
för utformning av enkät. 

Områden som pekats ut redovisas i kartan nedan, den övriga informationen om hur 
området används finns sammanställt i tabeller för respektive område.  

Utifrån det insamlade materialet har olika typer av analyser genomförts för att på olika 
sätt titta på hur områden används, vilket besökstryck och eventuellt slitage de utsätts för. 
Analyserna som genomförts är: 

§ Sammanställning av förskola per område 
§ Antal barnbesök per område 
§ Antalet barnbesök per område/antal kvadratmeter för området samt 
§ En konnektivitetsanalys 

Konnektivitetsanalys är en vanligt förekommande metod för att analysera hur väl 
landskapet hänger samman. Mer går att läsa om detta i kommande avsnitt. 

En avståndsanalys för samtliga skolor och förskolor inom tätorten, utifrån Knivsta 
kommuns riktlinjer för utemiljö, har också gjorts för att titta på möjligheterna och 
förutsättningarna för vistelse i gröna miljöer för den pedagogiska verksamheten. 

Sammanställningen av områden som pekats ut av förskolor respektive barn i åldrarna 9-
15 år har gjorts med olika detaljeringsgrad. Detta har gjorts på grund av uppdragets 
omfattning och underlagens kvalitet, där underlagen från förskolorna har hållit högre 
kvalitet. Eftersom samtliga förskolor i tätorten har kommit in med svar bedöms 
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underlagsmaterialet och de analyser som har kunnat göras utifrån detta i större 
omfattning har bäring på fler barn. Då barn i förskoleåldern dessutom är känsligare för 
längre avstånd samt därigenom mer beroende av sin närmiljö har den prioriteringen känts 
motiveras. Äldre barn rör sig över större områden och är mer mobila, cyklar och/eller går 
själva till områden längre från hemmet och skolan. 

Samtliga förskolor har kommit in med svar, i vissa fall har dock inte samtliga fält i 
enkäten varit ifyllda. I de fall antal barn inte har pekats ut men frekvensen (exempelvis 1 
gång i veckan) har funnits så har enkäten kompletteras för att möjliggöra analysen. 
Kompletteringen har skett genom att på kommunens hemsida se antalet barn som finns 
på respektive förskola och därefter använda det som schablon. Denna komplettering har 
gjorts i undantagsfall. För en förskola har varken antal barn eller besöksfrekvens angivits, 
då har områdena bara illustrerats på kartan. 

 

 
Gröna miljöer stimulerar fantasin och bjuder in till lek. 
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Resultat och analys 
Närnaturen nyttjas flitigt av barn och unga i Knivsta kommun. I enkäterna pekas ca 100 
områden ut av förskolorna i Knivsta och Alsike tätorter. Områdena överlappar delvis 
varandra, varför det är svårt av att göra en exakt avgränsning. Många områden nyttjas 
också flitigt av flera olika förskolor. Skolbarnen pekar ut ca 35 områden i tätorten. De 
större barnen pekar generellt sett ut större områden samt områden som också ligger 
utanför tätorten.  

Figur 1.  Samtliga områden utpekade av förskolor, barn från fritidsklubbarna samt klass åk 8 på Thunmanskolan. 
(Ramböll, 2016) 
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Sammanställning ytor använda av förskolebarn 
I Knivsta tätort pekas ca 70 områden ut medan det i Alsike pekas ut ca 25 områden. I 
Alsike pekas också samma områden ut av flera olika förskolor i högre omfattning än i 
Knivsta. Detta kan bero både på att förskolorna är mer koncentrerade i Alsike, jämfört 
med Knivsta, samt att den tillgängliga naturen är mer begränsad i sin omfattning. 
Förskolorna nyttjar specifika, mindre områden som de har möjlighet att ta sig till till fots 
tillsammans med barnen. Både den mer anlagda och mer naturliga miljön nyttjas, ofta för 
olika ändamål. Skogarna runt lekplatser nyttjas flitigt, där det går att få ”både-och”. De 
olika besöken i de olika områdena väljs med stor omsorg.  

I kartanalyserna har ytorna som pekas ut av olika förskolor slagits ihop för att få en 
sammanfattande bild av hur många förskolor som använder respektive område. 

Figur 2.  Antal förskolor som använder respektive område. 
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I Figur 2 redovisas antal förskolor som använder utpekade områden. Här framkommer 
en tydlig bild av det befintliga trycket på centrala ytor i Alsike, Knivsta centrum och 
Västra Ängby och där de flesta ytorna används i genomsnitt av tre förskolor.  

Förskolorna väljer att gå till olika områden då de har olika användningsområden, passar 
för olika typer av lek och pedagogik samt för olika åldersgrupper. Detta innebär att 
områden inte är helt utbytbara mot varandra eftersom de används för olika syften. 
Förskolorna pekar också ut de parametrar som avgör hur de väljer ett område; dels 
avstånd, vad platsen erbjuder men också om det utnyttjas flitigt av andra. Flera förskolor 
har uttryckt att det är ett väldigt stort tryck på flera av de områden som de nyttjar. De 
väljer bort områden både på grund av ”trängsel” men också på grund av slitage och att 
”det inte finns något att titta på eller plocka med sig eller leka med (kottar, pinnar 
etcetera)”. Figur 3 nedan redovisar antal barnbesök per område. 

Figur 3.  Antal besök per område samtliga för samtliga förskolor. 
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Två områden är utpekat med ett mycket högt besökstryck med över 20 000 besök/år. 
Dessa områden är också de två områden som används av flest förskolor. Tre områden är 
utpekade med mellan 10 000-12 000 besök/år. Dessa ligger också med många förskolor 
runtomkring sig. I både Alsikes norra del och Västra Ängbys centrala delar finns en tydlig 
brist på lediga ytor. 

Ett annat sätt att illustrera besökstrycket och det möjliga slitage som sker på ett område är 
att titta på antalet kvadratmeter per barn för respektive område. Figur 5 visar att stora 
brister finns i tätorternas centrala delar där nästan samtliga områden är hårt belastade och 
barn har en hög konkurrens om lekytor. Här skulle en konkurrens kring möjlighet att 
hitta lekmaterial (pinnar, stenar bland annat) kunna uppstå. Det här pekar också på vikten 
att säkerställa områden med en viss yta. 

 
Figur 4.  Antal kvadratmeteryta per barn utifrån antalet besök per år och områdets totala yta. 
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Sammanställning av ytor använda av barn 9-15 år 
De äldre barnen pekar ut större områden samt uppger också att de rör sig inom tätorten 
mellan områden till fots och med cykel. Väldigt få pekar ut kollektiva färdmedel för att ta 
sig till olika naturområden. De områden som ligger längre bort, utanför tätorten, tar sig 
ungdomarna i större omfattning till tillsammans med sina föräldrar och då med bil.  

Även fast de äldre barnen rör sig längre sträckor, till exempel till bad, så framgår det 
också att barnen i stor omfattning använder sig av den natur som ligger nära deras bostad, 
skola eller någonstans på vägen mellan skola och bostad.  

De större barnen pekar ut båda tätortens badplatser som viktiga besöksmål. Både Särsta 
och Brunnbybadet är välanvända platser av många. Valloxen pekas också ut för 
användning under vinterhalvåret för till exempel skridskoåkning. 

 

Figur 5.  Samtliga områden utpekade av barn på Knivsta och Alsike Fritidsklubbar och årskurs 8 på 
Thunmanskolan. (Ramböll, 2016) 
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Konnektivitetsanalyser - Matrix-Greenanalys 
Konnektiviteten i ett landskap beror på hur väl värdefulla grönområden hänger ihop och 
hur väl olika arter därmed kan spridas. 

Utgångspunkten är att olika grönområden har olika karaktärer, så som ängs- och 
betesmark, barrskogar och lövskogar. Grönområden i staden kan vara mer eller mindre 
naturliga så som villaträdgårdar, alléer, kolonilotter, skogar och parker. Oavsett grad av 
naturlighet så utgör dessa områden livsmiljöer för olika arter. En förändrad 
markanvändning leder ofta till att dessa livsmiljöer och arter påverkas negativt. Påverkan 
sker både genom en direkt förlust av livsmiljöerna lokalt men också genom att 
livsmiljöerna blir separerade och isolerade från varandra, så kallad fragmentering av 
landskapet. 

En ökad fragmentering innebär försämrade samband mellan olika grönområden, en 
försämrad konnektivitet, vilket leder till minskade förutsättningar för arter att förflytta sig 
mellan lämpliga livsmiljöer.  

De här angreppssätten är vanligt förekommande inom ekologin för att titta närmare på 
grön infrastruktur samt se över hur känsliga strukturen är för påverkan. Den här delen av 
analysen tar sin utgångspunkt i att barns habitat också måste synliggöras samt att hur väl 
sammanlänkat och stabilt systemet är behöver belysas. Precis som för olika arter påverkas 
barns miljöer och deras livsförutsättningar av en förtätning av stadslandskapet.  

För att möjliggöra en konnektivitetsanalys har alltså barn pekats ut som en profilart. 
Analysen pekar ut 300 meter som det avstånd som är möjligt för ett barn att röra sig 
mellan olika områden. I det här projektet har används de befintliga områden som 
förskolor och skolbarn har pekat ut för att se hur väl sammanlänkade dessa kan bedömas 
vara. 

Samtliga områden har i programmet ArcGIS synliggjorts på en karta över Knivsta 
kommun genom att visas som fläckar eller s.k. ”patcher” i landskapet. Därefter användes 
ArcGISverktyget Matrixgreen för att skapa länkar mellan de digitala patcherna. Om 
profilarten kunde röra sig det avståndet som skiljde två patcher åt skapades en teoretisk 
spridningslänk mellan dessa områden. Om avståndet var för långt skapades ingen länk.  

Knivsta kommun är starkt präglat av infrastruktur som kan ses som olika barriärer. Där 
järnvägen och Gredelbyleden utgör de starkaste barriärerna. Brunnbyvägen utgör även en 
barriär i Alsike. Vi har därför inte utgått från att människor tar sig fågelvägen till olika 
områden. Istället har olika områden fått olika typer av motstånd för att simulera hur 
svårt/lätt det är att ta sig igenom dem, det vill säga om vi väljer den vägen eller inte. 
Grönområden har fått ett värde som gör att det är lätt att ta sig, vägar och större 
infrastruktur har fått ett värde som gör att motståndet blir större. Övergångsställen har 
gett ett lågt motstånd. Det går att anta att det är den vägen som vi väljer att ta. 

 

 

FAKTARUTA – Data för konnektivitetsanalyserna 
Indatan för konnektivitetsanalyserna är: 

§ Samtliga områden utpekade av förskolor respektive barn från fritidsklubbarna 
i Knivsta och Alsike samt årskurs 8 på Thunmanskolan 

§ Spridningsavståndet är satt till max 300 meter 
§ För att illustrera den troligaste vägen mellan olika områden har olika typer av 

markanvändning givits olika typer av motstånd. Grönområden har gett minsta 
motstånd och stora vägar och järnvägen högsta. Övergångsställen och 
järnvägsöver-, och undergångar har getts läger motstånd. 

§ Analyserna har delats upp för förskolebarn respektive barn 9-15 år. 
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Ett värde om 300 meter har satt som gränsvärde för hur långt barnen tar sig. Samtliga 
områden som har pekats ut av förskolorna respektive barn på fritidsklubbarna och åk 8 
på Thunmanskolan har använts.  Därefter har en analys gjorts för att se hur möjligheten 
ser ut att röra sig mellan områdena, alltså hur väl de hänger samman. Två analyser har 
genomförts en så kallad komponentsanalys och en Betweenness Centrality-analys. Båda 
presenteras nedan. 

Storskalig konnektivitet - Komponentsanalys 
Den första analysen, komponentanalysen, visade hur många komponenter, det vill säga 
fristående nätverk, det finns i tätorten. 

En komponent är en uppsättning patcher som är sammankopplade med länkar för ett 
visst spridningsavstånd. Varje patch i en komponent kan nås från alla andra patcher i 
komponenten, men inte från patcher utanför komponenten. Därför kan en komponent 
ses som en isolerad del av landskapet när det gäller konnektivitet. 

Storleken på komponenten är den totala storleken av alla patcher som är 
sammankopplade av länkar. Ju mindre den totala ytan av komponenten är, desto mindre 
sannolikt är det att den kan upprätthålla en livskraftig population. Komponentanalysen är 
därför särskilt användbar när man vill uppskatta den storskaliga konnektiviteten, dvs. 
konnektiviteten ur ett landskapsperspektiv.  

Arten kan röra sig väl inom respektive komponent men då inga länkar finns mellan 
komponenterna kan den alltså inte röra sig från en komponent till en annan. Många 
komponenter innebär därför att artens rörelseförmåga i landskapet är begränsad. Det kan 
också innebära att vissa patcher är helt isolerade i landskapet.  

När analysen görs för de områden som pekats ut av förskolor blir det tydligt att det för 
Knivsta och Alsike finns många olika komponenter. Detta innebär att områdena som 
sådant länkas samman på ett dåligt sätt. I figur 6 redovisas kompetensanalysen. Färgerna 
på komponenterna (nätverken) indikerar vilka områden som hänger samman. Många 
olika färger på en kartbild indikerar alltså att området innehåller många olika 
komponenter och kan sägas var tydligt uppdelat. De ljusblå länkarna mellan områdena 
visar på de sprindningslänkar om max 300 meter som områdena teoretiskt sett kopplar 
samman. 

För områden utpekade av barn på fritidsklubbarna i Knivsta och Alsike samt årskurs 8 på 
Thunmanskolan blir komponenterna färre och större. Detta beror i stor uträckning på att 
barnen pekat ut större områden som de vistas på, detta ses genom att färgerna på kartan 
är färre och att områdena är större, se figur 7.  
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Figur 6.  Komponentsanalys för områden utpekade av förskolor i Knivsta och Alsike. De olika områdenas färger 
indikerar att de tillhör samman nätverk, komponent. De blå länkarna mellan områdena visar hur områdena 
kopplar samman. (Ramböll, 2016) 
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Figur 7.  Komponentsanalys för områden utpekade av barn på fritidsklubbar i Knivsta och Alsike samt årskurs 8 

på Thunmanskolan. De olika områdenas färger indikerar att de tillhör samman nätverk, komponent. De blå 
länkarna mellan områdena visar hur områdena kopplar samman. (Ramböll, 2016) 

Betydelse av enskilda områden i nätverket - Betweenness Centrality-analys 
Med en nätverksanalys kan olika aspekter (dvs. grad av betydelse) för enskilda patcher 
och/eller länkar analyseras. ”Betweenness Centrality” är ett sätt att identifiera patcher 
som är centralt belägna inom nätverket från ett konnektivitetsperspektiv. Denna analys är 
lämplig för att ta reda på betydelsen av enskilda patcher som så kallade ”stepping stones” 
eller språngbrädor för spridning. De patcher som har högst värde för Betweenness 
Centrality ligger på ett sådant sätt att de flesta av de kortaste rutterna mellan två patcher i 
nätverket passerar genom dessa högvärdiga patcher. De kan därför hävdas vara viktiga 
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språngbrädor i landskapet. Värdet för Betweenness Centrality varierar från 0 till 1, och en 
patch med högt värde kan således vara en viktig språngbräda i landskapet.  

Om ett sådant centralt område skulle försvinna kan det innebära att det som tidigare varit 
ett nätverk istället blir två eller flera nätverk, något som skulle påverka arternas 
rörelseförmåga i landskapet negativt. 

Av de områden som är utpekade av förskola är två områden med högsta värde tydliga i 
Alsike och tre områden med högsta värde i Ängby (figur 8). Dessa områden kan sägas 
vara viktiga för att nå andra områden och spelar således en teoretiskt viktig roll för 
möjligheten för barn att röra sig mellan olika områden. 

Figur 8.  BC-analys av områden utpekade av förskolor i Knivsta och Alsike. (Ramböll, 2016) 
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Figur 9.  BC-analys av områden utpekade av barn på fritidsklubbar i Knivsta och Alsike samt årskurs 8 på 
Thunmanskolan. (Ramböll, 2016) 

För områden utpekade av barn på fritidsklubbarna i Knivsta och Alsike samt årskurs 8 på 
Thunmanskolan blir det centralt belägna friluftsområdet en viktig språngbräda (figur 9). 
Många av barnen pekade också ut området som ett område viktigt för olika typer av 
aktiviteter så som cykling, fotbollsträning, löpning och skidåkning. 

Tillgångsanalys- närnatur förskolor och skolor 
Som ett led i att utöka analysen har kartor tagits fram för att se vilken tillgång på grönyta 
som förskolor respektive skolor har för sin pedagogiska verksamhet. De kommunala 
riktlinjer för utemiljö som anger avstånd till grönyta, park, natur är utgångspunkt för den 
analysen.  
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Avstånden har begränsats till 150, 300 och 500 meter eftersom de representerar ett 
maxavstånd för ett dagligt utnyttjande av närnatur. Enkätstudien påvisar också att de 
områden som ligger nära nyttjas mer frekvent och de som ligger längre bort mer sällan.  

Nedan redovisas kartor för förskolors och grundskolors tillgång till olika områden (figur 
10 och 11). Som visas i kartan ligger alla utpekade områden inom ett maximalt avstånd av 
500 meter. Inom 150 meter är det bara få ytor som pekas ut av förskolepedagoger, medan 
de flesta ytor ligger inom 300 meter avstånd.  

 

Figur 10.  Tillgång på områden inom 150, 300 och 500 meter från respektive förskola. 
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Figur 11.  Tillgång på naturområden inom 150, 300 och 500 meter från respektive grundskola. 
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Sammanfattande diskussion 
Utifrån enkätundersökning och de genomförda analyserna går det att dra flera slutsatser. 
Enkäterna visar på att närnaturen nyttjas i hög grad i både Knivsta och Alsike, något som 
också framkommit i samtal med förskolepedagoger. Områdena besöks också för flera 
olika syften och väljs med stor omsorg. Det är tydligt att områdena används som en viktig 
del i den pedagogiska verksamheten. 

Närnatur tjänar syftet både som inspiration för skapande, balans- och motoriskutveckling 
och utmaning, klassrum i form av både förståelse för sin omvärld genom årstidsväxlingar 
och möjlighet till matematik. Ytor att springa, busa och leka och ta plats på. Upptäcka, 
klättra och sitta tyst och lyssna. Det framgår att områdena som pekas ut inte är direkt 
utbytbara med varandra då de besöks och används för olika aktiviteter. 

Både i enkäterna och i analyserna framgår det med största tydlighet att det är ett högt 
tryck på områdena. Flera områden används av flera förskolor och är även utpekade av de 
äldre barnen som områden de använder. Det här pekar ut en risk för slitage och potentiell 
konflikt mellan olika användare och bör lyftas i fortsatt förvaltning och underhåll av 
områdena. 

Konnektivitetsanalyserna pekar ut ett känsligt system med många olika komponenter och 
relativt få språngbrädor.  På lokal nivå är konnektiviteten dock god medan den på 
tätortsnivå är bristfällig. För små barn samt för den pedagogiska verksamheten, för såväl 
skolor och förskolor, är den lokala skalan av störst vikt. Ett väl sammankopplat nätverk 
med många olika områden kan möjliggöra för förskolor att gå till andra områden om det 
område de planerat att besöka redan används av en annan förskola. En utmaning kvarstår 
dock i att trycket på de lokala områdena är stort. Utifrån det perspektivet är det extra 
viktigt att områdena är sammanlänkade på ett bra sätt så möjligheten finns att välja att gå 
till andra områden. 

Flera av de områden som är utpekade som viktiga språngbrädor i BC-analysen är också 
områden som används av många förskolor och där besökstrycket är högt. Detta skulle 
kunna förklaras av deras centrala läge i området som ger ett högt värde i BC-analysen 
samt också medger att många förskolor kan använda dem. 

Området mellan Alsike och Knivsta, Boängsskogen, blir i BC-analysen för barn från 
fritidsklubbarna och årskurs 8 på Thunmanskolan en viktig språngbräda. I enkätsvaren 
går det också att läsa att den används flitigt för många olika aktiviteter, framför allt 
motionsspåret används flitigt. Här finns alltså möjlighet att se området som en social länk 
mellan de två tätorterna. 

De flesta områden som pekas ut av förskolorna ligger inom 300 meter från förskolan. 
Detta understryker vikten av att närnatur, för att den ska nyttjas, verkligen ska ligga just 
nära. Områden som Gredelby hagar används mer sporadiskt av förskolorna, men är en 
viktig resurs för naturskola och skola som utomhusklassrum. 

För att ytterligare tydliggöra hur de olika kartanalyserna och underlagen kan användas för 
att skapa en mer komplex bild av hur områden nyttjas har de olika kartanalyserna 
sammanställts i en gemensam karta för området Västra Ängby.  

Figur 12, på nästa sida, illustrerar ytor karakteriserade av ett högt tryck av barnbesök med 
risk för slitage. Kartan illustrera hur utpekade områden som ligger i centrala Ängby har 
det största trycket samtidigt som de har den högsta betydelsen för konnektivitet i 
systemet. I kartan visas också brister (hög belastade ytor med låg andel kvadratmeter per 
barn har en begränsad hälsofrämjande förmåga), slitageproblem, trängsel, möjliga 
svårigheter för förskolepersonal att hitta alternativa lekytor vid trängsel. Detta förstärker 
bilden av känsligheten i systemet. Västra Ängby får här vara ett exempel på den 
sammanställning som bör göras för samtliga områden som utpekas i komponentanalysen 
(se figur 6 och 7).   
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Denna typ av analyser kan använda som underlag för beslutfattare för att undersöka 
framtida brister vid ett ökat tryck till följd av tillkommande bostadsområden samt 
påverkan av exploatering när ytor som används av barn riskerar att försvinna. Det utgör 
också en bra grund för att planera insatser för skötsel och förvaltning. 

Figur 12.  Sammanfattning av analyser med identifiering av ytor som har en hög belastning, både som 
barnbesök per år och antal förskolor som söker sig dit, och troliga slitage problem. I kartan visas också 
konnektivitet (Least Cost Path – 300 m) enligt resultat av Matrix Green analyser. Exempel Västra Ängby. 
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Siffror 1-4 visar antal förskolor som använder området.
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3. Skyddsvärda områden för bostadsnära 
natur 
Tidigare kartläggning visar på vikten av närnatur och pekar ut mindre områden centrala 
framför allt för förskolornas verksamhet. Behovet framkommer dock med all tydlighet att 
områden med större ytor krävs för att belastningen på de mindre områdena inte ska bli så 
stor. Ett sätt att säkerställa fortsatt tillgång på grönytor är att skydda dem som tätortsnära 
naturreservat. I arbetet med grönstrukturplanen för Knivsta kommun pekades tre 
områden i tätorten att utreda för fortsatt skydd: 

§ Ängbyskogen 
§ Gredelby hagar och Trunsta träsk 
§ Kölängen 

 

Figur 13.  Översiktskarta över utpekade områden. 
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Samtliga områden har i tidigare utredningen pekats ut som viktiga områden som nyttjas 
av förskolor och barn i olika åldrar. Områdena skiljer sig åt i vilka värden de håller både 
vad gäller natur- och sociala värden samt värden för friluftslivet, nedan följer en 
sammanfattning av områdenas värden för barn. I bilaga 1 presenteras en översiktlig 
utredning av områdena för att ringa in vilka värden de håller samt vilket eventuellt hot 
som finns kopplat till dessa värden. 

Ängbyskogen 
Ängbyskogen är ett område med stora rekreativa värden. Som tätortsnära natur fyller 
skogen en viktig funktion för den dagliga rekreationen. Området har många olika 
vandringsstigar och Upplandsleden binder ihop området ner mot stationen och upp mot 
Lunsen. 

Kartläggning av naturområden som används av barn och unga visar att stora delen av 
Ängbyskogen används av både äldre barn och förskolor. Äldre barn rör sig över hela 
Ängbyskogen, medan mindre barn/förskolebarn använder mest områden närmare 
bebyggelsen (Västra och Östra Ängby). Områden används årets runt och har en viktig 
funktion för att säkerställa tillgång till närnatur för barn. 

Ängbyskogen pekas ut i Grönstrukturplanen för Knivsta kommun 2016 som ett viktigt 
område för skolnatur. Sparade skogspartier lokaliserade i Västra Ängby samt delar av de 
omgivande skogarna används flitigt av skolor och förskolor. 

Gredelbyhagar och Trunsta träsk 
Gredelby hagar och Trunsta träsk ligger centralt i Knivsta tätort. Gredelby hagar är ett 
mycket populärt rekreationsområde för boende både i Knivsta och Alsike. I området 
finns ett fågeltorn för utblick över Trunsta träsk som blivit en populär fågellokal. 

Kartläggning av barns närnatur visar att både Gredelby hagar och Trunsta träsk används 
av barn och unga samt förskolor. Äldre barn rör sig över hela området, medan mindre 
barn/förskolebarn använder mest områden nära Knivsta tätort. Områden används årets 
runt och har en viktig funktion för att säkerställa tillgång till närnatur för barn och unga. 

Flertalet förskolor och Högåsskolan ligger nära Gredelby hagar. Förskolorna har pekat ut 
att de använder sig av delar av området för utflykter. Det kan tänkas att Högåsskolan på 
grund av sin lokalisering skulle kunna använda området. Framför allt med tanke på 
utformningen av skolans skolgård. 

Naturskolan använder sig av Gredelby hagar i naturpedagogiskt syfte. 

Kölängen 
Kölängen ligger öster om Knivsta tätort. Området karaktäriseras av öppen mark med vall, 
igenväxande tidigare odlingsmark och betesmark, lundartad skog och brynmiljöer med 
slån, hassel, ek och andra lövträd. Området är genomkorsat av stigar och ett populärt 
strövområde och utgör rekreation- och friluftsområde för stora delar av Knivsta tätort.  

Kartläggning av naturområden som används av barn och unga visar att Kölängen 
används av barn och unga samt de förskolor som ligger angränsande området. Äldre barn 
rör sig mest i norra delen av ängen och närliggande skogsparti, i skogdelen öster om norra 
Kölängen (bredvid radhusområde)och runt Pepparkaksudden vid Valloxen.  

Mindre barn/förskolebarn använder ytor lokaliserade i västra delen av Kölängen, mellan 
skogen och ängen (bredvid styckebyggda villor) samt vid Pepparkaksuddens område och 
strandpromenad längst Valloxen mot Särsta. Även skogsdelen söder om rondellen 
Brunnbyvägen/Gredelbyvägen pekas ut av förskoleverksamhet.  

Områden som används av förskolebarn är avgränsade i jämförelse med dem som används 
av äldre barn samt ligger närmast tätorten. Utpekade områden används året runt och har 
en viktig funktion för att säkerställa tillgång till närnatur för barn och unga.  
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Utbyggnadsanalys för Knivsta kommun med syfte att skapa en hållbar utbyggnad inom 
kommunen pekar ut Kölängen som ett viktigt område för att förse bostadsnära natur för 
närliggande bostadsområden. 

Delarna gör helheten 
Kölängen, Ängbyskogen och Gredelbyhagar och Trunsta träsk utgör alla en viktig del av 
Knivsta kommuns grönstruktur. Samtliga ligger så till att de nyttjas flitigt av människor 
som bor angränsande områdena. Samtliga områden håller också en stor kvalitet i såväl 
ekologiska som sociala värden. Gredelby hagar är det området som ligger mest centralt 
inom tätorten där nåbarheten från både Knivsta och Alsike kan ses som förhållandevis 
god. I och med åtgärder i årummet ökar också tillgängligheten märkbart.  

Samtliga områden nyttjas också av förskolor. Gredelbyhagar är de område som också 
nyttjas flitigt av Naturskolan i olika sammanhang. Både Gredelby hagar och Ängbyskogen 
ligger så att det lämpar sig som utomhusklassrum för Högås- respektive Ängbyskolan. 

Att skapa tätortsnära naturreservat i kommunen kan ses som en viktig investering för att 
säkerställa folkhälsa, rekreation, turism, miljö, biologisk mångfald och en möjlig framtida 
besparing genom att områdena i stor omfattning bistår Knivsta kommun med många 
olika typer av ekosystemtjänster. 

I grönstrukturplanen pekas kommunens vilja ut att aktiv arbeta i sin planering med att 
underlätta rekreativa och fysiska aktiviteter, där friluftslivet är en viktig del genom att 
främja hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Kommunens arbete kopplas med de 
nationella målen om folkhälsa och vikten av barns miljöer. Bostadsnära naturen spelar en 
viktig roll genom att skapa miljöer för möten mellan människor (första folkhälsomålet) 
och för barns lek och utveckling (tredje folkhälsomålet) samt att ge förutsättning för 
fysisk aktivitet (nionde folkhälsomålet). 

Kartläggningen av barns närnatur visar på vikten av närnatur och pekar ut mindre 
områden, centrala framför allt för förskolornas verksamhet. Behovet framkommer dock 
med all tydlighet att områden med större ytor krävs för att belastningen på de mindre 
områdena inte ska bli så stor. 

Konnektivitetsanalyserna visar också på vikten av sammanhängande nätverk för att 
möjliggöra ett val och en möjlig variation av olika områden. Att skala upp områden för 
skydd för att säkerställa viktiga framtida värden är därför viktigt. 

Grönstrukturplanen visar på att tillgången på större multifunktionella ytor är relativt liten.  
I och med exploateringstakten och omfattningen i Knivsta finns därför en stor risk för att 
dessa ytor minskar än mer. De tre utpekade områden utgör en möjlighet för kommunen 
att fortsatt säkra tillgången på de gröna värden som de håller och som är en förutsättning 
för ett gott liv och en hållbar kommun.  

För att sätta grönstrukturen och värden för barn i sitt sammanhang behöver en fortsatt 
välförgrenad grönstruktur behållas. Ytor som ibland kan ses som oanvända, slitna eller 
skräpiga kan i hög utsträckning användas av barn och unga. Dessa ytor måste få finnas 
och hänga samman i ett större nätverk av grönytor. 

Nyttan med att bevara värdefulla områden 

Samhällsekonomiska vinster som direkt kopplas till en varierad och upplevelserik natur – 
bland annat minskade vårdkostnader, högre kvalité på boendemiljöer, företags-
verksamhetsutveckling för utomhusaktivitet - är svårt att översätta ekonomiskt. I Strategi 
för skog och naturmark i Knivsta kommun pekas att i tätbebyggda områden kan det 
ekonomiska rekreationsvärdet överstiga virkesvärdet med flera gånger. Det stora värdet 
av naturen ligger i sin närhet, tillgänglighet, upplevelsevärde, att den ska ligga kvar i 
framtiden.  

Trots att det är svårt att ekonomiskt värdera naturen är det möjligt att beskriva naturens 
olika funktioner (ekosystemtjänster) och hur de bidrar att minska kostnader för samhället 
för, bland annat vård, sjukfrånvaro samt ger gratistjänster i klimatanpassning, rening av 
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vatten och matproduktion. När naturens gratistjänster försvinner av miljöförstöring eller 
exploatering blir samhällets kostnader för att reparera eller införa samma tjänster väldigt 
hög. Ett tydligt exempel är pollinering: om humlor och vildbin skulle försvinna måste allt 
pollinering (för matproduktion) sker manuellt, vilket nästan är omöjligt.  

Att vistas i naturen förbättrar den psykiska och fysiska folkhälsa, vilket i sin tur minskar 
kostnader för sjukvård. Barnens förbättrade koncentrationsförmåga, mindre stress och 
bättre motorik, som kopplas med vardaglig naturkontakt, ger höga ekonomiska 
samhällsvinster eftersom det får följdverkningar för skolans resurser, sjukvård och 
socialvård. 

Vägen framåt - Tillgång, kvalitet och nåbarhet  
I fortsatt arbete och i utveckling av Knivsta och Alsike tätorter är det av central vikt att 
säkra tillgången till bostadsnära natur både på kvarters, stadsdel och kommunal skala. 
Arbetet med att säkra tillgången till bostadsnära natur bör omfatta tre aspekter som alltid 
bör följa med i den fysiska planeringen, oavsett om man bygger nytt eller förvaltar den 
befintliga gröna resursen. 

Dessa tre aspekter är: 

§ Tillgång – den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör. 
§ Kvalitet – den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden. 
§ Nåbarhet – den faktiska och upplevda tillgängligheten till denna natur. 

Varierande miljöer med olika utmaningar uppmuntrar till upptäckarlust och balanslekar. Foto: Knivsta kommun 
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4. Förslag till fortsatt arbete 
Knivsta kommun har goda förutsättningar för att fortsatt värna om och skapa en god och 
tillgänglig bebyggd miljö för barn och unga där närheten finns till gröna och rekreativa 
ytor. 

Med grönstrukturplanen, skötselplanen för kommunens natur- och skogsmark samt 
rutinerna för barnkonsekvensanalys finns både underlag och till viss del rutiner för att 
implementera kommunens målsättning att bli en kommun där framtiden bor. 

För att fortsatt arbeta med att säkerställa en god bebyggd miljö med en god tillgång, 
kvalitet och variation på gröna miljöer för barn kan kommunen fortsatt arbeta med: 

§ Ta fram en strategi för formellt skydd av viktiga rekreationsområden. 
§ Vid exploatering utreda och tydliggöra exploateringen konsekvenser för närnatur 

och där prioritera barn och ungas möjligheter till god rekreation. 
§ Tillgängliggöra kartunderlag och analyser i kommunens egen digitala kartportal. 
§ Inkludera kartorna framtagna för detta projekt som ett sätt att komplettera 

barnkonsekvensanalysen för plan- och exploateringsuppdrag. 
§ Ta fram detaljeringskartor för samtliga delområden (både för förskolebarn och 

äldre barn och unga) som för exemplet Västra Ängby. 
§ Utreda vilka områden som används för pedagogisk verksamhet för samtliga 

grundskolor i likhet med utredning gjord för förskolor. 
§ Se över skötselåtgärder utifrån detta underlag. 

Fortsatta frågor att ställa sig kan vara: 

• Vad händer när ytterligare barn och unga tillkommer när kommunen växer och 
vid exploatering? 

• Hur ska kommunen ta tillvara den resurs som närnaturen utgör? 
• Och vad händer med barn och ungas utveckling om trycket på områden blir så 

högt att kottarna faktiskt tar slut? 
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Detaljplan för Vrå 1:64  
 
UNDERSÖKNING 
 
 
Enligt PBL 4:34 § ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11-6:12 och 6:16 tillämpas om ett genom-
förande av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 2001/42 
EG). Vid en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process 
en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en de-
taljplan medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en undersökning utifrån förordningen 
(2017:966) om miljöbedömningar.   
 
PLANENS SYFTE 
 
Syftet med planen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och 
centrumverksamhet. Vidare är syftet att ta hänsyn till och utveckla de gröna värdena på platsen.  
 
Ett program behöver inte upprättas för denna detaljplan. Delar av fastigheten Vrå 1:64 ingår i 
detaljplaneprogram för skola/förskola och bostäder i nordöstra Alsike, på delar av Vrå 1:150 och 
1:64. Tillräcklig styrning bedöms finnas i detaljplaneprogrammet samt den fördjupade översikts-
planen för Knivsta och Alsike tätorter och Översiktsplan 2017.   
 
 
PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Planområdet utgörs av fastigheten Vrå 1:64 som består av två lotter på vardera sidan av Brunnby-
vägen i Alsike tätort. Fastigheten har en area om cirka 54 500 m² där den norra lotten har en area 
på cirka 36 000 m² och den södra cirka 18 500 m². Fastigheten Vrå 1:64 är inte detaljplanelagd 
och utgörs idag av gallrad kuperad skogsmark. 
 
Översiktsplan 2017 medger att Alsike ska förtätas längst med huvudstråken för att skapa en håll-
bar och integrerad tätort. I planen återges även att naturområden ska göras mer tillgängliga. I 
samband med att ny bebyggelse tillkommer ska delar av skogsområden omvandlas till mer öppna 
och parkliknande grönområden med hjälp av bland annat stigar, bänkar, belysning med mera. Ny 
bebyggelse ska ha en stadsmässig karaktär med olika höjder och arkitektoniskt  uttryck. Över-
siktsplan 2017 antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2017 men har ännu inte vunnit 
laga kraft.  
 
Den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter anger att gröna korridorer ska 
sparas mellan bebyggelsen och att tydliga entréer till skogen ska skapas. De gröna korridorerna 
föreslås skapas mellan nya och befintliga bebyggelseområden. I planen framhålls att bebyggelsen 
bör vara en till tre våningar och i enstaka fall fyra.  
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Detaljplaneprogram för Nordöstra Alsike, på delar av Vrå 1:150 och 1:64, föreslår ett kvarter med 
radhus eller flerbostadshus på delar av den norra lotten. Programmet framhåller att bebyggelsen är 
viktig för stadsbilden och medför att gatans utformning blir mer stadsmässig. Genom att bostäder 
skapas betonas också att det bidrar till en trygg passage genom grönområdet. Planen lyfter även 
fram vikten av att skapa sammanhängande grönstruktur. Slutligen framhålls att karaktärsgivande 
och intressanta bergshöjder ska sparas. Sedan detaljplaneprogrammet antogs 2008-04-29 har 
Brännkärrskolan samt förskolan Lilla Brännkärr tillkommit.  
 
 

 
Figur 1 visar Alsike tätort. Planområdet markerat i rött.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brännkärrskolan och Lilla 
Brännkärr 

Brunnbyvägen 
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Figur 2 visar ett flygfoto över fastigheten och närliggande bebyggelse. Källa: Alsike fastighetsbolag. 
 
 
SAMLAD BEHOVSBEDÖMNING 

 
 Planförslaget strider inte mot några riksintressen.  

 
 Planförslaget motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål.  

 
 Påverkar inga naturvärden internationellt eller nationellt. Lokalt kan naturvärden komma 

att påverkas då delar av skogen planeras att bebyggas. Det fortsatta planarbetet kommer 
att utreda skogens gröna och sociala värden.  
 

 Planförslaget har ingen negativ påverkan på områden av betydelse för hushållning med 
natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt.  

 
 Planförslaget påverkar inga känsliga mark- och vattenområden.  

 
 Planförslaget står i överensstämmelse med Översiktsplanen 2017, den fördjupande över-

siktsplanen från 2012 och detaljplaneprogrammets intentioner. 
 
 Planförslaget påverkar till viss del nuvarande markanvändning då oexploaterad skogsmark 

avses bebyggas. Delar av fastigheten avses att planläggas som naturmark för att ta hänsyn 
till skogens gröna och sociala värden. En naturvärdesinventering avses genomföras för att 
beakta skogens värden.  

 

Brännkärrskolan och Lilla 
Brännkärr 
 
Brunnbyvägen 
 

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


 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

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

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

 

 Planförslaget påverkar stadsbilden till viss del då bebyggelse kommer att planeras längst 
med Brunnbvvägen och Morängatan samt Brunnbyvägen och Stenbrottsgatan. Planarbetet 
avser att reglera bebyggelsens utformning och gestaltning.  

 
 Ett gränsmärke i form av ett femstenarör återfinns på fastigheten. Länsstyrelsen har med-

delat att detta ska beaktas som en övrig kulturhistorisk lämning. Länsstyrelsen har också 
meddelat att oregistrerade fornlämningar från stenåldern och framåt kan finnas på fastig-
heten. En arkeologisk utredning ska därför genomföras för att klargöra om fornlämningar 
finns inom planområdet.   

 
 Planförslaget kommer att beakta skogens värde för rekreation för närboende och närlig-

gande skola och förskola samt friluftsliv. I det fortsatta planarbetet kommer skogens soci-
ala värden att beaktas då planförslaget delvis kan komma att påverka dessa.  

 
 Planförslaget kommer att ge upphov till ökade trafikmängder i närområdet.  

 
 En bullerutredning kommer att tas fram för att för att säkra områdets lämplighet för bostä-

der.  
 

 Drygt 100 meter från planförslagets gräns återfinns en hästgård. Det fortsatta planarbetet 
kommer beaktas detta med hänsyn till planering av bostäder.  

 
 En dagvattenutredning kommer att tas fram för att säkerhetsställa en god hantering av 

dagvatten då obebyggd skogsmark avses bebyggas och därmed tillkommer hårdgjorda 
ytor. Utredningen kommer också att tas fram för att säkerställa en god hantering av dag-
vattnet för att inte påverka recipienten.  

 
 I det fortsatta planarbetet kommer faktorer som sol/skuggning som kan uppkomma till 

följd av bebyggelsen att studeras.  
 

 
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 

 Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande 
av detaljplaneförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt MB 
6:11. En miljöbedömning enligt 6 kap 11, 12 och 16 §§ behöver därför inte genomföras. 

 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
Gabriella Garpefjäll 
Planarkitekt  
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Samråd om undersökning till detaljplan för Vrå 1:64, Knivsta kommun, 
Uppsala län
Kommunen har för rubricerad detaljplan begärt samråd med Länsstyrelsen om
undersökning enligt 6 § miljöbalken samt 
5 § miljöbedömningsförordning (2017:966).

Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bebyggelse med bostäder och 
centrumverksamhet. Vidare är syftet att ta hänsyn till och utveckla de gröna värdena på 
platsen. 

Behovsbedömning
Länsstyrelsen bedömer att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken, och i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).

Övriga synpunkter
Länsstyrelsen anser att det vore lämpligt att stämma av kommande planförslag mot 
kommunens egen grönstruktur plan. Länsstyrelsen vill framhäva vikten av att under 
detaljplanens framtagande att kommunen försöker spara sammanhängande grönstrukturer 
inom planområdet, som binder samman befintliga bebyggelseområden. Att spara 
sammanhängande grönstrukturer stämmer överens med vad kommunen själva framhäver 
i den fördjupade översiktsplanen, Översiktsplan 2017 samt i gällande planprogram. 

De som medverkat i beslutet
Chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Jonas Meyerdahl har varit föredragande. 
Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.

Annika Israelsson
Jonas Meyerdahl

Dnr SBK 2018-000011 – Ankom 2018-11-15
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Colm   2019-04-11             SUN-2019/259 
 
Avfallsansvarig 
    
 
 
 

    Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Svar på medborgarförslag 2018:08  – QR-kod för soptunnor och 
återvinningsstationer 
 
SUN-2019/259 
 
Förslag till beslut 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Sammanfattning  
 
Förpacknings och tidningsinsamlingen FTI AB äger insamlingsbehållare och kärl för 
returpapper och förpackningar vid återvinningsstationer i Knivsta kommun 
FTI AB sköter även tömningar och städning. 
Kommunen har ingen rådighet över behållare från FTI AB och en märkning med QR-kod av 
varje behållare är därför en fråga för FTI AB.  
Förslaget till märkning har skickats vidare till FTI AB. 
 
 
Bakgrund 
En QR-kod är ett slags streckkod, som innehåller inbäddad information, text och/eller siffror. 
Genom att läsa av koden med t.ex. en mobiltelefon så kan man länkas till t.ex. en webbsida.  
Utvecklingen av nya informationskanaler för hushållen går fort och  efterfrågan av 
informationstjänster via internet och webbportaler ökar.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Inga kostnader för Knivsta kommun är förenade med förslaget. 
 
  
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh  
Chef samhällsbyggnadskontoret   
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Barnchecklista inför beslut 
 

Nämnd 

SUN 
Datum för sammanträde 

      
Diarienummer  

      
Handläggare 

Tomas Colm 
Ärenderubrik 

Sopsortering på hemmaplan 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Berör inte barn 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej x 
 
Förklara oavsett svar. 
 

Inte relevant i detta fall 
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Kristofer Kvarnström 2019-05-10 SUN-2019/279 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden   
 
 

Övertagande av väghållaransvar för Björkkällevägen 
SUN-2019/279 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
att träffa avtal med Trafikverket om ändrat väghållaransvar för länsväg 1051 Björkkällevägen  
delen mellan korsningen med länsväg 1045, Hagelstenakorset och Mariebergsvägen. 

Sammanfattning  
Björkkällevägen genom gamla delarna av Alsike är en allmän väg med Trafikverket som 
väghållare. I samband med planläggning av Alsike nord etapp 2 kommer delar av vägen 
planläggas som allmän plats och därmed bli gata. Detta kräver ett förändrat 
huvudmannaskap och att delar av Björkkällevägen får ändrat väghållaransvar så att 
kommunen övertar väghållaransvaret. 

Bakgrund 
Björkkällevägen eller länsväg 1051 är idag en del av det statliga vägnätet med Trafikverket 
som väghållare. Den sträcker sig från länsväg 255 i Vassunda till väg 1060 mot Lagga och 
passerar genom Alsike gamla stationssamhälle. För en kommande exploatering i Alsike och 
då främst detaljplanen för Alsike nord etapp 2 krävs att kommunen tar över vägen som 
väghållare  

Ändrat väghållaransvar som konsekvens av planläggning av området 
I samband med att Knivsta kommun arbetat med planläggningen av Alsike nord etapp 2 har 
diskussion förts med Trafikverket om övertagande av väghållaransvaret för Björkkällevägen. 
Bakgrunden till detta är att en planläggning av vägen eller område alldeles intill vägen kräver 
att kommunen tar över väghållaransvaret. Väglagen innehåller bestämmelser om de 
allmänna vägarna, det vill säga de vägar som Trafikverket normalt är väghållare för, men om 
en väg ligger inom detaljplanerat område gäller istället Plan och bygglagens regler för gata. 
Därför blir konsekvensen av en planläggning av en tidigare allmän väg utanför detaljplanerat 
område att gator, eller allmän plats, i en detaljplan får kommunen som huvudman om inget 
annat bestäms, och gator som hamnar inom detaljplanelagt område därför inte längre skall 
ha Trafikverket som väghållare. 
Detaljplanen för Alsike nord etapp 2 innefattar en del av Björkkällevägen där bebyggelse 
planeras ända ut till Björkkällevägen och att den byggs om för att få en mer stadslik karaktär. 
Därför krävs ett övertagande av vägen från Trafikverket för att möjliggöra detaljplanen. 
 

Aktuell sträcka för övertagande 
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I arbetet med detaljplanen för Alsike nord etapp 2 har en diskussion förts med Trafikverket 
om övertagande av Björkkällevägen där kommunen och Trafikverket gemensamt tittat på 
vilken del av vägen som är lämplig för övertagande samt att båda parter gemensamt har 
genomfört en besiktning av vägen inför övertagandet. 
Vid en överlåtelse av väghållaransvar måste man tillse att gränserna mellan 
väghållningsområden blir sådan att man får en rationell drift och att eventuella framtida 
behov säkras så att vägen får rätt väghållaransvar. Detaljplanen för Alsike nord etapp 2 
omfattar ca 850 meter av Björkällevägen norr om Brunnbyvägens anslutning. Dock har i 
diskussionerna med Trafikverket  konstaterats att Björkkällevägen genom de äldre delarna 
av Alsike väster om järnvägen ligger inom område som är planlagt med Byggnadsplan och 
dessutom ingår i det område som omfattas av kommunens lokal trafikföreskrift om 
tättbebyggt område.  Därför bör väghållaransvaret ändras så att kommunen blir väghållare 
även för denna sträcka.  
En rationell drift innebär att det finns naturliga gränser mellan väghållarområden där 
driftfordon kan vända. Det kan vara i form av en vägkorsning eller om det finns annan 
möjlighet att vända till exempel vid en anlagd vändplats längs vägen. Vid platsbesök har 
kommunen och Trafikverket gemensamt studerat möjliga platser för detta och i norr funnit att 
den mest rimliga vändplatsen är korsningen med Mariebergsvägen mot Träfallet alldeles norr 
om planområdet för Alsike nord etapp 2. I söder finns ingen lämplig plats före korsningen 
med väg 1045, det så kallade Hagelstenakorset. Det skulle innebära att kommunen tar över 
som väghållare för en sträcka som sträcker sig utanför planlagt område och alltså är allmän 
väg enligt väglagen. Detta är möjligt och kan vara positivt för kommunen då en framtida 
planläggning av västra Alsike ger en större rådighet i planarbetet samt en eventuell 
förbättring av gång- och cykelkommunikationer längs vägen. Den föreslagna sträckan skulle 
då bli ca 3,6 km väg som kommunen tar över inklusive den bro som går över järnvägen. 
 

Vägens skick 
Inför ett övertagande av väg görs gemensamt en övertagandebesiktning där vägens skick 
bedöms. En sådan gjordes hösten 2018 med representanter för Trafikverket och 
kommunens gatuenhet samt planenhet. Vid denna besiktning konstaterades att vägen är i ett 
gott skick utan synliga brister. Detta gäller för beläggning, räcken, diken samt övrig 
vägutrustning. För bron över järnvägen har Trafikverket översänt besiktningsprotokoll från 
den senaste broinspektionen där det framgår att endast mindre brister noterats, vilket är fullt 
normalt för en bro av denna typ. 
Trafikverket har genom sin driftorganisation ansvar för skötseln fram till ett övertagande och 
kommer tillse att vägen vid ett övertagande har fullgod standard vad gäller drift och 
renhållning. 
 

Handläggning av övertagandet 
Ett beslut om ändring av en kommuns väghållningsområde fattas av Trafikverket centralt 
efter att Trafikverkets region och kommunen träffat avtal om ändrat väghållaransvar. Ett 
ändrat väghållaransvar innebär ingen förändring av några fastighetsgränser eller liknande. 
Det är endast väghållaransvaret som överlåts. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
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Ett övertagande av väghållaransvaret innebär en ökad driftkostnad då gatunätet utökas. 
Kommunen har idag ca 51 km gata och 49 km gång- och cykelbanor. Ett övertagande av den 
föreslagna delen av Björkkällevägen skulle innebära en ökning av gatunätet med 3,6 km 
gata, vilket motsvarar en ökning om ca 7% gällande gatunätet, gång- och cykelnätet blir 
oförändrat. Uppskattningsvis skulle detta totalt innebära en ökad driftkostnad för Trafik och 
Gatuenheten om ca 4% gällande driftkostnader för vinterväghållning, gaturenhållning, 
vägkantslåtter årligen. Till detta kommer också ökade kostnader för framtida 
underhållsinvesteringar som beläggning, och underhåll av bron över järnvägen. 
Någon ersättning utgår inte till Trafikverket för anläggningen vid övertagandet av 
väghållaransvaret. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Gatuchef 
KS 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Karta över del av Björkkällevägen aktuell för övertagande  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Ett övertagande av väghållaransvar är rent administrativt och påverkar inte barn. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

Bilaga 1: Björkkällevägen 20 maj 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sträcka aktuell för övertagande 270 0 270 540 810 1 080 1 350 1 620 1 890 2 160 [m] 
 

Kartredovisning är inte exakt och har ingen rättsverkan 1:25 000 



Sida 1 av 3 

 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anna-Carin Näreskog Datum SUN-2019/226 
Roslagsvatten 2019-05-09   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
   

 
 

Utökning av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, 
fastigheten Gredelby 2:114 
SUN-2019/226 

Förslag till beslut 
Samhällutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att utöka verksamhetsområdet för vatten, avlopp, dagvatten gata och dagvatten fastighet 
med fastigheten Gredelby 2:114.  

Sammanfattning  
För att fastställa kommuninnevånarnas rätt till kommunalt vatten och avlopp samt VA-
kollektivets rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift av dessa, behöver 
Knivsta kommun utöka sitt verksamhetsområde för vatten, avlopp, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet med fastigheten Gredelby 2:114. Knivstavatten AB:s styrelse fattade 
beslut den 14 mars 2019 om att utöka verksamhetsområdet. 

Bakgrund 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  
 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en  
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad  
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten,  
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. 
   
Kommunen har byggt en förskola, Norrgårdens förskola, inom fastigheten Gredelby 2:114, 
som ska ingå i verksamhetsområde gällande vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet.   

Ekonomisk konsekvensanalys 



Sida 2 av 3 

 
 

Utökningen av verksamhetsområdet för vatten och avlopp finansieras med brukar- samt 
anläggningsavgifter. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bifogas 
Hemställan till KF om utökat VO 
Tjänsteutlåtande till KNIVAB 
Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunansvarig VA (Roslagsvatten) 
Knivstavatten AB 
Roslagsvatten AB 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Erika Mickelsson Datum SUN-2019/228-1 
Planarkitekt 2019-05-09  
  
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Remissvar – Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan med planbeskrivning 
SUN-2019/228-1 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
 
att anta bifogat till remissvar gällande Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan med planbeskrivning. 
 
Sammanfattning  
 
Boverket har gett Knivsta kommun tillfälle att yttra sig om Boverkets förslag till föreskrifter 
och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning. 
 
Boverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd syftar till att skapa enhetlighet med 
bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och planbeskrivningen för att möjliggöra 
maskinell hantering av detaljplanens (plankartans) och planbeskrivningens informations 
innehåll, det vill säga möjligheten att digitalisera informationen. Föreskriften anger hur 
plankartan, legenden, planinformationen samt övrig information om planen ska utformas och 
vilket innehåll dessa olika delar ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för 
planbeskrivningen. I föreskriften anges också vilka de olika bestämmelsetyperna är och hur 
de utan preciseringar huvudsakligen betecknas och formuleras.  
 
Förvaltningen, genom planenheten, ställer sig positiv till förslaget till föreskrift och allmänna 
råd om hur en standardisering av detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar ska se ut 
men lämnar två kommentarer om önskade förtydliganden.  
 
Bakgrund 
 
Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan; BFS 
2014:5 DPB 1 och en exempelsamling i form av Boverkets planbestämmelsekatalog samt 
allmän vägledning till PBL vid framtagande av detaljplaner. Det finns idag ingen gällande 
vägledning alls om planbeskrivningen. Vidare saknas det idag föreskrifter som anger att 
detaljplaner ska vara tillgängliga digitalt. Regeringen gav i januari 2017 Boverket i uppdrag 
att utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (Regeringsbeslut 
N2017/00585/PBB).  
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Regeringen konstaterar att möjligheten att utbyta information mellan olika aktörer försvåras 
idag av att kommuner och konsulter med flera arbetar med olika tekniska lösningar och att 
den digitala informationen ordnas och lagras på olika sätt.  
 
 
Boverket har kommit fram till att digital standardiserad detaljplaneinformation är helt 
nödvändig för att andra delar av samhällsbyggnadsprocessen ska kunna digitaliseras.  
 
För att kunna hantera informationen i detaljplanen och planbeskrivningen digitalt krävs att 
informationen är beskriven, strukturerad och kodad på ett enhetligt sätt. 
 
Boverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd syftar till att skapa enhetlighet med 
bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och planbeskrivningen för att möjliggöra 
maskinell hantering av detaljplanens (plankartans) och planbeskrivningens informations 
innehåll, det vill säga möjligheten att digitalisera informationen. Föreskriften anger hur 
plankartan, legenden, planinformationen samt övrig information om planen ska utformas och 
vilket innehåll dessa olika delar ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för 
planbeskrivningen. I föreskriften anges också vilka de olika bestämmelsetyperna är och hur 
de utan preciseringar huvudsakligen betecknas och formuleras.  
 
Förslaget till författning beräknas träda i kraft den 1 januari 2020. Det innebär att 
författningen kan användas från detta datum. För att kommuner och 
programvaruleverantörer ska kunna anpassa sig till de nya reglerna föreslås att det är 
obligatoriskt att tillämpa författningen för detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 
2021.  
 
Konsekvenser 
 
En övergripande konsekvens av den här typen av reglering är att den som är 
informationsansvarig och den som producerar sådan information som regleringen omfattar 
tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I detta fall är det kommunerna som 
påverkas. Kommunerna tvingas att efter en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd 
av programvara som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Detta innebär i sin tur att 
kommunerna vid behov innan dess har säkerställt detta genom upphandling. Knivsta 
kommun (planhetenen) har redan idag en upphandlad programvara som till största del 
uppfyller de kriterier som anges när det kommer till framtagandet av detaljplanen 
(plankartan). Programvaruleverantören (Geosecma) kommer att behöva göra uppdateringar i 
sin programvara för att den ska överensstämma med de föreslagna föreskrifterna.  
 
De som tolkar och genomför detaljplaner, som exempelvis bygglovshandläggare, 
förrättningslantmätare, domstolar, exploatörer, enskilda fastighetsägare med flera kommer 
att arbeta med detaljplaner som är enhetliga i utformningen och som innehåller 
standardiserade bestämmelseformuleringar. Förvaltningens bedömning är att detta bör leda 
till att både underlätta och effektivisering av arbetet.  
 
Föreskrifterna anger de krav som ställs på besluten om detaljplan. Följs kraven uppfyller man 
de kvalitetskrav som lagen ställer i dessa avseenden. Den ofta förekommande osäkerheten 
hos många planhandläggare och kommuner kan bytas mot en större säkerhet, av högre 
kvalitet, bättre förutsägbarhet och högre rättssäkerhet.  
 
En rättsligt övergripande konsekvens är att de formkrav som regleras i föreskrifterna blir 
bindande. I praktiken innebär detta att ett beslut om att anta en detaljplan kan överklagas om 
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formkraven i föreskrifterna inte följs. Eftersom det övergripande syftet med regleringen är 
enhetlighet kan detta ses som en nödvändig konsekvens. 
 
Förvaltningens ställningstagande 
 
Förvaltningen, genom planenheten, tillstyrker förslaget till föreskrifter och allmänna råd om 
hur en standardisering av detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar ska se ut men 
lämnar även två kommentarer på önskvärda förtydliganden. I förslaget till föreskrifts 4 kap 51 
§ står att den planbestämmelse som reglerar utfartsförbud och stängsel ska förändras från 
en symbol till en yta. Berörda handläggare på förvaltningen ser svårigheter i denna hantering 
och önskar att utformningen ses över för att säkerställa att det blir tydligt. 
 
I förslagets till föreskrifters 5 kap 13 § anges att lagstödet och motivet till planbestämmelsen 
ska anges i planbeskrivningen. Det anges inte att lagstödet ska anges i plankartan vilket ofta 
sker idag. Berörda handläggare på planenheten ser det som positivt att även motivet till 
lagstödet till planbestämmelsen anges och att detta görs i planbeskrivningen men önskar ett 
förtydligande om lagstödet även ska anges i plankartan i framtiden.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreskrifterna ställer särskilda krav på hur de digitala verktyg som används för framtagande 
av detaljplan behöver utformas. Detta betyder att alla kommuner behöver uppdatera sin 
nuvarande programvara och alla kommuner kommer att ställa samma typ av grundläggande 
krav vid upphandling av denna typ av programvara. Föreskrifterna bygger till stor del på 
rådande praxis och allmänna råd.  
 
Kommunens planenhet arbetar redan idag med digitala detaljplaner och har därmed redan 
rutiner för arbetet samt en programvara som bygger på rådande praxis och allmänna råd.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
Bilagor 
Missiv 
BFS 20XX:X DP 
Konsekvensutredning DP 
Sändlista 
Svarsfil 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Handläggaren 
Boverket 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslutet att anta remissvaret bedöms inte påverka barn.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 





 
 

Boverkets författningssamling 

 

Utgivare: Förnamn Efternamn 
BFS 20XX:X 
 

 

1 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan 
med planbeskrivning; Utkom från trycket 

den 0 månad 0 
 

beslutade den 0 månad 0. 
 

Boverkets föreskriver följande med stöd av 10 kap. 29 § plan- och 
byggförordningen (2011:338). 

1 kap. Inledning, innehåll och definitioner mm. 
1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om utformning 
av beslutet om detaljplan (plankarta, legenden med planbestämmelser och 
planinformation) med planbeskrivning. Författningen innehåller även föreskrifter 
och allmänna råd om hur planbestämmelser ska eller kan betecknas och 
formuleras.  

De allmänna råden innehåller rekommendationer om och exempel på 
tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifterna i denna 
författning. De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 
mindre och indragen text omedelbart efter den föreskrift de hänför sig till. 
 
2 §    Denna författning innehåller följande kapitel: 

1. Inledning, innehåll och definitioner mm. 
2. Detaljplanens utformning, 
3. Betecknings- och planbestämmelsesystemet, 
4. Användning av planbestämmelser, 
5. Planbeskrivning, och 
6. Ändring av detaljplan. 

Definitioner mm. 
3 §    I denna föreskrift avses med 

 
Administrativa bestämmelser: planbestämmelser som reglerar huvudmannaskap, 
genomförandetid, ändrad lovplikt, villkor för lov, villkor för startbesked, 
markreservat för allmännyttiga ändamål, markreservat för 
gemensamhetsanläggningar, fastighetsindelning och rättigheter samt upphävande 
av strandskydd,  
Administrativt område: det område inom vilket administrativa bestämmelser 
gäller, 
Användningsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar användningen av 
allmän plats, vattenområden och kvartersmark, 
Användningsområde: det område inom vilket användningsbestämmelser gäller,  
Avgränsning horisontellt: avgränsning av horisontalplanet, 
Avgränsning vertikalt: avgränsning i höjdled, 
Bestämmelseområde: det område inom vilket en planbestämmelse gäller, 
Beteckningar: de bokstäver, symboler, raster och punkter som på plankartan anger 
inom vilket bestämmelseområde en planbestämmelse gäller,  
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Egenskapsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar bebyggandets 
omfattning, fastighetsstorlek, placering, utformning och utförande, 
lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter, markens anordnande och 
vegetation, stängsel och utfart, skydd mot kulturvärden, rivningsförbud varsamhet 
samt skydd mot störningar, 
Egenskapsområde: det område inom vilket egenskapsbestämmelser gäller, 
Gränslinjer: avgränsar på plankartan bestämmelseområden från varandra,  
Intervall: i bilaga 1 menas med intervall att det ska anges ett högsta och ett lägsta 
värde och att de värden som finns inom det spannet är tillåtet,  
Kombinerade användningar: flera användningar som gäller inom samma 
användningsområde, 
Legend med planbestämmelser: den lista på detaljplanen som redovisar 
detaljplanens regleringar,  
Markplan: markens medelnivå runt byggnaden, 
Nockhöjd: avstånd från markplan till yttertakets högsta del, 
Nockhöjd över nollplan: avstånd från angivet nollplan till yttertakets högsta del, 
Nollplan: geoiden i det höjdssystem som detaljplanen är upprättad enligt, 
Planbestämmelse: reglerar, preciserar och avgränsar hur mark- och vattenområden 
får användas, 
Planbestämmelseformulering: den juridiskt bindande formulering av en 
planbestämmelse som anges i legenden med planbestämmelser, 
Planinformation: uppgifter om detaljplanen och dess upprättande. 
Planområde: område som omfattas av detaljplanebeslutet, 
Plushöjd: höjd över nollplan, 
Takvinkel: lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet, 
Totalhöjd: avstånd från markplan till högsta punkten på byggnadsverket, 
Totalhöjd över nollplan: avstånd från angivet nollplan till byggnadsverkets högsta 
punkt, 
Utnyttjandegrad: omfattningen på hur mycket ett visst område totalt får bebyggas, 
och 
Ändring av detaljplan: förändring, borttagande och/eller införande av nya 
planbestämmelser inom ett redan detaljplanelagt område samt upphävande av en 
geografisk del av en detaljplan. 
 
4 §     Decimaltal ska uttryckas med ett positivt eller negativt tal som har en eller 
flera decimaler.  
 
5 §    Heltal ska uttryckas med ett positivt eller negativt tal utan decimaler.  
 
6 §    Årtal ska anges i format åååå.  
 
7 §    Datum ska anges i format åååå-mm-dd. 

2 kap. Detaljplanens utformning 

Detaljplan 
1 §    En detaljplan ska bestå av plankarta över planområdet, legend med 
planbestämmelser, samt planinformation. 
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Planinformation 
2 §    Detaljplanen ska redovisa följande planinformation: 

1. kommunens namn, 
2. detaljplanens namn, 
3. detaljplanens diarienummer, 
4. den av lantmäteriet tilldelade identiteten, 
5. arkividentitet, 
6. vilken instans i kommunen som har fattat antagandebeslutet om 

detaljplanen, 
7. hänvisning till beslutsprotokollet, 
8. enligt vilken lagstiftning detaljplanen är upprättad, 
9. vilket datum detaljplanen är påbörjad, 
10. vilket datum detaljplanen fick laga kraft, 
11. vilket höjdsystem som detaljplanen upprättats med, och 
12. vilket koordinatsystem som detaljplanen upprättats med. 

Planområde 
3 §     Ett beslut om detaljplan kan omfatta ett eller flera planområden. 

Detaljplanen ska avgränsas horisontellt och kan även avgränsas vertikalt.  

Plankarta 
4 §    Plankartan ska redovisa planområdet, hur planområdet har delats in i 
bestämmelseområden, beteckningar samt innehålla relevant information och 
geografiskt utgå ifrån den eller de grundkartor som följer av 5 kap. 8 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Plankartan ska även innehålla en norrpil och en skalstock.  
 
5 §    Beteckningar och gränser ska vara införda i plankartan i den punkt, linje 
eller det område som avses. 

I de fall planbestämmelserna inte avser samtliga områden inom planområdet 
(generella bestämmelser), all allmän plats eller all kvartermark ska de olika 
bestämmelseområdena ges beteckningar som visar vilka bestämmelser som gäller 
för området.  
 
6 §    Beteckningar på plankartan ska anges enligt bilaga. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningsområden färgläggas enligt 4 kap.  

Vid kombinerade användningar väljs färg utifrån tydlighet.  

Avgränsning av plan- och bestämmelseområden 
7 §    Planområden och bestämmelseområden ska  avgränsas med gränslinjer.  

Varje planområde och bestämmelseområde ska omslutas av gränser. 
 
8 §      Planområden avgränsas av en plangräns som i plankartan ska visas med 
denna gränslinje: 

 
Om plangränsen sammanfaller med en användningsgräns ska endast 

plangränsen visas.  
 
9 §    Användningsområden avgränsas av en användningsgräns som 
i plankartan ska visas med denna gränslinje:  
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Användningsgräns gäller fram till annan användningsgräns eller 

planområdesgräns.  
Om en användningsgräns sammanfaller med en egenskapsgräns eller en 

administrativ gräns ska endast användningsgränsen visas. 
 
10 §    Egenskapsområden avgränsas av en egenskapsgräns som i plankartan ska 
visas med denna gränslinje:   

 
Egenskapsgräns gäller fram till annan egenskapsgräns, användningsgräns eller 

planområdesgräns. 
 
11 §    Administrativa områden avgränsas av en administrativ gräns som 
i plankartan ska visas med denna gränslinje:   

 
Administrativ gräns gäller fram till annan administrativ gräns, 

användningsgräns eller planområdesgräns. 
 
12 §    Om en egenskapsgräns och en administrativ gräns sammanfaller ska det i 
plankartan visas med denna gränslinje: 

 

Avgränsning vertikalt 
13 §    I de fall planområdet avgränsas vertikalt och avgränsningen inte är generell 
för hela planområdet ska en del av plankartan även innehålla en separat 
lägesbestämd redovisning av denna avgränsning.  

Allmänt råd 
För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgränsningen visas 
genom sektionsritningar.  

 
14 §    I de fall användningsområdet avgränsas vertikalt ska en del av plankartan 
även innehålla en separat lägesbestämd redovisning av denna avgränsning. 

Allmänt råd 
För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgränsningen visas 
genom sektionsritningar.  

 
15 §    I de fall fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter avgränsas 
vertikalt ska en del av plankartan eller den särskilda plankartan även innehålla en 
separat lägesbestämd redovisning av denna avgränsning. 

Allmänt råd 
För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgränsningen visas 
genom sektionsritningar.  

Legend med planbestämmelser 
16 §    Legenden med planbestämmelser ska innehålla 
planbestämmelseformuleringar, beteckningar och de gränser som förekommer i 
detaljplanen.  

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör samma färg som redovisats på plankartan användas.   
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17 §    Vid kombinerade användningar eller då användningsbestämmelser 
avgränsas vertikalt och en egenskapsbestämmelse eller administrativ bestämmelse 
inte gäller för alla användningar ska det av dessa bestämmelsers formulering 
framgå till vilken användning bestämmelsen hör. 
 
18 §    Legenden med planbestämmelser ska redovisas med följande 
huvudrubriker i de fall de är relevanta: 

1. Gränslinjer, 
2. Användning av allmän plats, 
3. Användning av kvartersmark, 
4. Användning av vattenområde, 
5. Egenskapsbestämmelser för allmän plats, 
6. Egenskapsbestämmelser för kvartersmark, och 
7. Administrativa bestämmelser. 

Avgränsning vertikalt 
19 §    Om planområdet avgränsas vertikalt och avgränsningen är generell för hela 
planområdet görs detta med en bestämmelse som anger en övre och nedre höjd 
alternativt endast en övre eller nedre höjd för detaljplanen. Detta redovisas i 
anslutning till planområdesgränsen i legenden med planbestämmelser. 

3 kap. Betecknings- och planbestämmelsesystemet 
1 §    Planbestämmelser ska inte innehålla hänvisningar till andra författningar 
eller handlingar.  

 
2 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som anges i 
preciseringen är tillåtet. Vid precisering av en planbestämmelse ska beteckningen 
förses med index i form av en nedsänkt siffra.  
 
3 §    Planbestämmelser som avser samma reglering ska ha samma beteckning och 
indexering på plankartan inom samtliga områden planbestämmelsen gäller.  
 
4 §    Bestämmelser om tillfällig användning ska redovisas  med beteckningen 
inom klammer.  

I bestämmelseformuleringen till en tillfällig användningsbestämmelse ska den 
tidsperiod som den tillfälliga användningen ska gälla anges. 

 
5 §    När användningsområden gränsar till varandra vertikalt ska de avgränsade 
användningarna för varje användningsområde redovisas med beteckning inom 
parentes. 

 
6 §    Beteckning och planbestämmelser ska följa vad som anges i bilagan.  

För användningar ska föreslagna bestämmelseformuleringar användas. Annan 
precisering får endast användas när tillämpbar bestämmelseformulering saknas.  

För egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser ska föreslagna 
undergrupper användas. Fri undergrupp får endast användas när tillämpbar 
undergrupp saknas. Undergrupp ska väljas utifrån vad planbestämmelsen reglerar.  
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4 kap. Användning av planbestämmelser 

Användningsbestämmelser för allmän plats 
1 §    Användningen torg ska tillämpas för alla typer av torg med tillhörande 
verksamheter. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen torg ges ljusgrå färg. 

 
2 §    Användningen väg ska tillämpas för väg avsedd främst för trafik till, från 
och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom en tätort. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen väg ges ljusgrå färg. 

 
3 §    Användningen gata ska tillämpas främst för trafik inom en tätort eller för 
trafik som har sitt mål vid gatan. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen gata ges ljusgrå färg. 

 
4 §    Användningen gång- och cykelväg ska tillämpas för områden avsedda för 
gång-, cykel- och mopedtrafik. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen gång- och cykelväg ges ljusgrå färg. 

 
5 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för självständiga 
parkeringsanläggningar. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen parkering ges ljusgrå färg. 

 
6 §    Användningen park ska tillämpas för grönområden som kräver skötsel och 
som helt eller till viss del är anlagda. I användningen ingår även komplement för 
parkens användning. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen park ges ljusgrön färg. 

 
7 §    Användningen natur ska tillämpas för friväxande grönområden som inte 
sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Även mindre park-, 
vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets 
användning ingår. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen natur ges ljusgrön färg. 

 
8 §    Användningen skydd ska tillämpas för områden som behövs för åtgärder 
som skyddar mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och erosion. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen skydd ges ljusgrön färg. 

 
9 §    Användningen övrigt ska tillämpas i de fall någon av användningarna i 1− 8 
§§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid preciseras. 
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Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen övrigt ges ljusgrå färg. 

 
10 §    Användningen ospecificerad allmän plats ska användas då en allmän plats 
med enskilt huvudmannaskap inte reglerars med annan användningsbestämmelse.  

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen ospecificerad ges ljusgrå färg. 

Användningsbestämmelser för kvartersmark  
11 §    Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former av 
boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen bostäder ges gul färg. 

 
12 §    Användningen centrum ska tillämpas för områden för kombinationer av 
handel, service, tillfällig övernattning, samlingslokaler och andra liknande 
verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen centrum ges brun färg. 

 
13 §    Användningen vård ska tillämpas för områden för vårdverksamhet som 
avser hälso- sjuk-, och kriminalvård för människor. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen vård ges röd färg. 

 
14 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för 
tekniskt ändamål. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen tekniska anläggningar ges blågrå färg. 

 
15 §    Användningen flygtrafik ska tillämpas för områden för flygverksamhet och 
kompletterande handel och service till resenärer. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen flygtrafik ges grå färg. 

 
16 §    Användningen drivmedelshantering ska tillämpas för områden för 
hantering och försäljning av drivmedel och kompletterande handel och service i 
mindre omfattning. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen drivmedelshantering ges grå färg. 

 
17 §    Användningen detaljhandel ska tillämpas för områden för handel med 
varor, tjänster och liknande verksamhet. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen detaljhandel ges brun färg. 

 
18 §    Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, lager, 
partihandel och annan jämförlig verksamhet. 

Allmänt råd 
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Vid färgläggning bör användningen industri ges blågrå färg. 
 
19 §    Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor,  
tjänsteverksamhet och liknande verksamhet med liten eller ingen varuhantering. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen kontor ges brun färg. 

 
20 §    Användningen odling och djurhållning ska tillämpas för områden för olika 
typer av växtodling, djurhållning, djurvård samt begravningsplats för djur. Även 
verksamhetsanknuten försäljning ingår. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen odling och djurhållning ges grön färg. 

 
21 §    Användningen begravning ska tillämpas för de områden som behövs för 
begravningsändamål. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen begravning ges lila färg. 

 
22 §    Användningen friluftsliv och camping ska tillämpas för områden för det 
rörliga friluftslivet samt campingplatser. Campingplatser är endast avsedda för 
tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter. Byggnader och anläggningar 
för service ingår i användningen.  

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen friluftsliv och camping ges grön färg. 

 
23 §    Användningen tillfällig vistelse kan tillämpas för områden för alla typer av 
tillfällig övernattning samt konferenslokaler. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen tillfällig vistelse ges orange färg. 

 
24 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för självständiga 
parkeringsanläggningar. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen parkering ges grå färg. 

 
25 §    Användningen besöksanläggningar ska tillämpas för områden för 
verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa 
verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader och 
övriga besöksanläggningar. 

Allmänt råd 
Med hänsyn till eventuell omgivningspåverkan bör användningen 
preciseras. 

Vid färgläggning bör användningen besöksanläggningar ges orange färg. 
 
26 §    Användningen skola ska tillämpas för områden för förskola, fritidshem, 
skola eller annan jämförlig verksamhet. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen skola ges röd färg. 
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27 §    Användningen trafik ska tillämpas för områden för väg- och spårtrafik med 
tillhörande anläggningar samt vägreservat. Här ingår bland annat spårområden, 
stations- och servicebyggnader och liknande anläggningar. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen trafik ges grå färg. 

 
28 §    Användningen annat samhällsviktigt ändamål  tillämpas för områden för 
försvarsmakten, räddningstjänsten och  annat liknande samhällsviktigt ändamål. 
Användningen ska alltid preciseras. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen annat samhällsviktigt ändamål ges vit 
färg. 

 
29 §    Användningen hamn ska tillämpas för områden för  hamnverksamhet och 
sjötrafik. Även kompletterande handel och service ingår. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen hamn ges grå färg. 

 
30 §    Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen verksamheter ges beige färg. 

 
31 §    Användningen annan kvartersmark ska tillämpas i de fall någon av 
användningarna i 11− 30 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid 
preciseras. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen annan kvartersmark ges rosa färg. 

Användningsbestämmelser för vattenområde  
32 §    Vattenområde ska endast användas för öppet vatten och vatten med mindre 
anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas. Sådana 
anläggningar regleras genom preciseringar av användningen vattenområde. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen vattenområde ges blå färg. 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats 
33 §    Bestämmelser om utformning av allmän plats reglerar preciserat ändamål 
och utformning som ska eller kan finnas på den allmänna platsen. 
 
34 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång på allmän plats mot 
annan allmän plats reglerar  var stängsel ska finnas samt var utfart och annan 
utgång får respektive inte får anordnas. 
 
35 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden reglerar hur allmänna platser med 
befintliga miljöer som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. 
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36 §    Bestämmelser om rivningsförbud reglerar att befintliga byggnader som är 
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt inte får rivas. 
 
37 §    Bestämmelser om varsamhet reglerar vilka karaktärsdrag och värden hos 
byggnader som varsamheten speciellt ska inriktas på. 
 
38 §    Bestämmelser om skydd mot störningar reglerar skydd mot de risker som 
kan uppstå på grund av de verksamheter som detaljplanen tillåter inom 
planområdet och åtgärder mot störningar som uppkommer utanför planområdet.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
39 §    Bestämmelser om utnyttjandegrad reglerar bebyggelsens största och/eller 
minsta omfattning.  

Egenskapsbestämmelser om utnyttjandegrad kan anges antingen som andel i 
procent eller med fasta tal eller i kombination. Alla areamått ska i bestämmelsen 
anges i kvadratmeter.  

Om bestämmelsen inte relaterar till egenskapsområdet ska det tydligt framgå 
vilket område bestämmelsen relateras till. 
 
40 §    Bestämmelser om höjd på byggnadsverk reglerar bebyggelsens högsta eller 
lägsta höjd.  

Allmänt råd 
Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör anges som plushöjd över ett 
angivet nollplan. 

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör kombineras med 
bestämmelser om markens höjd. 

 
41 §    Bestämmelser om prickmark reglerar att ett område inte får förses med 
byggnad. 
 
42 §    Bestämmelser om takvinkel reglerar lutning i grader på tak. 
 
43 §    Bestämmelser om fastighetsstorlek reglerar största och/eller minsta 
fastighetsstorlek. 
 
44 §    Bestämmelser om placering reglerar byggnadsverks och tomters placering. 
 
45 §    Bestämmelser om utformning reglerar  fasadutsmyckningar, material och 
kulörer på byggnadsverk, utformning av delar av byggnadsverk, typer av 
byggnadsverk, utformning av tomt samt rumsfördelning i lägenhet. 

 
46 §    Bestämmelser om utförande reglerar byggnadsteknik samt markens 
genomsläpplighet. 
 
47 §    Bestämmelser om annan ändring än tillbyggnad reglerar sådana krav på 
byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och 
undantag från sådana krav. 
 
48 §    Bestämmelser om byggnaders användning reglerar hur den eller de för 
området gällande användningen avgränsas eller fördelas inom en byggnad. 
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49 §    Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter reglerar 
andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek. 
 
50 §   Bestämmelser om markens anordnande och vegetation reglerar 
markförhållanden, vegetation och parkering. 
 
51 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän plats 
reglerar var stängsel ska finnas samt var utfart och annan utgång får respektive 
inte får anordnas. 

 
52 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden reglerar skydd av befintliga 
värdefulla byggnadsverk, bebyggelseområden och tomter. 
 
53 §    §    Bestämmelser om rivningsförbud reglerar att befintliga byggnader som 
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt inte får rivas. 
 
54 §    Bestämmelser om varsamhet reglerar vilka karaktärsdrag och värden hos 
byggnadsverk som varsamheten speciellt ska inriktas på. 
 
55 §    Bestämmelser om skydd mot störningar reglerar skyddsåtgärder för att 
motverka markföroreningar, olyckor, översvämning och erosion, för att motverka 
störningar från omgivningen samt högsta tillåtna nivåer på störning.  

Allmänt råd 
Bestämmelser om skydd mot störningar bör kombineras med administrativa 
bestämmelser om villkor för lov eller villkor för startbesked. 

Administrativa bestämmelser 
56 §    Bestämmelser om huvudmannaskap reglerar om allmän plats ska ha enskilt 
huvudmannaskap.  
 
57 §    Bestämmelser om genomförandetid reglerar genomförandetiden för hela 
eller del av detaljplanen.  

 
58 §    Bestämmelser om villkor för lov reglerar att lov för en åtgärd som innebär 
en väsentlig ändring av markens användning inte får lämnas förrän en viss annan 
åtgärd först har genomförts.  

 
59 §    Bestämmelser om villkor för startbesked reglerar att startbesked för en 
åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får lämnas 
förrän en viss annan åtgärd först har genomförts.  

 
60 §    Bestämmelser om upphävande av strandskydd reglerar var strandskyddet  
upphävs genom detaljplanen.  
 
61 §    Bestämmelser om ändrad lovplikt tillämpas för att minska eller öka bygg-, 
rivnings- eller marklovplikt och ska alltid preciseras med vad som avses. 
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62 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål reglerar att ett 
område eller utrymme reserveras för att ge utrymme för ett visst allmännyttigt 
ändamål.  

Allmänt råd 
Markreservat bör bara tillämpas om det kan kombineras med den 
huvudsakliga markanvändningen. 

 
63 §    Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanläggningar reglerar att 
ett område eller utrymme reserveras för att ge utrymme för en 
gemensamhetsanläggning. 
 
64 §    Fastighetsindelningsbestämmelser reglerar hur en fastighet eller 
samfällighet ska utformas. 
 
65 §    Bestämmelser om rättigheter reglerar att en rättighet, som avser servitut, 
ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller annan rättighet, ska skapas, ändras 
eller upphävas.  

5 Kap. Planbeskrivning 

Planinformation 
1 §    Planbeskrivningen ska redovisa planinformation enligt 2 kap. 2 § 1− 5 och 
8.  

Planbeskrivningens disposition 
2 §    Planbeskrivning består av en handling med eventuella bilagor.  

Handlingen ska bestå av tre avsnitt. Det första avsnittet redovisar detaljplanens 
syfte, det andra avsnittet de överväganden som legat till grund för beslutet om 
detaljplanen och det tredje avsnittet beskriver hur detaljplanen ska förstås och 
genomföras. 

Planbeskrivningen ska endast innehålla sådan information som är nödvändig 
för att handlägga planärendet och sådan information som krävs för att 
detaljplanen ska kunna förstås och genomföras.   

Detaljplanens syfte (avsnitt 1) 
3 §    Syftet ska kortfattat uttrycka vad detaljplanen ska möjliggöra och, om 
relevant, hur detaljplanen ska förhålla sig till värden på platsen. 

Överväganden som legat till grund för beslutet om detaljplanen (avsnitt 2) 
4 §    Planbeskrivningen ska redovisa bedömningen av lämpligheten av markens 
användning utifrån 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 
 
5 §    Planbeskrivningen ska redovisa en sammanställning av de olika 
planeringsunderlag och utredningar som legat till grund för detaljplanens 
utformning.  

Allmänt råd 
Detta kan utgöras av de övervägande som ligger till grund för exempelvis 
handelsbegränsning, reglering med anledning av buller eller skydd av 
kulturvärden.  
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Planeringsunderlag inklusive utredningar som har betydelse för beslutet 
om detaljplanen får utgöra bilagor till planbeskrivningen.  

Avvikelser från översiktsplanen 
6 §     Avvikelser från översiktsplanen ska redovisas utifrån hur kommunen i 
översiktsplanen avser att använda området som detaljplanen gäller för.  

Allmänt råd 
Planbeskrivningen bör i redovisningen av avvikelser från översiktsplanen 
tydligt ange anvisning till vilken del av översiktsplanen som detaljplanen 
avviker från. 

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan 
7 §    En redovisning enligt 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) ska 
göras i detta avsnitt av planbeskrivningen.  

Allmänt råd 
Om detaljplanen omfattas av undantag från krav på undersökning enligt 6 
kap. 5 § miljöbalken bör detta framgå av detta avsnitt av planbeskrivningen. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
8 §    Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven på en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 och 12 §§ miljöbalken ska 
miljökonsekvensbeskrivningen utgöra en bilaga till planbeskrivningen.   

Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 16 § miljöbalken ska detta 
avsnitt av planbeskrivningen innehålla en sådan redovisning. 
 
9 §    Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven på en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 35 och 37 §§ miljöbalken ska 
miljökonsekvensbeskrivningen utgöra en bilaga till planbeskrivningen. 

Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 43 § miljöbalken ska detta 
avsnitt av planbeskrivningen innehålla en sådan redovisning. 

Redovisning av prövning för fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter 
10 §    Om det i detaljplanen finns fastighetsindelningsbestämmelser eller 
rättigheter ska de särskilda prövningar som ska ske enligt 4 kap. 18 § plan- och 
bygglagen (2010:900) redovisas.    

Redovisning av prövningar vid upphävande av strandskydd 
11 §    Om det i detaljplanen finns bestämmelser om upphävande av strandskydd 
ska bedömningen enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) redovisas i 
detta avsnitt.    

Redovisning av beräknade bullervärden 
12 §    Om det ska anges beräknade värden enligt 4 kap. 33 a § plan- och 
bygglagen (2010:900) för omgivningsbuller ska det göras i detta avsnitt av 
planbeskrivningen. 

Allmänt råd 
Om en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller för planerade 
bostadsbyggnader anses obehövlig enligt 4 kap. 33 a § plan- och bygglagen 
(2010:900) bör detta motiveras i planbeskrivningen. 
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Beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras (avsnitt 3) 

Motivering av planbestämmelser 
13 §   Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av motiven till de enskilda 
regleringarna som detaljplanen innehåller. Redovisningen ska göras utifrån 
detaljplanens syfte samt 2 kap. eller 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900).  

Lagstödet enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) till regleringarna ska 
anges. 

Prövning enligt annan lag 
14 §    Om genomförandet av detaljplanen kräver prövning enligt annan lag ska 
det redovisas. 

Illustrationer 
15 §    Illustrationer som enligt 4 kap 33 § andra stycket plan- och bygglagen 
(2010:900)  behövs för att förstå detaljplanen ska redovisas i detta avsnitt av 
planbeskrivningen. 

Detaljplanens genomförande 
16 §    Om det inom detaljplanen finns allmän plats ska det framgå vem som ska 
vara huvudman för denna. 
 
17 §    Om det inom detaljplanen finns bestämmelseområden som utgör allmän 
plats ska det framgå vilka rättigheter och skyldigheter som följer av 
huvudmannaskapet. Det som ska redovisas är: 

1. mark- och utrymmesförvärv som måste ske för att genomföra detaljplanen, 
2. mark och utrymme som huvudmannen är skyldig att lösa in, 
3. mark och utrymme som staten är skyldig att lösa in, 
4. mark och utrymme som huvudmannen får lösa in, och 
5. rättigheter som kommunen får lösa in. 
Om huvudmannaskapet är kommunalt ska det framgå vilka konsekvenser detta 

kan få om detaljplanen inte genomförts under genomförandetiden. Det som ska 
redovisas är: 

1. mark och utrymme som kommunen får lösa in, och 
2. rättigheter som får lösas in. 

 
18 §    Om mark eller utrymme för enskilt byggande även ska användas för 
allmän ledning, allmän trafikanläggning eller trafikanläggning som är gemensam 
för flera fastigheter ska skyldigheten att förvärva rätt till marken eller utrymmet  
redovisas. 

 
19 §    Om det avses genomföras  någon förändring i fastighetsindelningen ska det 
redovisas. Det ska även redovisas på vilket sätt förändringen är tänkt att 
genomföras och vem som ska stå för kostnaderna.  

Detsamma gäller då gemensamhetsanläggning eller rättighet avses bildas, 
ändras eller upphöra att gälla. 

Allmänt råd 
Om det är lämpligt att en samfällighetsförening bildas för 
gemensamhetsanläggningen bör det redovisas. 
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20 §    Det ska redovisas vem som avses ansvara för: 
1. utbyggnad och drift av allmänna platser, och  
2. utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. 
I de fall det är känt vid detaljplanens antagande ska det redovisas vem som 

avses ansvara för utbyggnad och drift av annan infrastruktur inom detaljplanen. 
 
21 §    Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra 
markanvisningar ska detta redovisas. Även avtalens huvudsakliga innehåll och 
konsekvenser av att detaljplanen genomförs med stöd av dessa ska redovisas.  
 
22 §    Om detaljplanen innehåller allmän plats ska det redovisas hur den avses 
utformas och förvaltas.  

Allmänt råd 
Om särskild standard, utformning, drift eller underhåll av en teknisk 
anläggning krävs för att tillgodose de behov eller uppfylla de krav som 
ställs på anläggningen bör detta redovisas.  

En tidplan för när och i vilken ordning detaljplanen är avsedd att 
genomföras bör redovisas.  

 
23 §     En  ekonomisk bedömning av vad  genomförandet av detaljplanen kan 
antas innebära samt den kostnadsfördelning och det betalningsansvar som kan 
uppkomma för olika parter som berörs ska redovisas 

Allmänt råd 
Om betalningsansvar kan uppkomma bör den ekonomiska redovisningen 
innehålla uppgifter om: 

1. kostnader för utbyggnad av allmänna platser och infrastruktur, 
2. kostnader för utbyggnad av gemensamhetsanläggningar, 
3. kostnader för drift och underhåll, 
4. kostnader för markförvärv, 
5. kostnader för intrångsersättning vid markupplåtelser, 
6. kostnader för ersättningar på grund av detaljplanen, 
7. kostnader för lantmäteriförrättningar, 
8. avgifter och taxor som kommer att användas, 
9. intäkter från markförsäljning, och 
10. värdeförändringar. 

 
24 §    Det ska framgå om kommunen avser att ta ut planavgift i samband med 
bygglov.  
 
25 §    Om detaljplanen kan antas innebära en skada så att en fastighetsägare eller 
rättighetshavare kan ha rätt till ersättning eller inlösen av fastighet ska detta 
redovisas. Det ska även redovisas vad som praktiskt krävs för att erhålla 
ersättningen. 

6 Kap. Ändring av detaljplan 
1 §    Reglerna om ändring av detaljplan i detta kapitel gäller endast när ändringen 
avser detaljplaner som är utformade enligt denna föreskrift.  
 
2 §    Ett beslut om ändring av detaljplan ska redovisas med en uppdaterad 
plankarta som redovisar samtliga gällande bestämmelser inom planområdet och 
en planbeskrivning som uppdaterats med en beskrivning av ändringen.   
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3 §    Enbart de beteckningar och bestämmelser som gäller efter att ändringen fått 
laga kraft ska redovisas på plankartan och i legenden med planbestämmelser.  
 
4 §    Vid beslut om ändring av en detaljplan ska det förutom planinformationen 
enligt 2 kap. 2 § även framgå följande ändringsinformation: 

1. ändringens diarienummer, 
2. vilken instans i kommunen som har fattat antagandebeslutet om ändringen 

av detaljplanen, 
3. en hänvisning till beslutsprotokollet, 
4. enligt vilken lagstiftning ändringen av detaljplanen är gjord, 
5. när ändringen påbörjades,  
6. när ändringen fick laga kraft, 
7. nya och ändrade bestämmelser, och 
8. ny genomförandetid och för vilka bestämmelser den nya genomförandetiden 

gäller. 
 
5 §    Vid beslut om ändring ska en beskrivning av ändringen bifogas 
planbeskrivningen. 

Av denna ska det framgå: 
1. anledningen till ändringen, 
2. varför ändring istället för ny eller upphävande, 
3. vad som ändras, 
4. konsekvenser av ändringen, 
5. överenstämmelse med detaljplanens syfte, och 
6. på vilket sätt ändringen uppfyller 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

 
 
 
 
 
 
                       

 
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020. 
2. Författningen ska tillämpas på detaljplaner och planbeskrivningar som 

påbörjats efter den 31 december 2021. 
 
På Boverkets vägnar 
 
 
 
 

FÖRNAMN EFTERNAMN  
 Förnamn Efternamn 
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Bilaga 

Bilaga  
Bilagan innehåller tabeller över användningsbestämmelser, 
egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser.  

1. Användning av allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap 
I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning bestämmelsen ska ha på 
plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 
kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra. När det i kolumnen 
Beteckning är angivet [Beteckning i versaler] ska en beteckning med ord i klartext 
i versaler anges. 

I kolumnen Användning är bestämmelseformuleringen angiven. När det i 
kolumnen Användning är angivet [annan precisering] ska egen 
bestämmelseformulering användas.  

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 
användningsbestämmelser som ska användas. 

1.1 Torg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
TORG Torg  
TORG# Salutorg  
TORG# Busstorg  
TORG# [annan precisering]  

1.2 Väg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
VÄG Väg  
VÄG# Genomfartsväg  
VÄG# Infartsväg  
VÄG# [annan precisering]  

1.3 Gata 

Beteckning Användning Bestämmelsekod 
GATA Gata   
GATA# Bussgata  
GATA# Industrigata  
GATA# Huvudgata  
GATA# Lokalgata  
GATA# Gågata  
GATA# [annan precisering]  
 

1.4 Gång- och cykelväg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
GC-VÄG Gång- och cykelväg  
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GC-VÄG# Gångväg  
GC-VÄG# Cykelväg  
GC-VÄG# Expresscykelväg  
GC-VÄG# Strandpromenad  
GC-VÄG# Enbart cykeltrafik  
GC-VÄG# [annan precisering]  

1.5 Parkeringsplats 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
P-PLATS Parkeringsplats  
P-PLATS# Bilparkering  
P-PLATS# Cykelparkering  
P-PLATS# Bussparkering  
P-PLATS# Husbilsparkering  
P-PLATS# [annan precisering]  

1.6 Park 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
PARK Park  
PARK# Hundrastgård  
PARK# Bollplan  
PARK# Skateboard  
PARK# Ridning  
PARK# [annan precisering]  

1.7 Natur 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
NATUR Natur  
NATUR# Skog  
NATUR# Våtmark  
NATUR# Ridväg  
NATUR# [annan precisering]  

1.8 Skydd    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
SKYDD Skydd  
SKYDD# Översvämningsyta  
SKYDD# Bullervall  
SKYDD# [annan precisering]  

1.9 Övrigt  

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
ÅTERVINNING Återvinningsstation  
KAJ Kajområde  
SLÄNT Slänt till vägområde  
LINBANA Linbana  
[Beteckning i versaler] [annan precisering]  
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2. Användning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning bestämmelsen ska ha på 
plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 
kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra. När det i kolumnen 
Beteckning är angivet [Beteckning i versaler] ska en beteckning med ord i klartext 
i versaler anges. 

I kolumnen Användning är bestämmelseformuleringen angiven. När det i 
kolumnen Användning är angivet [annan precisering] ska egen 
bestämmelseformulering användas.  

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 
användningsbestämmelser som ska användas. 

2.1 Torg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
TORG Torg  
TORG# Salutorg  
TORG# Busstorg  
TORG# [annan precisering]  

2.2 Väg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
VÄG Väg  
VÄG# Genomfartsväg  
VÄG# Infartsväg  
VÄG# [annan precisering]  

2.3 Gata 

Beteckning Användning Bestämmelsekod 
GATA Gata   
GATA# Bussgata  
GATA# Industrigata  
GATA# Huvudgata  
GATA# Lokalgata  
GATA# Gågata  
GATA# [annan precisering]  

2.4 Gång- och cykelväg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
GC-VÄG Gång- och cykelväg  

GC-VÄG# Gångväg  
GC-VÄG# Cykelväg  
GC-VÄG# Expresscykelväg  
GC-VÄG# Strandpromenad  

GC-VÄG# Enbart cykeltrafik  
GC-VÄG# [annan precisering]  

2.5 Parkeringsplats 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
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P-PLATS Parkeringsplats  
P-PLATS# Bilparkering  
P-PLATS# Cykelparkering  
P-PLATS# Bussparkering  
P-PLATS# Husbilsparkering  
P-PLATS# [annan precisering]  

2.6 Park 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
PARK Park  
PARK# Hundrastgård  
PARK# Bollplan  
PARK# Skateboard  
PARK# Ridning  
PARK# [annan precisering]  

2.7 Natur 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
NATUR Natur  
NATUR# Skog  
NATUR# Våtmark  
NATUR# Ridväg  
NATUR# [annan precisering]  

2.8 Skydd    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
SKYDD Skydd  
SKYDD# Översvämningsyta  
SKYDD# Bullervall  
SKYDD# [annan precisering]  

2.9 Övrigt  

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
ÅTERVINNING Återvinningsstation  
KAJ Kajområde  
SLÄNT Slänt till vägområde  
LINBANA Linbana  
[Beteckning i versaler] [annan precisering]  
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2.10 Ospecificerad allmän plats  

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
ALLMÄN PLATS Allmän plats  

3. Användning av kvartersmark 
I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning bestämmelsen ska ha på 
plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 
kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra.  

I kolumnen Färg anges vilken färg användningen ska färgläggas med på 
plankartan vid färgläggning.  

I kolumnen Användning är bestämmelseformuleringen angiven. När det i 
kolumnen Användning är angivet [annan precisering] ska egen 
bestämmelseformulering användas.  

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 
användningsbestämmelser som ska användas. 

3.1 Bostäder  

 
Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
B Bostäder  
B# Gruppboende  
B# [annan precisering]  

3.2 Centrum    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
C Centrum  
C# Kyrka  
C# Butiker  
C# Teater  
C# Service  
C# Bibliotek  
C# Bio  
C# Samlingslokaler  
C# Religiöst ändamål  
C# Restaurang  
C# Café  
C# Gym  
C# Museum  
C# [annan precisering]  

3.3 Vård    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
D Vård  
D# Vårdcentral  
D# Tandvård  
D# Sjukhus  
D# Äldrevård  
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D# Kriminalvård  
D# Psykiatrisk vård  
D# 

Rättspsykiatrisk vård 
 

D# [annan precisering]  

3.4 Tekniska anläggningar    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
E Teknisk anläggning  
E# Värmeverk  
E# Ställverk  
E# Pumpstation  
E# Reningsverk  
E# Vattenreservoar  
E# 

Styr- och reglercentral  
E# Fördröjningsmagasin  
E# Avfallsanläggning  
E# Fjärrkylanläggning  
E# Kraftvärmeverk  
E# Transformatorstation  
E# Vattenverk  
E# Dagvattendamm  
E# Telestation  
E# Vindkraftverk  
E# Avloppsanläggning  
E# Fjärrvärmecentral  
E# [annan precisering]  

3.5 Flygtrafik    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
F Flygtrafik  
F# Flygplats  
F# Helikopterflygplats  
F# Terminal  
F# Segelflygplats  
F# [annan precisering]  

3.6 Drivmedelshantering    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
G Drivmedelshantering  
G# Drivmedelshantering utom 

biltvätt 
 

G# Laddstation för elfordon  

G# [annan precisering]  

3.7 Handel    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
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H Detaljhandel  
H# 

Detaljhandel utom handel 
med livsmedel 

 

H# 
Handel med livsmedel 

 

H# Handel med skrymmande 
varor 

 

H# 
Detaljhandel utom handel 
med livsmedel och 
skrymmande varor 

 

H# 
Detaljhandel utom handel 
med skrymmande varor 

 

3.8 Industri    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
J Industri  
J# Laboratorier  
J# Lager  
J# Upplag  
J# Logistik  
J# Processindustri  
J# [annan precisering]  

3.9 Kontor    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
K Kontor  
K# [annan precisering]  

3.10 Odling och djurhållning    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
L Odling och djurhållning  

L# Koloniområde  
L# Odlingslotter  
L# Handelsträdgård  
L# Djursjukhus  
L# Betesmark  
L# Plantskola  
L# Veterinär  
L# Hästgård  
L# 

Begravningsplats för djur  
L# [annan precisering]  

3.11 Begravning     

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
M Begravning  
M# Minneslund  
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M# Begravningsplats för djur  
M# [annan precisering]  

3.12 Friluftsliv och camping    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
N Friluftsliv och camping 

 
N# Camping  
N# Motionsanläggning  
N# Friluftsbad  
N# Friluftsområde  
N# Skidbacke  
N# [annan precisering]  

3.13 Tillfällig vistelse    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
O Tillfällig vistelse  
O# Hotell  
O# Förläggningsboende  
O# Konferenslokaler  
O# Vandrarhem  
O# [annan precisering]  

3.14 Parkering    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
P Parkering  
P# Parkeringshus  
P# Cykelparkering  
P# [annan precisering]  

3.15 Besöksanläggningar    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
R Besöksanläggning  
R# Golfbana  
R# Badhus  
R# Ishall  
R# Travbana  
R# Idrottsplats  
R# Djurpark  
R# Skidanläggning  
R# Motorbana  
R# Mässhall  
R# Tennisbana  
R# Fotbollsarena  
R# Folkpark  
R# Museum  
R# Konserthus  
R# Naturum  
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R# Samlingslokal för religiösa 
ändamål  

R# [annan precisering]  

3.16 Skola     

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
S Skola  
S# Grundskola  
S# Fritidshem  
S# Gymnasium  
S# Förskola  
S# [annan precisering]  

3.17 Trafik     

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
T Trafik  
T# Linbana  
T# Spårreservat  
T# Järnväg  
T# Taxistation  
T# Resecentrum  
T# Vägreservat  
T# Busstation  
T# Utryckningsfordon  
T# Järnvägsstation  
T# [annan precisering]  

3.18 Annat samhällsviktigt ändamål    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
U# Område för försvaret av ej 

hemlig natur 
 

U# Räddningstjänst  
U# [annan precisering]  

3.19 Hamn      

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
V Hamn  
V# Småbåtshamn  
V# Färjeterminal  
V# Fyr  
V# Varv  
V# [annan precisering]  

3.20 Verksamheter     

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

Z Verksamheter  
Z# Verkstad  
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Z# Bilprovning  

Z# Partihandel  

Z# [annan precisering]  

3.21 Annan kvartersmark     

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
Y# [annan precisering]  

4. Användning av vattenområden 
I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning bestämmelsen ska ha på 
plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 
kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra.  

I kolumnen Färg anges vilken färg användningen ska färgläggas med på 
plankartan vid färgläggning.  

I kolumnen Användning är bestämmelseformuleringen angiven. När det i 
kolumnen Användning är angivet [annan precisering] ska egen 
bestämmelseformulering användas.  

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 
användningsbestämmelser som ska användas. 

4.1 Vattenområde     

Beteckning Färg Användning  Bestämmelsekod 
W Blå Vattenområde  
W# Blå Badplats  
W# Blå Bryggor  
W# Blå Skoterled  
W# Blå Tävlingsbana  
W# Blå Öppet vatten  
W# Blå Hamn  
W# Blå Förtöjningsplats  
W# Blå Testbana  
W# Blå Småbåtshamn  
W# Blå Väg på is  
W# Blå Landningsbana  
W# Blå [annan precisering]  

5. Egenskapsbestämmelser för allmän plats 
I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning planbestämmelsen ska ha på 
plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 
kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra. När det i kolumnen 
Beteckning är angivet [beteckning i gemener] ska en beteckning med ord i klartext 
i versaler anges. 

I kolumnen Grupper anges undergrupper för de olika 
egenskapsbestämmelserna. 

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 
egenskapsbestämmelser som ska användas. 
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5.1 Utformning av allmän plats 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
[beteckning i gemener] Utformning av områden för 

fordonstrafik 
 

[beteckning i gemener] Utformning av områden för 
fotgängare 

 

[beteckning i gemener] Utformning av områden för 
dagvatten 

 

[beteckning i gemener] Användning av byggnader  
[beteckning i gemener] Utformning av områden för Lek- 

och aktivitet 
 

[beteckning i gemener] Utformning av vegetation  
[beteckning i gemener] Anläggning ska placeras  
[beteckning i gemener] Anläggning får inte placeras  
[beteckning i gemener] Byggnad ska placeras  
[beteckning i gemener] Byggnad får inte placeras  
[beteckning i gemener] (annan placering på allmän 

plats) 
 

[beteckning i gemener] Markens genomsläpplighet  
+0.0 Plushöjd  

 Markens lutning  
[beteckning i gemener] Parkering och lastning  
[beteckning i gemener] Utformning av mark  
[beteckning i gemener] Utformning av byggnad  

5.2 Stängsel och utfart 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
stängsel# Stängsel  
utfart# Utfart  

5.3 Skydd av kulturvärden 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
q-skydd# Byggnadsverk  
q-skydd # Byggnadsdel  
q-skydd # Bebyggelseområde  
q-skydd # Tomt  
q-skydd # Annat skydd av 

kulturvärden 
 

5.4 Rivningsförbud 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
r-förbud# Byggnadsdel  
r-förbud # Byggnad  
r-förbud # Annat rivningsförbud  

5.5 Varsamhet 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
varsam# Byggnadsverk  
varsam # Byggnadsdel  
varsam # Annan varsamhet  
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5.6 Skydd mot störningar 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
skydd# Buller  
skydd # Markföroreningar  
skydd # Olyckor  
skydd # Översvämning  
skydd # Erosion  
skydd # Högsta tillåtna värden  
skydd # Annat skydd mot störningar  

6. Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning planbestämmelsen ska ha på 
plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 
kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra.  

I kolumnen Grupper anges undergrupper för de olika 
egenskapsbestämmelserna. 

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 
egenskapsbestämmelser som ska användas. 

6.1 Utnyttjandegrad 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
e# Största byggnadsarea  
e# Minsta byggnadsarea  
e# Största bruttoarea  
e# Minsta bruttoarea  
e# Största bruksarea  
e# Minsta bruksarea  
e# Största öppenarea  
e# Minsta öppenarea  
e# Största utnyttjandegrad 

under mark 
 

e# Minsta utnyttjandegrad 
under mark 

 

e# Annan utnyttjandegrad  

6.2 Höjd på byggnadsverk 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
h#  Högsta totalhöjd  
h#  Lägsta totalhöjd  
h#  Intervall av totalhöjder  
h#  Bestämd totalhöjd  
h#  Högsta totalhöjd över 

nollplan 
 

h#  Lägsta totalhöjd över 
nollplan 

 

h#  Intervall av totalhöjder över 
nollplan 

 

h#  Bestämd totalhöjd över 
nollplan 

 

h#  Högsta nockhöjd  
h#  Lägsta nockhöjd  
h#  Intervall av nockhöjder  
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h#  Bestämd nockhöjd  
h#  Högsta nockhöjd över 

nollplan 
 

h#  Lägsta nockhöjd över 
nollplan 

 

h#  Intervall av nockhöjder över 
nollplan 

 

h#  Bestämd nockhöjd över 
nollplan 

 

h#  Annan höjd på 
byggnadsverk 

 

6.3 Begränsning av markens bebyggande 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

 

Prickmark  

6.4 Takvinkel 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
o# Största takvinkel  
o# Minsta takvinkel  
o# Bestämd takvinkel  
o# Intervall takvinkel  

6.5 Fastighetsstorlek 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
d# Största fastighetsstorlek  
d# Minsta fastighetsstorlek  
d# Intervall  

6.6 Placering 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
p# Placering av byggnadsverk  
p# Placering av tomt  
p# Annan placering  

6.7 Utformning 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
f# Friliggande enbostadshus   
f# Punkthus  
f# Radhus  
f# Kedjehus  
f# Parhus  
f# Suterränghus  
f# Förråd  
f# Garage  
f# Våningsantal  
f# Utformning av tomt  
f# Färgsättning  
f# Rumsfördelning i lägenhet  
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f# Fasadmaterial  
f# Fönster  
f# Takfot  
f# Taktäckning  
f# Entré  
f# Balkong  
f# Annan typ av byggnad  
f# Annan utformning av 

byggnadsverk 
 

6.8 Utförande 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
b# Grundläggning  
b# Markens genomsläpplighet  
b# Dagvatten  
b# Ventilation  
b# Entréer  
b# Schaktningsnivå  
b# Djup för dränerande 

ingrepp 
 

b# Annat utförande  

6.9 Annan ändring än tillbyggnad 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
ä# Annan ändring än 

tillbyggnad 
 

6.10 Byggnaders användning 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
s# Annan byggnaders 

användning 
 

6.11 Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
v# Lägenhetsfördelning  
v# Storlek på lägenheter  

6.12 Markens anordnande och vegetation 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
n# Markens höjd  
+0.0 Plushöjd  
n# Vegetation  

 
Markens lutning  

n# Parkering och lastning  
n# Annan mark  
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6.13 Stängsel och utfart 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
j# Utfart  
j# Stängsel  

6.14 Skydd av kulturvärden 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
q# Byggnadsverk  
q# Byggnadsdel  
q# Bebyggelseområde  
q# Tomt  
q# Annat skydd av 

kulturvärden 
 

6.15 Rivningsförbud 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
r# Byggnadsdel  
r# Byggnad  
r# Annat rivningsförbud  

6.16 Varsamhet 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
k# Byggnadsverk  
k# Byggnadsdel  
k# Annan varsamhet  

6.17 Skydd mot störningar 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
m# Buller  
m# Vibration  
m# Ljus  
m# Markföroreningar  
m# Olyckor  
m# Översvämning  
m# Erosion  
m# Högsta tillåtna värden  
m# Annat skydd mot störningar  

7. Administrativa bestämmelser 
I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning planbestämmelsen ska ha på 
plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 
kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra.  

I kolumnen Grupper anges undergrupper för de olika administrativa 
bestämmelserna. 

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av de 
administrativa bestämmelserna som ska användas. 

7.1 Huvudmannaskap för allmän plats 
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Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
a# Enskilt huvudmannaskap  

 

7.2 Genomförandetid 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
a# Genomförandetid  

7.3 Upphävande av strandskydd 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
a# Upphävande av 

strandskydd 
 

7.4 Villkor för lov som innebär väsentlig ändring av markens användning 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
a# Trafikanläggning  
a# Energianläggning  
a# Anläggning för 

vattenförsörjning 
 

a# Avloppsanläggning  
a# Rivning av byggnadsverk  
a# Byggnadsverk byggts om  
a# Flytt av byggnadsverk  
a# Ändrad användning av 

byggnadsverk 
 

a# Ändring av utfart eller annan 
utgång 

 

a# Avhjälpande av 
markförorening 

 

a# Skydds- eller 
säkerhetsåtgärd 

 

a# Bulleråtgärd  

7.5 Villkor för startbesked som innebär väsentlig ändring av markens användning 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
a# Trafikanläggning  
a# Energianläggning  
a# Anläggning för 

vattenförsörjning 
 

a# Avloppsanläggning  
a# Rivning av byggnadsverk  
a# Byggnadsverk byggts om  
a# Flytt av byggnadsverk  
a# Ändrad användning av 

byggnadsverk 
 

a# Ändring av utfart eller annan 
utgång 

 

a# Avhjälpande av 
markförorening 

 

a# Skydds- eller  
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säkerhetsåtgärd 
a# Bulleråtgärd  

 

7.6 Ändrad lovplikt 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
a# Marklov krävs även för  
a# Marklov krävs inte för  
a# Rivningslov krävs även för  
a# Rivningslov krävs inte för  
a# Bygglov krävs inte för  
a# Bygglov krävs även för ...  
a# Annan ändrad lovplikt  

7.7 Markreservat för allmännyttiga ändamål 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
c# Elektronisk kommunikation  

c# Energianläggningar  

l# Luftledningar  

t# Tunnel  

t# Bro  

t# Brygga  

t# Annan trafikanläggning  

u# Underjordiska ledningar  

x# Gång- och cykeltrafik  

x# Gångtrafik  

x# Cykeltrafik  

z# Körtrafik  

7.8 Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
a# Gemensamhetsanläggning  

7.9 Fastighetsindelning 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

 
Indelning i fastigheter  

7.10 Rättigheter 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 
a# Servitut  
a# Gemensamhetsanläggning  
a# Ledningsrätt  
a# Annan rättighet  
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Boverket 

Sammanfattning  

Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan; BFS 2014:5 DPB 1 och en exempelsamling i form av Bover-
kets planbestämmelsekatalog samt allmän vägledning till PBL vid fram-
tagande av detaljplaner. Det finns ingen gällande vägledning alls om 
planbeskrivningen. 

Boverket förslag till nya föreskifter och allmänna råd syftar till att skapa 
enhetlighet med bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och 
planbeskrivningen. 

Förslaget till föreskrifter och allmänna råd reglerar visualiseringen av de-
taljplanen samt hur olika planbestämmelser får användas och formuleras. 
Reglerna hanterar formen på förvaltningsbeslutet för att det ska vara en-
hetligt utformat och läsbart. 

Reglerna anger hur plankartan, legenden, planinformationen samt övrig 
information om planen ska utformas och vilket innehåll dessa olika delar 
ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för planbeskrivningen. 

I föreskriften anges också vilka de olika bestämmelsetyperna är och hur 
de utan preciseringar huvudsakligen betecknas och formuleras. 

Den viktigaste delen för att möjliggöra senare återanvändning av planin-
formationen finns i bilagan till författningen där det som tidigare varit 
Boverkets planbestämmelsekatalog återfinns. Här återfinns hela bestäm-
melsesystemet och med unika koder för att möjliggöra hantering i de pro-
gramvaror som används för planproduktion. 

Boverket har bedömt att ett nollalternativ inte är aktuellt eftersom kom-
munerna med dagens system kan använda skilda sätt att reglera med de-
taljplan. Olikheterna innebär att det är onödigt svårt att tolka detaljplaner 
för alla berörda.  

Dagens system ger inte heller förutsättningar för att återanvända inform-
ationen digitalt på grund av bristen på enhetlighet.  

En övergripande konsekvens av den här typen av reglering är att den som 
är informationsansvarig och den som producerar sådan information som 
regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I 
detta fall är det kommunerna som påverkas. Kommunerna tvingas att ef-
ter en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd av programvara 
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som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Detta innebär i sin tur att kom-
munerna vid behov innan dess har säkerställt detta genom upphandling 
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Boverket 

Läsanvisning till remissen 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskriv-
ning ersätter Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan. Föreskrifterna reglerar innehåll och utformning av detaljplan 
och planbeskrivning enligt i 4 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL.  

Syftet med regleringen är att skapa ett enhetligt system som även ska ge 
förutsättningar för maskinell hantering av detaljplanens och planbeskriv-
ningens informationsinnehåll. 

Boverkets föreskrifter ska läsas tillsammans med överordnade författ-
ningar, PBL och plan- och byggförordning (2011:338), PBF, eftersom 
sådant som regleras där inte återges i föreskrifterna. 

Föreskrifternas förutsättningar 
Detaljplanen med planbeskrivning är oskiljaktiga med ett tydlighetskrav 
på förvaltningsbeslutet så att planen under processen och efter antagan-
debeslutet ska kunna läsas och förstås i ett sammanhang. Framförallt är 
det viktigt i ett demokrati- och rättssäkerhetsperspektiv så att alla berörda 
ska få en överblick av vilket område som är reglerat och hur bestämmel-
ser och gränser inom planområdet förhåller sig till varandra.  

Föreskrifterna utgör en av de förutsättningar som behövs för att detaljpla-
ner och detaljplaneinformationen ska kunna hanteras digitalt när detalj-
planerna produceras, i planprocessen och vid arkivering. Föreskrifterna är 
främst viktiga för de som producerar detaljplaner, kommunerna som an-
svarar för detaljplanerna och för de företag som utvecklar särskild pro-
gramvara för produktion av detaljplaner. 

Förslaget till föreskrifter och allmänna råd 

Planens utformning och innehåll 
Förslaget till föreskrifter och allmänna råd reglerar hur formen för detalj-
planebeslutet ska se ut, det vill säga hur detaljplanen och planbeskriv-
ningen grafiskt ska presenteras. Förslaget reglerar inte hur informationen 
ska hanteras digitalt.  

Föreskrifterna anger hur plankartan, legenden och planinformationen ska 
utformas och dess innehåll. Förslaget innehåller även regler om hur olika 
planbestämmelser får användas, betecknas och formuleras. Dessutom in-
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nehåller förslaget reglering av planbeskrivningen och ändring av detalj-
plan. 

Viktiga delar av innehållet 
När det gäller planbestämmelser så bygger föreskrifterna till stor del på 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 
Föreskrifterna reglerar dock även redovisning av begränsning i höjdled, 
planbeskrivningen och ändring av detaljplan. 

Med föreskrifterna beskrivs möjligheten att avgränsa en detaljplan i höjd-
led och hur detta ska redovisas. Detta kan till exempel användas där det 
finns behov av att reservera oplanerat utrymme under mark för infrastruk-
tur. Det införs även ett nytt system för att redovisa användningar i olika 
plan. Under vissa förutsättningar kan plankartan kompletteras med läges-
bestämda sektioner. 

De olika användningarnas betydelse, som i huvudsak följer Boverkets ti-
digare allmänna råd, regleras i förslaget som föreskrifter. 

Planbeskrivningen utgör underlag för beslutsfattare och berörda under 
planprocessen och ska kunna användas vid genomförande och tillämp-
ning av planen när den vunnit laga kraft.  

Förslaget innebär att planbeskrivningen ska indelas i tre avsnitt. För att 
tydliggöra betydelsen av de olika delarna av planbeskrivningen är regle-
ringen också uppdelad i olika avsnitt. Ett första avsnitt om syftet med de-
taljplanen, ett andra om överväganden som legat till grund för detaljpla-
nens reglering och ett tredje som handlar om tillämpning av planen när 
beslutet har vunnit laga kraft. Syftet med indelningen är att relevant in-
formation enkelt ska hittas när planen tillämpas. 

Genom föreskriften beskrivs också hur ändring av detaljplan ska hante-
ras. 

Bilagan 
Syftet med bilagan är dels att skapa en enhetlig formulering av planbe-
stämmelser, dels att göra det möjligt att digitalt koda och maskinellt tolka 
planbestämmelser.  

I bilagan hanteras kraven på hur planbestämmelser ska formuleras, be-
tecknas och kodas. Här redovisas vilka bestämmelseformuleringar som 
ska användas. Föreskriften anger att endast då det i bilagan saknas formu-
leringar för en reglering som har stöd i lag får egna formuleringar använ-
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das. Avsikten med detta krav är att införa ett mer enhetligt och tydligt sy-
stem. 

Idag anges i planbestämmelsekatalogen färdiga exempel på bestämmelse-
formuleringar där planhandläggare fyller i värden samt en preciserings-
möjlighet i fritext om ingen av de föreslagna formuleringarna går att an-
vända. Bestämmelsesystemet som redovisas i bilagan har samma huvud-
sakliga struktur som dagens system när det gäller användningsbestäm-
melser. Dock har ändringar gjorts för egenskapsbestämmelser och admi-
nistrativa bestämmelser eftersom dagens system har kritiserats. I före-
skriften anges i stället en undergrupp med möjlighet att fritt formulera be-
stämmelser utifrån principerna i föreskriften och Boverkets vägledning. 
Exempel på planbestämmelser kommer fortsatt finnas i Boverkets kata-
logtjänst. Syftet med detta är att öka den framtida sökbarheten då vi tror 
att betydligt fler bestämmelser kommer kunna kodas mot undergrupper 
än som idag mot färdiga formuleringar. 

Föreskriften är en del av ett system under 
uppbyggnad 
Riksdag och regering har uttalat att Sverige ska bli bäst i världen på att 
utnyttja digitala verktyg. Regeringen har mot denna bakgrund pekat på att 
samhällsbyggnadsprocessen ska anpassas för digital hantering. Boverkets 
bemyndigande att ta fram föreskrifter till 4 kapitlet PBL ska ses mot 
denna bakgrund. Samtidigt som Boverket tagit fram detta förslag till fö-
reskrifter har Lantmäteriet ett motsvarande bemyndigande för grundkar-
tan och uppdrag att utreda förutsättningar för en nationell plandatabas och 
en plattform för access till geodata. Regelverket för en nationell planda-
tabas och en nationell geodataplattform är under beredning av Lantmäte-
riet. 

Ett enhetligt system för detaljplan och detaljplaneinformation är en nöd-
vändig del i en digital samhällsbyggnadsprocess och Boverkets föreskrif-
ter om detaljplan behöver därför också ta hänsyn till och skapa förutsätt-
ning för en vidare digital utveckling. 

Om regeringen bestämmer att det ska finnas en nationell plandatabas om-
fattas detaljplaner av INSPIRE, ett EU-direktiv, som i vårt land införts 
genom lagen och förordningen om miljöinformation. Regeringen måste 
då komplettera bilagan till förordningen med temat detaljplaner. Kom-
munen blir då informationsansvarig för detaljplaner med Lantmäteriet 
som kravställare på överföringsformatet. Föreskrifterna om detaljplaner 
får därför inte motverka möjligheterna för sådan överföring varför arbetet 
med Boverkets föreskrifter samordnas med Lantmäteriet. 
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Det framtida systemet för detaljplaner 
De grundläggande kraven på formen och innehållet i förvaltningsbeslutet 
om detaljplan med planbeskrivning ställs i PBL. Med stöd av PBL och 
bemyndigande i PBF kommer Boverket också ställa grundläggande krav 
på digitala detaljplaner som måste vara synkroniserade med villkoren 
som gäller för att de ska kunna användas i nationella tjänster.   

Det är annan lagstiftning än PBL som kommer att ställa krav på att plan-
informationen ska vara internationellt och nationellt tillgänglig. Den nat-
ionella plandatabasen, som nämnts ovan, har krav som går längre än 
INSPIRE på informationsinnehåll och funktionalitet. Det regelverk som 
utarbetas med stöd av PBL för detaljplaner måste därför ses i ett större 
samhällsperspektiv och parallellt med förutsättningarna för förvaltnings-
beslutet också ta hänsyn till framtida krav på maskinellt läsbar informat-
ion och maskinell behandling. En annan aspekt är att förutsättningarna för 
digitala planprocesser nu utreds.  

De programvaror som utvecklas för att producera detaljplaner måste 
också ta höjd för de reglerade processtegen i PBL med medborgardialog 
och kommunikation mellan myndigheter av geodata och planinformation 
liksom synkronisering med informationen i grundkartan. 

Föreskriftens påverkan 

Programvaruutvecklare 
Programvaruutvecklarna är den reella målgruppen som ska kunna imple-
mentera funktionalitets- och överföringskraven i sina programvaror så att 
informationen blir återanvändbar.  

Kommuner 
Kommunen kommer vara ansvarig för att detaljplanerna uppfyller kraven 
i föreskrifterna och måste därför använda dem som kravspecifikation mot 
programvaruleverantörerna. Kommunerna kommer också att vara ansva-
riga för innehållet i sitt planoriginal som kommer att vara sökbart.  

Planeringsarkitekter/plantekniker/planförfattare 
De som tar fram detaljplanerna kommer att använda programvaror där 
planbestämmelsekatalogen är integrerad men samtidigt direkt beröras av 
föreskrifterna i de delar dessa reglerar när och hur man använder olika 
planbestämmelser. 
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Bygglovshandläggare, förrättningslantmätare med flera  
De som tolkar och genomför detaljplaner, som exempelvis bygglovhand-
läggare, förrättningslantmätare, domstolar, exploatörer, enskilda fastig-
hetsägare med flera kommer att arbeta med detaljplaner som är enhetliga 
i utformningen och som innehåller standardiserade bestämmelseformule-
ringar. 
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Inledning  

I detta kapital redogör Boverket för bakgrunden till de föreskrifter som 
föreslås samt beskriver arbetsmetod och remissförfarandet samt de av-
gränsningar som gjorts. 

Bakgrund 

Uppdrag att utreda digitala detaljplaner 
Regeringen gav i januari 2017 Boverket i uppdrag att utreda en reglering 
av hur detaljplaner ska utformas digitalt (Regeringsbeslut 
N2017/00584/PBB).  

Regeringens konstaterar att möjligheten att utbyta information mellan 
olika aktörer försvåras idag av att kommuner och konsulter med flera ar-
betar med olika tekniska lösningar och att den digitala informationen 
ordnas och lagras på olika sätt. 

För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess måste informat-
ionen kunna återanvändas när detaljplanen fått laga kraft, exempelvis i 
samband med plangenomförandet. Det finns också ett behov av att kunna 
utbyta övrig information i detaljplanen digitalt, till exempel var olika 
planbestämmelser är tillämpliga. 

Regeringen pekar på att det finns en svensk standard som erbjuder ett di-
gitalt överföringsformat för att göra det möjligt att utbyta information 
mellan IT-system (SS 637040:2016), men det är frivilligt för berörda ak-
törer att tillämpa standarden. Det saknas föreskrifter som anger att in-
formation om detaljplaner ska vara tillgänglig digitalt. 

Boverket fick därför i uppdrag att utreda behovet av föreskrifter avseende 
hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta 
information om detaljplaner digitalt. 

Boverket kom fram till att digital standardiserad detaljplaneinformation 
är helt nödvändig för att andra delar av samhällsbyggnadsprocessen ska 
kunna digitaliseras.  

Bemyndigande 
Plan- och bygglagens (2010:900), PBL, fjärde kapitel anger vad som ska 
och vad som får regleras i detaljplan. Lagen anger inte närmare på vilket 
sätt detta ska göras. Det system som tillämpas idag är utvecklat genom 
praxis och finns reglerat som generella rekommendationer i form av all-
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männa råd. När det gäller planbeskrivningen, som är en handling som 
tillhör detaljplanen, anger lagen på ett övergripande plan vad beskriv-
ningen ska innehålla, men för denna information finns ingen närmare re-
glering. 

För att kunna hantera informationen i detaljplanen och planbeskrivningen 
digitalt krävs att informationen är beskriven, strukturerad och kodad på 
ett enhetligt sätt. 

Med syfte att skapa förutsättningar för ett digitalt utbyte av detaljplanein-
formation och att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen beslutade 
riksdagen om en ändring av PBL om att regeringen, eller den myndighet 
regeringen bestämmer, får meddela förskrifter till 4 kap. PBL om stan-
darder för detaljplaner och planbeskrivningar. Ändringen trädde ikraft 
den 1 juli 2018. 

Regeringen beslutade därefter om ändring av plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF som trädde ikraft den 1 november 2018. Ändringen in-
nebär att Boverket får meddela föreskrifter om standarder för utformning 
av detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 kap. PBL. Nuvarande ly-
delse i PBF innehåller inte något bemyndigande för digitala detaljplaner.  

Arbetsmetod och remissförfarande  
Särskilda diskussioner har förts med Lantmäteriet, Fortifikationsverket 
och med en referensgrupp med experter från SKL, enskilda kommuner, 
företag och länsstyrelserna. Dessa har tidigt i processen beretts möjlighet 
att lämna synpunkter på ett utkast till föreskrifter. 

Avgränsningar  
Föreskriften berör endast sådana delar som behöver regleras för att ett 
enhetligt system för detaljplaneinformation ska uppnås.  

Förslaget till föreskrifter innehåller inte regler om hur den digitala in-
formationen ska hanteras.  

Föreskriftens omfattning 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskriv-
ning ersätter Boverkets tidigare allmänna råd (2014:5) om planbestäm-
melser för detaljplan. Syftet med regleringen är att skapa ett enhetligt sy-
stem som även ska möjliggöra maskinell hantering av detaljplanens och 
planbeskrivningens informationsinnehåll. 
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Föreskrifterna ska läsas tillsammans med överordnade författningar, PBL 
och PBF, eftersom sådant som regleras där inte återges i föreskriften. 

Även om föreskrifterna inte direkt hanterar digital informationshantering 
är utgångspunkten att detaljplaner i framtiden kommer att produceras, 
processas, beslutas och arkiveras i digitalt format.  

Detaljplanen med planbeskrivning är oskiljaktiga delar med formkrav för 
ett förvaltningsbeslut så att planen under processen och efter beslutet ska 
kunna läsas och förstås i ett sammanhang. Framförallt är det viktigt i ett 
demokratiskt perspektiv för att få en överblick av vilket område som är 
reglerat och hur bestämmelser och gränser inom planområdet förhåller sig 
till varandra. Därför innehåller förslaget regler om detta. 
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Problembeskrivning 

I detta kapitel beskrivs motiven till den nya föreskriften. Vidare diskute-
ras vad som sker om ingen reglering införs – det så kallade nollalternati-
vet samt kortfattat även alternativa lösningar på problemet. Avslutnings-
vis beskrivs de rättsliga grunderna för förslaget. 

Dagens regler 
I plan- och bygglagens (2010:900) fjärde kapitel regleras vad kommuner-
na får bestämma i en detaljplan. Hur detta ska göras anges inte direkt i la-
gen, men det finns ett praktiskt och väl inarbetat system för hur reglering-
en ska presenteras på detaljplanen. Sedan 1950 har staten tagit fram an-
visningar, allmänna råd och vägledning kring betecknings- och planbe-
stämmelsesystemet och dess tillämpning.1 

Boverket beslutade om allmänna råd för planbestämmelser (BFS 2014:5) 
med anledning av nya PBL som trädde ikraft 2011. Det allmänna rådet 
började gälla från 2 januari 2015. 

Idag är således kommunerna fria att själva välja hur ett förvaltningsbeslut 
om detaljplan ska presenteras och vilken informationen en detaljplan och 
en planbeskrivning ska innehålla utöver sådana direkta krav som ställs i 
lagen. Eftersom sådana lagkrav är få är kommunernas frihet stor. Friheten 
medför att resultaten, detaljplanerna och planbeskrivningarna, ser olika 
ut. Beslutens tydlighet och kvalitet är mycket växlande. Som påpekats 
ovan innebär detta att det idag saknas nödvändiga förutsättningar för att 
hantera detaljplaner och planinformation digitalt och därmed saknas det 
också förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess och ett nat-
ionellt system för ett digitalt informationsutbyte. Dessa föreskrifter tar 
främst fasta på att skapa den nödvändiga enhetligheten för detaljplan, 
planbestämmelser och planbeskrivningar.  

                                                 
1 Anvisningar angående beteckningar på plankartor. Kungliga byggnadsstyrelsens publi-
kation 1950:2 
Beteckningar – bestämmelser, anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag. Statens 
planverk publikation nr 37. 1970.  
Detaljplaneanvisningar - anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag  
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Statens planverk 1987  
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1993 års revidering. Boverkets allmänna 
råd 1993:3.  
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1996 års revidering. Boverkets allmänna 
råd 1996:1.  
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna 
råd 2002:1 
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Motivet till föreskrifterna 
Riksdagen och regeringen har uttalat en tydlig ambition att Sverige ska 
bli bäst i världen på att använda digital teknik. Ett av fokusområdena för 
detta arbete är samhällsbyggnadsprocessen. 

Boverkets ansvarsområde omfattar delar av samhällsbyggnadsprocessen, 
det vill säga de legala processer som anger förutsättningarna för alla de 
fysiska förändringarna i samhället. Boverket har här ett särskilt ansvar för 
de frågor som regleras i plan- och bygglagen – regionplanering, över-
siktsplanering, detaljplanering, lov- och byggprocess samt förvaltning 
och tillsyn. 

Samhällsbyggnadsprocessen omfattar ett stort antal delprocesser som 
idag inte kan dra nytta av och återanvända den information som skapas i 
de olika delprocesserna. En del av denna information, detaljplaneinform-
ationen, har särskilt utpekats som vital för övriga delprocesser. 

Idag saknas det en reglering som garanterar att förvaltningsbesluten om 
detaljplaner utformas på ett enhetligt sätt och dessa innehåller sådan in-
formation och har en sådan struktur att det också är möjliggör en digital 
hantering av den information som detaljplanerna innehåller. För att skapa 
förutsättningar för detta reglerar föreskrifterna de delar som Boverket 
uppfattar vara nödvändiga för att skapa den nödvändiga enhetligheten.  

Nollalternativet – om inga ändringar görs 
Idag tas detaljplaner fram utan bindande regler. Detta leder till skilda sätt 
att reglera med detaljplan. Olikheterna innebär att det är onödigt svårt att 
tolka detaljplaner för såväl kommunens handläggare som privatpersoner, 
företagare och rättsprövande instanser.  

Problematikens omfattning är inte känd i detalj, men i en större studie 
som genomfördes år 2009 då 390 detaljplaner från 25 kommuner 
granskades konstaterades att 55 % av planerna innehöll bestämmelser 
som saknade lagstöd eller var otydliga. (Caesar och Lindgren, Kommu-
nernas detaljplanebestämmelser. Lagstöd? Tydlighet?, KTH, avdelningen 
för fastighetsvetenskap, examensarbete 2009). 

En följd av detta kan vara att det blir svårare för till exempel husprodu-
center och arkitekter att etablera sig på nya orter då det blir tidskrävande 
att sätta sig in i kommuners skilda system. 

Även den e-tjänsteutveckling som pågår inom plan- och byggområdet på-
verkas. Brist på standardiserade begreppsdefinitioner och enhetlig hante-
ringbromsar och komplicerar den pågående utvecklingen. Skapas ingen 
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enhetlighet finns det risk att e-tjänsteutvecklingen på plan- och byggom-
rådet begränsas till enbart lokala lösningar i kommuner med resurser för 
att ta fram egna e-tjänster.  

Alla utredningar Boverket känner till som behandlat förutsättningarna för 
att införa en digital samhällsbyggnadsprocess och alla de aktiviteter Bo-
verket deltagit i under de senaste åren har entydigt pekat på att grundläg-
gande principer för informationsutbyte måste regleras med tvingande be-
stämmelser. Det räcker inte med rekommendationer att följa givna stan-
darder.  

Även om i stort sett alla kommuner i dag tar fram detaljplaner med stöd 
av särskilda datorprogram och även om många kommuner visar aktuella 
detaljplaneärenden och gällande planer på webben så är inte alltid planer-
na vektoriserade eller georefererade. I de fall planinformation finns digi-
talt är den inte alltid tillgänglig i ett enhetligt format och är därmed inte 
heller maskinellt läsbar. (Boverkets rapport Digitala detaljplaner, 
2017:21) 

Alternativa lösningar 
Boverket anser att det saknas alternativa frivilliga lösningar att skapa ett 
enhetligt system för detaljplaner och planbeskrivningar. 

Den lagstiftning, de allmänna råd och den praxis vi har idag har vuxit 
fram under många decennier. Boverket kan konstatera att den typ av re-
glering vi har idag inte räcker för att skapa ett enhetligt system som alla 
följer. Detta trots den tillsyn, domstolspraxis och vägledning som staten 
bedrivit och genomfört. Det är mot denna bakgrund Boverkets uppfatt-
ning att en tvingande reglering, i form av en ramlagstiftning, är nödvän-
digt för att skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess 
inom överskådlig tid. 

Överensstämmelse med EU-reglering 
Författningsförslaget överensstämmer med de skyldigheter som följer av 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
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Författningsförslaget 

Förslaget reglerar visualiseringen av detaljplanen samt hur olika planbe-
stämmelser får användas och formuleras. Reglerna om hur gränser och 
olika bestämmelser förhåller sig till varandra (användnings-, egenskaps- 
och administrativa bestämmelser) på olika områden har endast till syfte 
att reglera formen på förvaltningsbeslutet för att det ska vara enhetligt ut-
format och läsbart. 

Reglerna anger hur plankartan, legenden, planinformationen samt övrig 
information om planen ska utformas och vilken innehåll dessa olika delar 
ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för planbeskrivningen. 

I föreskriften anges också vilka de olika bestämmelsetyperna är och hur 
de utan preciseringar huvudsakligen betecknas och formuleras. 

Den viktigaste delen för att möjliggöra senare återanvändning av planin-
formationen finns i bilagan till författningen. Här återfinns hela bestäm-
melsesystemet med unika koder för att möjliggöra hantering i de pro-
gramvaror som används för planproduktion. Föreskriften är indelad i sex 
kapitel samt en bilaga:  

 Inledning innehåll och definitioner mm 

 Detaljplanens utformning, 

 Betecknings- och planbestämmelsesystemet, 

 Användning av planbestämmelser 

 Planbeskrivning, 

 Ändring av detaljplan  

 Bilaga 
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Konsekvenser 

Bindande regler 
Dagens detaljplaneproduktion sker mot bakgrund av en praxis som ut-
vecklats nationellt och lokalt under generationer samt av de allmänna råd 
om hur planbestämmelser bör och kan utformas och betecknas som Bo-
verket och tidigare motsvarende myndigheter har beslutat. 

Denna föreskrift har dels ett bredare anslag än de tidigare allmänna råden, 
dels innebär föreskrifterna tvingande regler i stället för generella rekom-
mendationer. Föreskrifterna omfattar förutom planbestämmelser och de-
ras beteckningar också regler om vilka delar en detaljplan består av och 
vilken information dessa olika delar ska innehålla. Föreskrifterna omfat-
tar också planbeskrivningens struktur och innehåll. 

Övergripande konsekvenser 
Som poängterats ovan är syftet med regleringen i första hand att skapa 
enhetliga detaljplaner och enhetlig detaljplaneinformation. Detta är också 
den avgjort viktigaste övergripande positiva konsekvensen.  

Boverket menar att enhetligheten också för med sig en ökad rättssäkerhet 
eftersom tolkningen av detaljplaner kommer att utgå från ett enhetligt sy-
stem. Förslaget gäller oavsett om detaljplanerna är analoga eller digitala. 

Ett enhetligt system för detaljplan och planinformation är samtidigt en 
förutsättning för utvecklingen av en digital informationshantering. De-
taljplaneinformationen utgör en vital del i flera av samhällsbyggnadspro-
cesens delprocesser. Här handlar det då dels om att förbättra effektivite-
ten i processerna, men också om att utnyttja moderna verktyg och tjänster 
för att tillgängliggöra viktig information till alla som är i behov av den - 
myndigheter, företag, lärosäten och allmänheten. 

En övergripande konsekvens av den här typen av reglering är att den som 
är informationsansvarig och den som producerar sådan information som 
regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I 
detta fall är det kommunerna som påverkas. Kommunerna tvingas att ef-
ter en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd av programvara 
som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Detta innebär i sin tur att kom-
munerna vid behov innan dess har säkerställt detta genom upphandling. 

En rättsligt övergripande konsekvens är att de formkrav som regleras i fö-
reskrifterna blir bindande. I praktiken innebär detta att ett beslut om att 
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anta en detaljplan kan överklagas om formkraven i föreskrifterna inte 
följs. Eftersom det övergripande syftet med regleringen är enhetlighet kan 
detta ses som en nödvändig konsekvens. 

Vilka berörs av förslagen?  
Föreskrifterna och de allmänna råden berör främst landets kommuner ef-
tersom de ansvarar för detaljplaneringen och de som tillämpar planerna. 
Berörda grupper är: 

 Kommuner 290 st. 

 Länsstyrelser, 21 st. 

 Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter 

 Andra myndigheter 

 Konsultföretag inom planering och arkitektur  

 Programvaruleverantörer  

 Byggfirmor 

 Byggherrar 

 Mark- och miljödomstolarna 

 Allmänheten 

Konsekvenser för företag  

Programvaruleverantörer 
Boverket kan se två övergripande konsekvenser för de företag som idag 
levererar programvara och databaser avsedda för att producera och han-
tera detaljplaner och planinformation. 

En av konsekvenserna är att dessa företag måste anpassa sina produkter 
efter kraven i föreskrifterna. Den andra konsekvensen är att företagens 
alla potentiella kunder kommer att ställa samma grundläggande krav på 
produkterna. 

Den första konsekvensen träffar de olika företagen på olika sätt beroende 
på om de redan har påbörjat ett utvecklingsarbete och gjort anpassningar 
med hänsyn till gällande standard och med hänsyn till Boverkets all-
männa råd och Planbestämmelsekatalogen eller om de inte gjort detta och 
kanske inte heller kan genomföra en sådan anpassning och utveckling.  
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Idag finns uppskattningsvis mellan fem och tio företag som erbjuder 
denna typ av programvara. Två eller tre av dessa företag har produkter 
anpassade efter gällande standard, Boverkets allmänna råd och Planbe-
stämmelsekatalogen. Ytterligare några företag har utvecklat produkter 
som delvis är anpassade medan andra företags produkter inte är anpas-
sade. 

Föreskrifterna drabbar förstås dessa företag på olika sätt. De som redan 
lagt tid och energi på att utveckla anpassade produkter kommer delvis att 
behöva göra en modifiering. De som enbart delvis eller inte alls har an-
passat sina produkter kommer att behöva göra större utvecklingsinsatser 
om man vill fortsätta att konkurrera på marknaden. Någon eller några le-
verantörer kommer kanske inte att klara av att uppfylla de ställda kraven 
och får lämna denna del av marknaden. 

Den andra konsekvensen, att företagens alla potentiella kunder kommer 
att ställa samma grundläggande krav på produkterna, är i många avseen-
den positivt för programleverantörerna. Uppfyller företagets produkt de 
gällande kraven har man samma potentiella kunder som alla andra som 
gör det, oavsett företagets storlek. Kundernas gemensamma krav innebär 
en förutsägbarhet och en potential som kan motivera att man lägger ner 
tid och pengar på att utveckla en produkt. 

Övriga företag 
Enhetliga detaljplaner och en enhetlig hantering av planbestämmelser och 
planinformation ökar förutsägbarheten för alla parter inom samhälls-
byggnadssektorn. Alla företag som är beroende av tydlighet i tolkning av 
detaljplaner och som är beroende av tillgång till planinformation kommer 
att få nytta av den reglering som föreskrifterna innebär. Nyttorna är i 
form av minskad tidsåtgång för att få tag i önskad information, mer till-
förlitlig information, effektivare utbyte mellan organisationer och därmed 
bättre förutsägbarhet och därmed högre kvalitet på beslutsunderlag och 
projekteringsberäkningar med mera. 

Föreskrifterna innebär också att de företag som utvecklar e-tjänster suc-
cessivt kommer att få tillgång till informationsmängderna för hela landet. 
Marknaden för sådana tjänster är alla som har intressen av den förändring 
som hanteras i samhällsbyggandet. 

En annan konsekvens, som nog inte bör underskattas, är att ett enhetligt 
system medför att villkoren för dem som arbetar med detaljplanefrågor 
och med tolkning av detaljplaneinformation blir lika i hela landet. All tid 
som idag läggs ner på att anpassa inhämtad kunskap till nya lokala förhål-
landen kan istället läggas på produktivt arbete. 
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Särskild hänsyn till små företag  
Om det finns små företag som utvecklat särskilda verktyg för att produ-
cera detaljplaner skulle en omställning till ett nytt regelverk kunna bli 
svår och betungande. Samtidigt bör enhetliga regler skapa tydlighet och 
träffa alla berörda på samma sätt.  

Vad gäller dessa föreskrifter så innebär det att landets samtliga kommu-
ner vid upphandling av programvara för att ta fram detaljplaner kommer 
att ställa samma typ av grundläggande krav. Detta är en förbättring av 
förutsägbarheten i förhållande till hur det ser ut idag. Föreskrifterna bör 
på detta sätt skapa bättre förutsättningar för mindre företag att konkurrera 
på marknaden. 

Ett enhetligt system som skapar informationsmängder enligt samma 
struktur i hela landet bör också medföra att informationsinhämtning blir 
enklare och mindre kostsamt än idag. Detta bör gynna alla mindre aktö-
rer. 

Konsekvenser för allmänheten 
Allmänheten kan beröras av detaljplaner och planprocessen på olika sätt. 
Dels direkt som enskilda fastighetsägare och rättighetshavare eller bo-
ende där en förändring planeras och genomförs (under planprocessen och 
vid genomförande av planen). Dels när någon enskild söker lov eller ska 
genomföra en åtgärd som kräver sådant tillstånd att en gällande plan ska 
tolkas innan beslut kan fattas. 

Boverket menar att ett enhetligt system för detaljplan är gynnsamt för 
allmänheten i alla avseenden. Ett enhetligt system ger goda förutsättning-
ar för en generellt högre kvalitet än idag, en allmänt högre kunskapsnivå 
hos de professionella aktörerna, en bättre förutsägbarhet vid genomfö-
rande av detaljplan och vid tolkning av planbestämmelser. 

Boverket bedömer att föreskrifterna medför en högre rättssäkerhet för den 
enskilde när samtliga samhällsinstanser vid bedömning utgår från ett en-
hetligt system. 

Ett enhetligt system skapar nya förutsättningar för utveckling av e-
tjänster. Det gäller både e-tjänster för att underlätta deltagande i formella 
processer om detaljplaner och e-tjänster för att underlätta ansökning om 
och hantering av bygglov och andra ärenden där planinformationen be-
hövs.  
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Konsekvenser för staten 
Statens verksamhet är bred och detaljplaner och planinformation berör 
många delar av den. Planer och planinformation är intressant för uppfölj-
ning och statistiksammanställningar inom samhällsbyggnadsområdet och 
för politiken i arbetet med bostadsfrågor. Flera centrala myndigheter och 
länsstyrelserna berörs i planprocessen och flera regelverk hänvisar på 
olika sätt till detaljplaner. Domstolar hanterar överklaganden av detalj-
planer och tolkar detaljplaner vid handläggning av andra typer av ären-
den, exempelvis tillståndsärenden enligt miljöbalken. 

Föreskrifterna syftar till att skapa enhetligt utformade förvaltningsbeslut 
om detaljplan och enhetligt utformade detaljplaner med ett enhetligt 
planbestämmelsesystem samt enhetligt utformade planbeskrivningar. Bo-
verket menar att detta kommer att underlätta statens verksamhet. 

Ett enhetligt system för detaljplaner ger förutsättningar för att effektivt 
göra nationella sammanställningar med planinformation som en kompo-
nent och det öppnar också för möjligheten att skapa nationell tillgänglig-
het till planinformationen via tjänster. 

Boverket menar vidare att statens olika engagemang i processhanteringen 
av en detaljplan har förutsättningar att bli effektivare och få en högre för-
utsägbarhet med exempelvis färre överklaganden som följd. 

Boverket kommer att ta fram vägledning om de nya föreskrifterna och 
behöver göra en särskild satsning för att sprida sådan information till 
kommuner och andra som berörs. 

Konsekvenser för kommuner  
Föreskrifterna får direkta konsekvenser för alla kommuner som behöver 
avgöra fysiska förändringar genom beslut om detaljplan vilket på sikt kan 
antas vara samtliga landets kommuner. 

Eftersom det idag endast finns allmänt hållna lagkrav som är komplette-
rade med allmänna råd har kommunerna idag stor frihet att själva forma 
hanteringen och utformningen av ett beslut om detaljplan. Föreskrifterna 
innebär en ändring av detta. Föreskrifterna anger mer i detalj vilken in-
formation ett beslut om detaljplan ska innehålla, hur detaljplanen och 
planbeskrivningen ska utformas och närmare villkor för hur planbestäm-
melser och dessas beteckningar ska utformas.  

I princip alla kommuner använder någon typ av digitalt verktyg för att ta 
fram detaljplaner idag. Föreskrifterna ställer särskilda krav som påverkar 
hur dessa verktyg behöver utformas. Detta innebär att alla kommuner 
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kommer att behöva uppdatera sin nuvarande programvara och alla kom-
muner kommer att ställa samma typ av grundläggande krav vid upphand-
ling av denna typ av programvara. 

Föreskrifterna bygger till stor del på rådande praxis och allmänna råd. 
Boverket gör bedömningen att det kunskapsmässigt inte bör vara svårt för 
dem som i kommunerna arbetar med detaljplaner att ta till sig de nya reg-
lerna även om reglerna på olika sätt och i olika grad kommer att påverka 
tidigare lokal praxis. Vanlig vägledning om de nya reglerna kommer att 
behöva tas fram av Boverket. 

Föreskrifterna anger de krav som ställs på besluten om detaljplan. Följs 
kraven uppfyller man de kvalitetskrav som lagen ställer i dessa avseen-
den. Den ofta förekommande osäkerheten hos många planhandläggare 
och kommuner kan bytas mot en större säkerhet, av högre kvalitet, bättre 
förutsägbarhet och högre rättssäkerhet. 

En detaljplan tolkas och används ofta många gånger, av många männi-
skor i olika sammanhang under många år efter det att planen genomförts. 
Det enhetliga system som föreskrifterna reglerar underlättar detta arbete 
vilket bör innebära snabbare handläggning än idag vid varje sådant till-
fälle och förutsägbarheten och kvaliteten på tolkningen har förutsättning 
att bli bättre. 

På sikt bör ett etablerat enhetligt sätt att utforma detaljplaner och planbe-
stämmelser i flera avseenden vara positivt för kommunerna. Kunskapen 
om hur ett enhetligt system fungerar blir bredare förankrad och kan 
medge en effektivare processhantering både internt och i formella proces-
ser. På samma sätt bör ett enhetligt system, som medger utveckling av 
verktyg och tjänster med en nationell kundbas skapa stora fördelar också 
för kommunerna.  

Ett enhetligt system ger också fördelen att de som i sitt arbete behöver 
hantera detaljplaner på olika sätt har en gemensam kunskapsbas vilket 
exempelvis blir en fördel då anställda av olika anledningar byts ut och att 
de då inte behöver introduktion i lokal praxis. 

Det kommunala självstyret bedöms inte påverkas. Kommunen kommer 
även fortsättningsvis ha rätt att reglera det som lagen medger. 

Formella fel 
I och med att formalian runt detaljplan- med planbeskrivning kommer att 
regleras i föreskrifter istället för allmänna råd finns möjligheten för en-
skilda att överklaga på formella grunder om kommunen inte utarbetar de-
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taljplanen i enlighet med föreskriften. I flera sammanhang, både i statliga 
utredningar och genom andra initiativ, har frågan varit uppe om inte läns-
styrelsen ska ha en ytterligare ingripandegrund vad avser formella fel. 
Med de nya reglerna som föreslås blir det betydligt tydligare för enskilda 
att avgöra om kommunen fattar beslut som strider mot vad som anges i 
föreskrifterna.  

Det kommer vara uppenbart om kommunen använder bestämmelser som 
inte har stöd i lag. Samtidigt öppnas möjligheten att överklaga om kom-
munen använt felaktiga formuleringar som har stöd i lagen men som inte 
följer föreskriften. Den sistnämnda frågan torde vara uppenbar och inte 
kräva ingående utredningar vid en eventuell överprövning. I och med att 
programvaruutvecklarna följer föreskriften när de bygger programmen 
torde möjligheten att göra fel bli också bli begränsade. 

Sannolikt är risken för misstag störst när det gäller att följa föreskriften 
vad avser planbeskrivningen. Planbeskrivningen har inte reglerats när-
mare tidigare i allmänna råd utan kommunerna har direkt tolkat lagen och 
följt egen praxis. I och med att delar av planbeskrivningen formaliseras 
tvingas kommunerna att mer nogsamt hantera de frågor som följer av la-
gen. Den initiala arbetsbördan för att få till stånd planbeskrivningar som 
följer föreskrifterna torde vägas upp av de nyttor som en tydligare be-
skrivning av genomförande och tolkning medför. 

Kostnader vid införandet  
Alla detaljplaner som görs idag tas fram med någon form av digitalt verk-
tyg. I realiteten måste därför alla kommuner göra investeringar i pro-
gramvaror även om denna föreskrift i sig inte ställer krav på digitala pla-
ner.  

Kommunernas kostnader vid föreskrifternas införande kan komma att va-
riera beroende på hur kommunen idag ritar sina detaljplaner. För de 
kommuner som redan idag använder programvaror som stöder gällande 
standard och Boverkets planbestämmelsekatalog torde kostnaderna inte 
öka i någon större utsträckning, även om programmen måste uppdateras. 
Som tidigare nämnts måste programvaruleverantörerna anpassa sina pro-
dukter efter kraven i föreskrifterna. I vilken mån detta kommer att på-
verka kostnader för programvarorna kan Boverket inte bedöma. Det-
samma gäller de kommuner som inte själva ritar detaljplaner utan använ-
der konsulter.  

För de kommuner som idag använder programvaror som inte är anpas-
sade efter gällande standard och planbestämmelsekatalogen kan kostna-
derna bli högre. Om, vilket nämndes ovan, något företag skulle vara 
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tvunget – eller välja – att lämna marknaden får det givetvis till följd att en 
kommun som använder detta företags produkter måste vända sig till ett 
annat företag. Detta kan i sig skapa kostnader, inte bara för inköp av pro-
gramvara, men även upplärningskostnader.  De reella kostnaderna kan 
egentligen inte uppskattas förrän regelverket som styr digitalisering och 
överföring av detaljplaner finns på plats. 

En potentiell vinst för vissa kommuner är besparing vid upphandling och 
möjligheter till lägre kostnader för nya datasystem. Eftersom kommuner i 
dag inte arbetar med enhetliga detaljplanebestämmelser är det svårt att gå 
samman med andra kommuner och ställa samma krav hos systemutveck-
lare. I en mer standardiserad planprocess kommer olika systemutvecklare 
istället kunna arbeta med en generell kravbild.  

Konsekvenser för miljön  
Boverket menar att det i princip är omöjligt att närmare ange vilka, om 
några, konsekvenser föreskrifterna får för miljön. 

Men ett av syftena med föreskrifterna är bland annat att ett enhetligt och 
tydligt system för planbestämmelser på sikt ska höja kvaliteten på detalj-
planerna. Ett enhetligt system skapar bättre förutsättningar för att sam-
hällets olika aktörer bättre ska förstå och kunna ta till sig information un-
der beslutsprocessen och bättre förstå villkoren då en plan ska genomfö-
ras. Denna kunskapsökning bör på sikt också kunna innebära att detalj-
planeringens kvalitet kan bli bättre och det gäller då också mindre negativ 
påverkan på miljön vid fysiska förändringar. 

Övriga konsekvenser 
Föreskrifterna bedöms inte ge några särskilda konsekvenser ur följande 
perspektiv:  

– Jämställdhet  
– Barn  
– Tillgänglighet  
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Författningskommentarer med 
konsekvenser 

1 kap. Inledning, innehåll och definitioner mm. 

1 kap. 1 § 
1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om ut-
formning av beslutet om detaljplan (plankarta, legenden med planbe-
stämmelser och planinformation) med planbeskrivning. Författningen in-
nehåller även föreskrifter och allmänna råd om hur planbestämmelser ska 
eller kan betecknas och formuleras.  

De allmänna råden innehåller rekommendationer om och exempel på 
tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifterna i 
denna författning. De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och 
är tryckta med mindre och indragen text omedelbart efter den föreskrift 
de hänför sig till. 

Motiv  
Paragrafen finns med för att ge en överblick av vad författningen omfat-
tar. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

1 kap. 2 § 
2 §    Denna författning innehåller följande kapitel: 

1. Inledning, innehåll och definitioner mm. 
2. Detaljplanens utformning, 
3. Betecknings- och planbestämmelsesystemet, 
4. Användning av planbestämmelser, 
5. Planbeskrivning, och 
6. Ändring av detaljplan. 

Motiv  
Paragrafen finns med för att ge överblick över hur författningen är struk-
turerad. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

1 kap. 3 § 
3 §    I denna föreskrift avses med 

 
Administrativa bestämmelser: planbestämmelser som reglerar huvud-
mannaskap, genomförandetid, ändrad lovplikt, villkor för lov, villkor för 
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startbesked, markreservat för allmännyttiga ändamål, markreservat för 
gemensamhetsanläggningar, fastighetsindelning och rättigheter samt 
upphävande av strandskydd, Administrativt område: det område inom 
vilket administrativa bestämmelser gäller, 
Användningsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar användning-
en av allmän plats, vattenområden och kvartersmark, 
Användningsområde: det område inom vilket användningsbestämmelser 
gäller,  
Avgränsning horisontellt: avgränsning av horisontalplanet, 
Avgränsning vertikalt: avgränsning i höjdled, 
Bestämmelseområde: det område inom vilket en planbestämmelse gäller, 
Beteckningar: de bokstäver, symboler, raster och punkter som på plankar-
tan anger inom vilket bestämmelseområde en planbestämmelse gäller,  
Egenskapsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar bebyggandets 
omfattning, fastighetsstorlek, placering, utformning och utförande, lägen-
hetsfördelning och storlek på lägenheter, markens anordnande och vege-
tation, stängsel och utfart, skydd mot kulturvärden, rivningsförbud var-
samhet samt skydd mot störningar, 
Egenskapsområde: det område inom vilket egenskapsbestämmelser gäl-
ler, 
Gränslinjer: avgränsar på plankartan bestämmelseområden från varandra,  
Intervall: i bilaga 1 menas med intervall att det ska anges ett högsta och 
ett lägsta värde och att de värden som finns inom det spannet är tillåtet,  
Kombinerade användningar: flera användningar som gäller inom samma 
användningsområde, 
Legend: den lista på detaljplanen som redovisar detaljplanens regleringar,  
Markplan: markens medelnivå runt byggnaden, 
Nockhöjd: avstånd från markplan till yttertakets högsta del, 
Nockhöjd över nollplan: avstånd från angivet nollplan till yttertakets 
högsta del, 
Nollplan: geoiden i det höjdssystem som detaljplanen är upprättad enligt, 
Planbestämmelse: reglerar, preciserar och avgränsar hur mark- och vat-
tenområden får användas, 
Planbestämmelseformulering: den juridiskt bindande formulering av en 
planbestämmelse som anges i legenden, 
Planinformation: uppgifter om detaljplanen och dess upprättande. 
Planområde: område som omfattas av detaljplanebeslutet, 
Plushöjd: höjd över nollplan, 
Takvinkel: lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet, 
Totalhöjd: avstånd från markplan till högsta punkten på byggnadsverket, 
Totalhöjd över nollplan: avstånd från angivet nollplan till byggnadsver-
kets högsta punkt, 
Utnyttjandegrad: omfattningen på hur mycket ett visst område totalt får 
bebyggas, 
Ändring av detaljplan: förändring, borttagande och/eller införande av nya 
planbestämmelser inom ett redan detaljplanelagt område samt upphä-
vande av en geografisk del av en detaljplan. 
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Motiv  
Vissa begrepp är nödvändiga att definiera för att få till en enhetlig till-
lämpning av föreskriften. Definitionerna gäller för denna föreskrift och 
för de detaljplaner och planbeskrivningar som utformas med stöd av 
denna. 

Konsekvenser 
Definitionerna underlättar produktionen av detaljplaner, tydliggör i 
kommunikationen under procesen, vid efterkommande tolkning och vid 
genomförande av detaljplanen. 

1 kap 4 § 
4 §     Decimaltal ska uttryckas med ett positivt eller negativt tal som har 
en eller flera decimaler.  

Motiv  
För att uppnå en enhetlig reglering är det viktigt att mått anges på samma 
sätt. 

Konsekvenser 
En tydlig regel om måttangivelser underlättar för programutvecklare, ger 
tydliga besked till planförfattare och underlättar tolkning av enskilda 
planbestämmelser. 

1 kap. 5 § 
5 §    Heltal ska uttryckas med ett positivt eller negativt tal utan decima-
ler.  

Motiv  
För att uppnå en enhetlig reglering är det viktigt att mått anges på samma 
sätt.  

Konsekvenser 
En tydlig regel om måttangivelser underlättar för programutvecklare, ger 
tydliga besked till planförfattare och underlättar tolkning av enskilda 
planbestämmelser. 

1 kap. 6 § 
6 §    Årtal ska anges i format åååå.  

Motiv  
För att uppnå en enhetlig reglering är det viktigt att mått anges på samma 
sätt.  
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Konsekvenser 
En tydlig regel om måttangivelser underlättar för programutvecklare, ger 
tydliga besked till planförfattare och underlättar tolkning av enskilda 
planbestämmelser. 

1 kap. 7 § 
7 §    Datum ska anges i format åååå-mm-dd. 

Motiv  
För att uppnå en enhetlig reglering är det viktigt att mått anges på samma 
sätt.  

Konsekvenser 
En tydlig regel om måttangivelser underlättar för programutvecklare, ger 
tydliga besked till planförfattare och underlättar tolkning av enskilda 
planbestämmelser. 

2 kap. Detaljplanens utformning 

2 kap. 1 § 
1 §    En detaljplan ska bestå av plankarta över planområdet, legend med 
planbestämmelser, samt planinformation. 

Motiv  
Avsikten är att tydliggöra vilka delar en detaljplan består av. 

Konsekvenser 
Idag finns ingen tydlig beskrivning av vilka delar en detaljplan består av 
och vilken information en detaljplan ska innehålla. Detta resulterar i att 
det ofta finns brister i beslutsdokumenten som i efterhand försvårar an-
vändningen av vid tolkning och genomförande. 

2 kap. 2 § 
2 §    Detaljplanen ska redovisa följande planinformation: 

1. kommunens namn, 
2. detaljplanens namn, 
3. detaljplanens diarienummer, 
4. den av lantmäteriet tilldelade identiteten, 
5. arkividentitet, 
6. vilken instans i kommunen som har fattat antagandebeslutet om de-

taljplanen, 
7. hänvisning till beslutsprotokollet, 
8. enligt vilken lagstiftning detaljplanen är upprättad, 
9. vilket datum detaljplanen är påbörjad, 
10. vilket datum detaljplanen fick laga kraft, 
11. vilket höjdsystem som detaljplanen upprättats med, och 
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12. vilket koordinatsystem som detaljplanen upprättats med. 

Motiv  
Korrekt information om förvaltningsbeslutet är viktig i flera avseenden. 
Till exempel ska olika dokument kunna härledas till när de upprättas, det 
ska framgå när och av vem beslut fattats och var det förvaras och kan 
hämtas.  

Idag anger olika kommuner olika planinformation. Den information som 
omfattas i paragrafen är vanligt förekommande. En punkt är emellertid 
helt ny i sammanhanget, punkt 4 – Lantmäteriets unika identitet. Avsik-
ten med denna information är att det på sikt ska vara möjligt att nationellt 
samla och tillgängliggöra alla detaljplaner. 

Konsekvenser 
Den som upprättar detaljplanen, kommunen, måste uppge planinformat-
ion på ett enhetligt sätt. Kommunen måste därför säkerställa att den pro-
gramvara man har som verktyg för att producera detaljplaner ger möjlig-
het att lämna denna information. Lantmäteriet måste upprätta en tjänst för 
att lämna id-uppgifter till kommunerna. 

Enhetlig planinformation medger nationella tjänster för utsökning och re-
dovisning av detaljplaner. 

2 kap. 3 § 
3 §     Ett beslut om detaljplan kan omfatta ett eller flera planområden. 

Detaljplanen ska avgränsas horisontellt och kan även avgränsas verti-
kalt.  

Motiv  
Boverkets uppfattning är att det idag är mycket ovanligt att detaljplaner 
avgränsas vertikalt, det vill säga inom vilka angivna höjdvärden med ko-
ordinater som detaljplanen gäller. Hittills har det varit oklart om detta är 
möjligt att reglera med dagens lagstiftning. I föreskriftsarbetet har frågan 
utretts och Boverket ser i lagstiftningen inget hinder mot att reglera de-
taljplaner i höjdled då det numera går att indela fastigheter i tre dimens-
ioner.  Regleringen ger kommunen möjlighet att exempelvis avgränsa en 
detaljplan på lämplig nivå under markytan för att underlätta för kom-
mande hantering av underjordiska trafikanläggningar.  

Konsekvenser 
Regleringen ger kommunerna möjlighet att på ett mer effektivt sätt be-
sluta om lämplig markanvändning utan att låta detaljplanen omfatta mer 
mark än vad som är nödvändigt.  
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2 kap. 4 § 
4 §    Plankartan ska redovisa planområdet, hur planområdet har delats in 
i bestämmelseområden, beteckningar samt innehålla relevant information 
och geografiskt utgå ifrån den eller de grundkartor som följer av 5 kap. 8 
§ plan- och bygglagen (2010:900). Plankartan ska även innehålla en norr-
pil och en skalstock.  

Motiv  
Avsikten är att skapa en enhetlig struktur av plankartans uppbyggnad och 
ett enhetligt planbestämmelsesystem. 

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet.  

2 kap. 5 § 
5 §    Beteckningar och gränser ska vara införda i plankartan i den punkt, 
linje eller det område som avses. 

I de fall planbestämmelserna inte avser samtliga områden inom plan-
området (generella bestämmelser), all allmän plats eller all kvartermark 
ska de olika bestämmelseområdena ges beteckningar som visar vilka be-
stämmelser som gäller för området.  

Motiv  
Avsikten är att skapa en enhetlig struktur av plankartans uppbyggnad och 
ett enhetligt planbestämmelsesystem. 

Det införs en möjlighet att använda egenskapsbestämmelser och admi-
nistrativa bestämmelser som gäller all allmän plats eller all kvartersmark. 
Detta för att plankartan ska bli tydligare och lättare att läsa.  

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet.  

2 kap. 6 § 
6 §    Beteckningar på plankartan ska anges enligt bilaga. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningsområdena färgläggas enligt 4 
kap.  

Vid kombinerade användningar väljs färg utifrån tydlighet.  

Motiv  
Färgläggning av användningsområden är till för att underlätta läsbarhet-
en. Färgläggning görs sedan lång tid tillbaka enligt praxis för att tydlig-
göra regleringen. Idag regleras detta med allmänna råd, vilket det även 
fortsättningsvis kommer att göra.  
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Konsekvenser 
Om kommunen vill färglägga användningsområden i sina detaljplaner 
måste kommunen måste säkerställa att den programvara man har som 
verktyg för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet.  

2 kap. 7 § 
7 §    Planområden och bestämmelseområden ska  avgränsas med gräns-
linjer.  

Varje planområde och bestämmelseområde ska omslutas av gränser. 

Motiv  
Detta görs sedan lång tid tillbaka enligt praxis. Idag regleras detta med 
allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nationellt uttryck är det 
lämpligt att detta regleras tydligt.  

Det är viktigt att varje plan- och bestämmelseområde omsluts av gränser 
så att det är tydligt var varje planbestämmelse gäller.  

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 8 § 
8 §      Planområden avgränsas av en plangräns som i plankartan ska visas 
med denna gränslinje: 

 
Om plangränsen sammanfaller med en användningsgräns ska endast 

plangränsen visas.  

Motiv  
Detta görs sedan lång tid tillbaka enligt praxis. Idag regleras detta med 
allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nationellt uttryck är det 
lämpligt att detta regleras tydligt.  

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 9 § 
9 §    Användningsområden avgränsas av en användningsgräns som 
i plankartan ska visas med denna gränslinje:  

 
Användningsgräns gäller fram till annan användningsgräns eller plan-

områdesgräns.  
Om en användningsgräns sammanfaller med en egenskapsgräns eller 

en administrativ gräns ska endast användningsgränsen visas. 
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Motiv  
Detta görs sedan lång tid tillbaka enligt praxis. Idag regleras detta med 
allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nationellt uttryck är det 
lämpligt att detta regleras tydligt.  

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 10 § 
10 §    Egenskapsområden avgränsas av en egenskapsgräns som 
i plankartan ska visas med denna gränslinje:   

 
Egenskapsgräns gäller fram till annan egenskapsgräns, användnings-

gräns eller planområdesgräns. 

Motiv  
Detta görs sedan lång tid tillbaka enligt praxis. Idag regleras detta med 
allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nationellt uttryck är det 
lämpligt att detta regleras tydligt.  

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 11 § 
11 §    Administrativa områden avgränsas av en administrativ gräns som 
i plankartan ska visas med denna gränslinje:   

 
Administrativ gräns gäller fram till annan administrativ gräns, använd-

ningsgräns eller planområdesgräns. 

Motiv  
Idag regleras detta med allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nat-
ionellt uttryck är det lämpligt att detta regleras tydligt.  

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 12 § 
12 §    Om en egenskapsgräns och en administrativ gräns sammanfaller 
ska det i plankartan visas med denna gränslinje: 
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Motiv  
Idag regleras detta med allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nat-
ionellt uttryck är det lämpligt att detta regleras tydligt.  

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 13 § 
13 §    I de fall planområdet avgränsas vertikalt och avgränsningen inte är 
generell för hela planområdet ska en del av plankartan även innehålla en 
separat lägesbestämd redovisning av denna avgränsning.  

Allmänt råd 
För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgräns-
ningen visas genom sektionsritningar.  

Motiv  
När det i detaljplan redovisas regleringar i olika nivåer som i den tvådi-
mensionella redovisningen på plankartan sammanfaller blir detta ofta 
svårt att tolka och redovisningen uppfyller inte lagens grundläggande 
krav på tydlighet. Regleringen anger ett sätt för att generellt höja kvali-
teten på denna typ av redovisning. Den kompletterande redovisningen 
blir en del av plankartan och får därmed samma juridiska status. 

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

Redan idag är det ofta förekommande att motsvarande situationer separat-
redovisas. Genom denna reglering tydliggörs att dessa redovisningar är 
en del av plankartan. 

2 kap. 14 § 
14 §    I de fall användningsområdet avgränsas vertikalt ska en del av 
plankartan även innehålla en separat lägesbestämd redovisning av denna 
avgränsning. 

Allmänt råd 
För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgräns-
ningen visas genom sektionsritningar.  

Motiv  
När det i detaljplan redovisas regleringar i olika nivåer som i den tvådi-
mensionella redovisningen på plankartan sammanfaller blir detta ofta 
svårt att tolka och redovisningen uppfyller inte lagens grundläggande 
krav på tydlighet. Regleringen anger ett sätt för att generellt höja kvali-
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teten på denna typ av redovisning. Den kompletterande redovisningen 
blir en del av plankartan och får därmed samma juridiska status. 

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

Redan idag är det ofta förekommande att motsvarande situationer separat-
redovisas. Genom denna reglering tydliggörs att dessa redovisningar är 
en del av plankartan. 

2 kap. 15 § 
15 §    I de fall fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter avgrän-
sas vertikalt ska en del av plankartan eller den särskilda plankartan även 
innehålla en separat lägesbestämd redovisning av denna avgränsning. 

Allmänt råd 
För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgräns-
ningen visas genom sektionsritningar.  

Motiv  
När det i detaljplan redovisas regleringar i olika nivåer som i den tvådi-
mensionella redovisningen på plankartan sammanfaller blir detta ofta 
svårt att tolka och redovisningen uppfyller inte lagens grundläggande 
krav på tydlighet. Regleringen anger ett sätt för att generellt höja kvali-
teten på denna typ av redovisning. Den kompletterande redovisningen 
blir en del av plankartan och får därmed samma juridiska status. 

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

Redan idag är det ofta förekommande att motsvarande situationer separat-
redovisas. Genom denna reglering tydliggörs att dessa redovisningar är 
en del av plankartan. 

2 kap. 16 § 
16 §    Legenden med planbestämmelser ska innehålla planbestämmelse-
formuleringar, beteckningar och de gränser som förekommer i detaljpla-
nen.  

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör samma färg som redovisats på plankartan 
användas.   

Motiv  
Avsikten är att informationsinnehållet i legenden med planbestämmelser 
ska bli enhetligt. 
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Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 17 § 
17 §    Vid kombinerade användningar eller då användningsbestämmelser 
avgränsas vertikalt och en egenskapsbestämmelse eller administrativ be-
stämmelse inte gäller för alla användningar ska det av dessa bestämmel-
sers formulering framgå till vilken användning bestämmelsen hör. 

Motiv  
Regleringen införs för att det på ett enhetligt sätt i legenden med planbe-
stämmelser tydligt ska anges vilka krav och restriktioner som gäller inom 
respektive användningsområde och för respektive användning. Idag han-
teras detta på olika sätt och med olika resultat. 

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 18 § 
18 §    Legenden ska redovisas med följande huvudrubriker i de fall de är 
relevanta: 

1. Gränslinjer, 
2. Användning av allmän plats, 
3. Användning av kvartersmark, 
4. Användning av vattenområde, 
5. Egenskapsbestämmelser för allmän plats, 
6. Egenskapsbestämmelser för kvartersmark, och 
7. Administrativa bestämmelser. 

Motiv  
Idag finns ingen reglering av hur legenden med planbestämmelser ska 
struktureras. För att skapa en ordning med enhetlig utformning av för-
valtningsbeslut för detaljplan regleras detta. Framförallt är motivet att en 
enhetlig utformning ska underlätta tolkning och genomförande av detalj-
planen. 

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. Legenden 
med planbestämmelser kommer att vara enhetligt strukturerad vilket un-
derlättar tolkning och genomförande av detaljplanerna. 



Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 37 

 Boverket 

2 kap. 19 § 
19 §    Om planområdet avgränsas vertikalt och avgränsningen är generell 
för hela planområdet görs detta med en bestämmelse som anger en övre 
och nedre höjd alternativt endast en övre eller nedre höjd för detaljplanen. 
Detta redovisas i anslutning till planområdesgränsen i legenden. 

Motiv  
Avgränsningen av planområdet är väsentlig för detaljplanens giltighet 
och behöver tydligt redovisas på detaljplanen.  

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

3 kap. Betecknings- och planbestämmelsesystemet 

3 kap. 1 § 
1 §    Planbestämmelser ska inte innehålla hänvisningar till andra författ-
ningar eller handlingar.  

Motiv  
En planbestämmelse ska uppfylla lagens krav på tydlighet. Motivet till 
regleringen ska ha stöd i 2 kap. PBL och det som regleras ska ha stöd i   
kap. PBL. När det i planbestämmelser hänvisas till andra skrifter och 
handlingar är risken stor att tydligheten försämras och att detta på ett ne-
gativt sätt påverkar en efterkommande tolkning och genomförandet av 
planen. 

Konsekvenser 
Kommunen måste formulera tydliga planbestämmelser som kan utläsas 
av detaljplanen. 

Osäkerheter vid tolkning och genomförande av detaljplanen minskas. 

3 kap. 2 § 
2 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som 
anges i preciseringen är tillåtet. Vid precisering av en planbestämmelse 
ska beteckningen förses med index i form av en nedsänkt siffra.  

Motiv  
Detta regleras idag genom allmänna råd och bygger på en praxis som ut-
vecklats under längre tid. För att skapa ett enhetligt betecknings- och 
planbestämmelsesystem formuleras det nu som föreskrift. 
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Konsekvenser 
Kommunen måste formulera tydliga planbestämmelser som kan utläsas 
av detaljplanen. 

3 kap. 3 § 
3 §    Planbestämmelser som avser samma reglering ska ha samma be-
teckning och indexering på plankartan inom samtliga områden planbe-
stämmelsen gäller.  

Motiv  
Detta bygger på en praxis som utvecklats under längre tid. För att skapa 
ett enhetligt betecknings- och planbestämmelsesystem formuleras det nu 
som föreskrift. 

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

3 kap. 4 § 
4 §    Bestämmelser om tillfällig användning ska redovisas  med beteck-
ningen inom klammer.  

I bestämmelseformuleringen till en tillfällig användningsbestämmelse 
ska den tidsperiod som den tillfälliga användningen ska gälla anges. 

Motiv  
Detta regleras idag genom allmänna råd och bygger på en praxis som ut-
vecklats under längre tid. För att skapa ett enhetligt betecknings- och 
planbestämmelsesystem formuleras det nu som föreskrift. 

Konsekvenser 
Kommunen måste formulera tydliga planbestämmelser som kan utläsas 
av detaljplanen. 

3 kap. 5 § 
5 §    När användningsområden gränsar till varandra vertikalt ska de av-
gränsade användningarna för varje användningsområde redovisas med 
beteckning inom parentes. 

Motiv  
När det i detaljplan redovisas regleringar i olika nivåer som i den tvådi-
mensionella redovisningen på plankartan sammanfaller blir detta ofta 
svårt att tolka och redovisningen uppfyller inte lagens grundläggande 
krav på tydlighet. Regleringen anger ett sätt för att generellt höja kvali-
teten på denna typ av redovisning. 
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Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

Genom denna reglering tydliggörs redovisningen av planbestämmelser 
som överlagrar varandra i redovisningen på plankartan. 

3 kap. 6 § 
6 §    Beteckning och planbestämmelser ska följa vad som anges i bilaga.  
 För användningar ska föreslagna bestämmelseformuleringar användas. 
Annan precisering får endast användas när tillämpbar bestämmelseformu-
lering saknas.  

För egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser ska före-
slagna undergrupper användas. Fri undergrupp får endast användas när 
tillämpbar undergrupp saknas. Undergrupp ska väljas utifrån vad planbe-
stämmelsen reglerar.  

Motiv  
Paragrafen talar om vilka regler som samlat gäller vid reglering med 
planbestämmelser. Regleringen har som syfte att skapa ett enhetligt be-
tecknings- och planbestämmelsesystem. 

Konsekvenser 
Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 
för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 
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4 kap. Användning av planbestämmelser 

4 kap. 1 § 
1 §    Användningen torg ska tillämpas för alla typer av torg med tillhö-
rande verksamheter. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen torg ges ljusgrå färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser.  

4 kap. 2 § 
2 §    Användningen väg ska tillämpas för väg avsedd främst för trafik 
till, från och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom en 
tätort. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen väg ges ljusgrå färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser.  

4 kap. 3 § 
3 §    Användningen gata ska tillämpas främst för trafik inom en tätort el-
ler för trafik som har sitt mål vid gatan. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen gata ges ljusgrå färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser.  

4 kap. 4 § 
4 §    Användningen gång- och cykelväg ska tillämpas för områden av-
sedda för gång-, cykel- och mopedtrafik. 

Allmänt råd 
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Vid färgläggning bör användningen gång- och cykelväg ges ljus-
grå färg. 

Motiv  
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 
anger att gångväg och cykelväg bör redovisas separat. Detta infördes i det 
allmänna rådet men praktiskt tillämpning har visat att en kombinerad an-
vändning är att föredra. Detta har i föreskriften ändrats så att detta ska re-
dovisas som gång- och cykelväg. Vid behov av separata användningar 
kan denna användning istället preciseras.  

Konsekvenser 
En mer ändamålsenlig reglering. 

 

4 kap. 5 § 
5 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för självstän-
diga parkeringsanläggningar. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen parkering ges ljusgrå färg. 

Motiv 
Användningen har förtydligats jämfört med Boverkets allmänna råd 
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Med självständig parkering 
avses allmän plats där huvudanvändningen är parkering.  

Konsekvenser 
En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 6 § 
6 §    Användningen park ska tillämpas för grönområden som kräver 
skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I användningen ingår 
även komplement för parkens användning. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen park ges ljusgrön färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser.  

4 kap. 7 § 
7 §    Användningen natur ska tillämpas för friväxande grönområden som 
inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Även 
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mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för 
naturområdets användning ingår. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen natur ges ljusgrön färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser.  

4 kap. 8 § 
8 §    Användningen skydd ska tillämpas för områden som behövs för åt-
gärder som skyddar mot störning, markförorening, olyckor, översväm-
ning och erosion. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen skydd ges ljusgrön färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser.  

4 kap. 9 § 
9 §    Användningen övrigt ska tillämpas i de fall någon av användning-
arna i 1− 8 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid preciseras. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen övrigt ges ljusgrå färg. 

Motiv  
Användningen övrigt införs för att möjligöra reglering i de situationer där 
användningar i 1-8 §§ inte är tillämpliga. 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 
anger att användningen återvinning kan regleras. I användning övrigt kan 
bland annat återvinning ingå. Bilagan innehåller förslag på användningar 
som kan ingå i användningen övrigt. 

När bestämmelsen övrigt används ska användningen alltid preciseras för 
att uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket PBL.  
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Konsekvenser 
När användningen övrigt används finns risk för otydligheter vid tolkning-
en av användningen.  

4 kap. 10 § 
10 §    Användningen ospecificerad allmän plats ska användas då en all-
män plats med enskilt huvudmannaskap inte reglerars med annan an-
vändningsbestämmelse.  

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen ospecificerad ges ljusgrå färg. 

Motiv  
I 4 kap. 5 § 2 PBL anges att kommunen ska bestämma användningen av 
allmänna platser som kommunen är huvudman för. Motsvarande krav vid 
enskilt huvudmannaskap finns inte. Därför införs användningen.  

Konsekvenser 
Det finns en risk att fler allmänna platser med enskilt huvudmannaskap 
kommer att anges som ospecificerat vilket medför otydligheter kring de-
taljplanens konsekvenser.  

4 kap. 11 § 
11 §    Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former 
av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i an-
vändningen. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen bostäder ges gul färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser.  

 

4 kap. 12 § 
12 §    Användningen centrum ska tillämpas för områden för kombinat-
ioner av handel, service, tillfällig övernattning, samlingslokaler och andra 
liknande verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta 
att nå. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen centrum ges brun färg. 
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Motiv  
Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan har det förtydligats att tillfällig övernattning ingår. I övrigt är 
ingen ändring avsedd.  

Konsekvenser 
En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 13 § 
13 §    Användningen vård ska tillämpas för områden för vårdverksamhet 
som avser hälso- sjuk-, och kriminalvård för människor. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen vård ges röd färg. 

Motiv  
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser  
Inga konsekvenser.  

4 kap. 14 § 
14 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden 
för tekniskt ändamål. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen tekniska anläggningar ges blå-
grå färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan re-
kommenderar att bestämmelsen preciseras med hänsyn till eventuella 
störningar. Denna rekommendation tas nu bort eftersom det är en allmän 
princip för alla användningar i en detaljplan och inte specifik för använd-
ningen tekniska anläggningar. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser.  

4 kap. 15 § 
15 §    Användningen flygtrafik ska tillämpas för områden för flygverk-
samhet och kompletterande handel och service till resenärer. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen flygtrafik ges grå färg. 
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Motiv  
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 16 § 
16 §    Användningen drivmedelshantering ska tillämpas för områden för 
hantering och försäljning av drivmedel och kompletterande handel och 
service i mindre omfattning. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen drivmedelshantering ges grå 
färg. 

Motiv  
Användningen har fått ett nytt namn jämfört med Boverkets allmänna råd 
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Detta har att tydliggöra att 
det är hanteringen av drivmedel som är lämplig på platsen och att an-
vändningen inte begränsar handel.  

Konsekvenser 
Användningen kan med den nya bestämmelseformuleringen komma att få 
en lite annan inriktning än vad den tidigare har använts för genom ett 
större fokus på hantering av drivmedel snarare än försäljningen.  

4 kap. 17 § 
17 §    Användningen detaljhandel ska tillämpas för områden för handel 
med varor, tjänster och liknande verksamhet. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen detaljhandel ges brun färg. 

Motiv  
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 18 § 
18 §    Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, 
lager, partihandel och annan jämförlig verksamhet. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen industri ges blågrå färg. 
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Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan re-
kommenderar att bestämmelsen preciseras med hänsyn till eventuella 
störningar. Denna rekommendation tas nu bort eftersom det är en allmän 
princip för alla användningar i en detaljplan och inte specifik för använd-
ningen industri. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 19 § 
19 §    Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor,  tjäns-
teverksamhet och liknande verksamhet med liten eller ingen varuhante-
ring. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen kontor ges brun färg. 

Motiv  
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 20 § 
20 §    Användningen odling och djurhållning ska tillämpas för områden 
för olika typer av växtodling, djurhållning, djurvård samt begravnings-
plats för djur. Även verksamhetsanknuten försäljning ingår. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen odling och djurhållning ges 
grön färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 21 § 
21 §    Användningen begravning ska tillämpas för de områden som be-
hövs för begravningsändamål. 

Allmänt råd 
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Vid färgläggning bör användningen begravning ges lila färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 22 § 
22 §    Användningen friluftsliv och camping ska tillämpas för områden 
för det rörliga friluftslivet samt campingplatser. Campingplatser är endast 
avsedda för tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter. Byggna-
der och anläggningar för service ingår i användningen.  

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen friluftsliv och camping ges 
grön färg. 

Motiv  
Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan har det förtydligats att byggnader och anläggningar för service 
ingår i användningen. I övrigt är ingen ändring avsedd.  

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 23 § 
23 §    Användningen tillfällig vistelse kan tillämpas för områden för alla 
typer av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen tillfällig vistelse ges orange 
färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 24 § 
24 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för självstän-
diga parkeringsanläggningar. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen parkering ges grå färg. 
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Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 25 § 
25 §    Användningen besöksanläggningar ska tillämpas för områden för 
verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och reli-
giösa verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande bygg-
nader och övriga besöksanläggningar. 

Allmänt råd 
Med hänsyn till eventuell omgivningspåverkan bör användningen 
preciseras. 

Vid färgläggning bör användningen besöksanläggningar ges 
orange färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 26 § 
26 §    Användningen skola ska tillämpas för områden för förskola, fri-
tidshem, skola eller annan jämförlig verksamhet. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen skola ges röd färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 27 § 
27 §    Användningen trafik ska tillämpas för områden för väg- och spår-
trafik med tillhörande anläggningar samt vägreservat. Här ingår bland 
annat spårområden, stations- och servicebyggnader och liknande anlägg-
ningar. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen trafik ges grå färg. 
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Motiv  
Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan har det exemplifierats vad som kan ingå i användningen. Om-
råden för räddningstjänsten har tidigare räknats som vägtrafik och därför 
inrymts i användningen trafik. I och med att det nu införs en ny använd-
ning för samhällsviktigt ändamål så ska räddningstjänst inte längre loka-
liseras inom användningen trafik. I övrigt är ingen ändring avsedd.  

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 28 § 
28 §    Användningen annat samhällsviktigt ändamål  tillämpas för områ-
den för försvarsmakten, räddningstjänsten och  annat liknande samhälls-
viktigt ändamål. Användningen ska alltid preciseras. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen annat samhällsviktigt ändamål 
ges vit färg. 

Motiv  
Användningen annat samhällsviktigt ändamål är ny jämfört med Bover-
kets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Avsikten 
är att täcka in ett behov av att planlägga mark för samhällsviktigt verk-
samhet såsom räddningstjänst och områden för försvarsmakten. Områden 
för räddningstjänsten har tidigare inrymts inom användningen trafik och 
områden för försvarsmakten har tidigare inte tydligt rymts inom de övriga 
användningarna av kvartersmark i Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. Användningen måste preciseras för att 
uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket PBL. 

Konsekvenser 
Planläggningen kan med den nya användningen bli mer ändamålsenlig 
och tydlig vid genomförande och tolkning av detaljplaner.  

4 kap. 29 § 
29 §    Användningen hamn ska tillämpas för områden för  hamnverk-
samhet och sjötrafik. Även kompletterande handel och service ingår. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen hamn ges grå färg. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 
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Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 30 § 
30 §    Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för ser-
vice, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och andra 
verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen verksamheter ges beige färg. 

Motiv  
Användningen verksamheter infördes med Boverkets allmänna råd 
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan och inrymde då även handel 
med skrymmande varor. Att begränsa handel till endast handel med 
skrymmande varor är inte tillåtet utan att en handelsutredning visat på 
lämpligheten i detta. För användningen verksamheter har det därför tidi-
gare alltid krävts en handelsutredning om den inte kombinerats med an-
vändningen detaljhandel. För att slippa kravet på handelsutredning ingår 
inte längre handel med skrymmande varor i verksamheter.  

Konsekvenser 
Det krävs inte längre någon handelsutredning för att kunna använda an-
vändningen verksamheter i detaljplan vilket underlättar tillämpningen och 
förståelsen för vad användningen innebär. Då kommunen vill tillåta han-
del utöver partihandel och försäljning i samband med tillverkning inom 
områden för verksamheter krävs en kombination med användningen de-
taljhandel.  

4 kap. 31 § 
31 §    Användningen annan kvartersmark ska tillämpas i de fall någon av 
användningarna i 11− 30 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid 
preciseras. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen annan kvartersmark ges rosa 
färg. 

Motiv  
Användningen annan kvartersmark införs för att möjligöra reglering i de 
situationer där användningar i 11-30 §§ inte är tillämpliga. 

När bestämmelsen annan kvartersmark används ska användningen alltid 
preciseras för att uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket 
PBL.  
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Konsekvenser 
När användningen annan kvartersmark används finns risk för otydligheter 
vid tolkningen av användningen. Användningen annan kvartersmark har 
getts beteckningen Y, vilket fram till 2012 betecknade användningen id-
rott. Det kan därför finnas en viss risk för tolkningssvårigheter när be-
teckningen nu får en ny innebörd. 

4 kap. 32 § 
32 §    Vattenområde ska endast användas för öppet vatten och vatten 
med mindre anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas. 
Sådana anläggningar regleras genom preciseringar av användningen vat-
tenområde. 

Allmänt råd 
Vid färgläggning bör användningen vattenområde ges blå färg. 

Motiv  
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 33 § 
33 §    Bestämmelser om utformning av allmän plats reglerar preciserat 
ändamål och utformning som ska eller kan finnas på den allmänna plat-
sen. 

Motiv  
I Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 
ingick mark och vegetationsbestämmelser eller placeringsbestämmelser 
inte i utformning av allmän plats utan låg som egna former av egenskaps-
bestämmelser på allmän plats. Eftersom dessa bestämmelser handlar om 
utformning av allmän plats ingår de numera i egenskapsbestämmelser om 
utformning av allmän plats. Någon ändring i sak avses inte. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 34 § 
34 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång på allmän 
plats mot annan allmän plats reglerar var stängsel ska finnas samt var ut-
fart och annan utgång får respektive inte får anordnas. 

Motiv  
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 
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Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 35 § 
35 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden reglerar hur allmänna 
platser med befintliga miljöer som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. 

Motiv  
Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 
med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-
plan. 

Konsekvenser 
En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 36 § 
36 §    Bestämmelser om rivningsförbud reglerar att befintliga byggnader 
som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt inte får rivas. 

Motiv 
Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 
med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-
plan. 

Konsekvenser 
En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 37 § 
37 §    Bestämmelser om varsamhet reglerar vilka karaktärsdrag och vär-
den hos byggnader som varsamheten speciellt ska inriktas på. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 38 § 
38 §    Bestämmelser om skydd mot störningar reglerar skydd mot de ris-
ker som kan uppstå på grund av de verksamheter som detaljplanen tillåter 
inom planområdet och åtgärder mot störningar som uppkommer utanför 
planområdet.  
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Motiv  
Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 
med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-
plan. I det allmänna rådet angavs att skyddsbestämmelser endast bör till-
lämpas om marken ska bli lämplig att bebygga. Detta är en allmän princip 
för all reglering i planbestämmelser och tas därför bort i föreskriften. Det 
rekommenderades även att bestämmelsen vid enskilt huvudmannaskap 
skulle kombineras med administrativa bestämmelser om villkor för lov 
och villkor för startbesked. Möjligheterna till villkor för skyddsbestäm-
melser är dock till stor del begränsade till tomt, vilken då inte är tillämp-
bart på allmän plats. Det allmänna rådet angav även när högsta nivåer på 
störningar kunde regleras. Detta följer dock av lag, varför det tas bort i 
föreskriften. 

Konsekvenser 
En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 39 § 
39 §    Bestämmelser om utnyttjandegrad reglerar bebyggelsens största 
och/eller minsta omfattning.  

Egenskapsbestämmelser om utnyttjandegrad kan anges antingen som 
andel i procent eller med fasta tal eller i kombination. Alla areamått ska i 
bestämmelsen anges i kvadratmeter.  

Om bestämmelsen inte relaterar till egenskapsområdet ska det tydligt 
framgå vilket område bestämmelsen relateras till. 

Motiv 
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Genom att det nu i föreskrift regleras hur utnyttjandegraden ska regleras 
innebär det att andra sätt inte längre får användas. Gällande utnyttjande-
grad har regleringar sett olika ut och en mängd olika sätt har använts. 
Detta styrs nu upp genom föreskriften.  

4 kap. 40 § 
40 §    Bestämmelser om höjd på byggnadsverk reglerar bebyggelsens 
högsta eller lägsta höjd.  

Allmänt råd 
Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör anges som plushöjd 
över ett angivet nollplan. 

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör kombineras med 
bestämmelser om markens höjd. 
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Motiv  
Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan har bestämmelsen om höjd på byggnadsverk ändrats till att re-
glera byggnadsverk och inte enbart byggnader. Detta i enlighet med möj-
ligheten i 4 kap 16 § 1 PBL. 

Som följer av bilaga 1 har beteckningarna i form av symboler tagits bort 
och ersatts med beteckningen h. Detta för att möjliggöra indexering.  

I bilaga 1 finns undergrupper för totalhöjd och nockhöjd samt annan höjd 
på byggnadsverk. Begreppet byggnadshöjd tas inte med då Boverket inte 
rekommenderar detta som ett lämpligt sätt att reglera höjd på byggnader 
då det leder till tolkningssvårigheter. 

Som ett allmänt råd rekommenderar Boverket att höjd på byggnadsverk 
anges som en plushöjd över ett angivet nollplan. Detta eftersom det ökar 
läsbarheten maskinellt samtidigt som det även juridiskt är en mer exakt 
reglering. 

Konsekvenser 
Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  

4 kap. 41 § 
41 §    Bestämmelser om prickmark reglerar att ett område inte får förses 
med byggnad. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan när det gäller prickmark.  

Den stora förändringen är att bestämmelsen korsmark, endast komple-
mentbyggnad får placeras, nu tagits bort. Det finns ett antal anledningar. 
Dels är raster inte möjliga att indexera, vilket gör att det enbart gått att 
reglera en typ av korsmark i en och samma plan. Dels har bestämmelsen 
inneburit tolkningssvårigheter vid tillämpning av detaljplaner. Boverkets 
slutsats är att innebörden av korsmark, att reglera vilken typ av byggnad 
som får placeras inom en viss yta lämpligen regleras genom utformnings-
bestämmelser. 

Konsekvenser 
Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga med färre bestämmel-
ser som betecknas som raster. 

4 kap. 42 § 
42 §    Bestämmelser om takvinkel reglerar lutning i grader på tak. 
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Motiv  
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring i sak är avsedd jäm-
fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för de-
taljplan. 

Som följer av bilagan har beteckningarna i form av symboler tagits bort 
och ersatts med beteckningen o. Detta för att möjliggöra indexering.  

Konsekvenser 
Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  

4 kap. 43 § 
43 §    Bestämmelser om fastighetsstorlek reglerar största och/eller minsta 
fastighetsstorlek. 

Motiv  
Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan har det förtydligats vad bestämmelser om fastighetsstorlek re-
glerar. 

Konsekvenser 
Mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 44 § 
44 §    Bestämmelser om placering reglerar byggnadsverks och tomters 
placering. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 45 § 
45 §    Bestämmelser om utformning reglerar  fasadutsmyckningar, 
material och kulörer på byggnadsverk, utformning av delar av byggnads-
verk, typer av byggnadsverk, utformning av tomt samt rumsfördelning i 
lägenhet. 

Motiv  
Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan har det förtydligats att bestämmelser om utformning gäller 
byggnadsverk och inte enbart byggnader.  
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Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan har rekommendationen på särskilda skäl tagits bort då det föl-
jer av de allmänna principerna för planläggning. 

Det har även förtydligats att rumsfördelning i lägenheter kan regleras 
med utformningsbestämmelser, till exempel i de fall det krävs för att 
uppnå kraven i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyg-
gande.  

Konsekvenser 
Regleringen blir mer ändamålsenlig.  

4 kap. 46 § 
46 §    Bestämmelser om utförande reglerar byggnadsteknik samt mar-
kens genomsläpplighet. 

Motiv  
Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan har det förtydligats att utförandebestämmelser kan användas 
för att reglera markens genomsläpplighet. 

I det allmänna rådet angavs att utförandebestämmelser endast bör tilläm-
pas om det krävs för att bebyggelse ska komma till stånd. Detta är en all-
män princip för planläggning och tas därför bort ur föreskriften. 

Som följer av bilagan ska de utförandebestämmelser som tidigare beteck-
nats med symboler numera betecknas med b. Detta för att möjliggöra in-
dexering.  

Konsekvenser 
Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  

4 kap. 47 § 
47 §    Bestämmelser om annan ändring än tillbyggnad reglerar sådana 
krav på byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ och undantag från 
sådana krav. 

Motiv  
Bestämmelsen har inte funnits med i Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. Den införs då möjligheten finns enligt 4 
kap. 16 § 5 PBL. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 
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4 kap. 48 § 
48 §    Bestämmelser om av byggnaders användning reglerar hur den eller 
de för området gällande användningen avgränsas eller fördelas inom en 
byggnad. 

Motiv  
Bestämmelsen har inte funnits med i Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. Den införs då möjligheten finns enligt 4 
kap. 11 § 2 PBL. Denna bestämmelse möjliggör även tredimensionella 
regleringar då användningen av en byggnad delas upp. 

Konsekvenser 
Detaljplaner blir mer lättlästa och tydliga.  

4 kap. 49 § 
49 §    Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 
reglerar andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägen-
heternas storlek. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 50 § 
50 §   Bestämmelser om markens anordnande och vegetation reglerar 
markförhållanden, vegetation och parkering. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 51 § 
51 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän 
plats reglerar var stängsel ska finnas samt var utfart och annan utgång får 
respektive inte får anordnas. 

Motiv  
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 
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Som följer av bilagan har beteckningarna i form av symboler tagits bort 
och ersatts med beteckningen j. Detta för att möjliggöra indexering. Änd-
ringen medför även att bestämmelsen kan uttryckas mer flexibelt. Änd-
ringen till en beteckning på den yta som bestämmelsen avser innebär 
även att det blir tydligare vilket område som belastas av bestämmelsen.  

Konsekvenser 
Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  

4 kap. 52 § 
52 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden reglerar skydd av befint-
liga värdefulla byggnadsverk, bebyggelseområden och tomter. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 53 § 
53 §    §    Bestämmelser om rivningsförbud reglerar att befintliga bygg-
nader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömäss-
ig eller konstnärlig synpunkt inte får rivas. 

Motiv  
Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 
med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-
plan. 

Konsekvenser 
En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 54 § 
54 §    Bestämmelser om varsamhet reglerar vilka karaktärsdrag och vär-
den hos byggnadsverk som varsamheten speciellt ska inriktas på. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 
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4 kap. 55 § 
55 §    Bestämmelser om skydd mot störningar reglerar skyddsåtgärder 
för att motverka markföroreningar, olyckor, översvämning och erosion, 
för att motverka störningar från omgivningen samt högsta tillåtna nivåer 
på störning.  

Allmänt råd 
Bestämmelser om skydd mot störningar bör kombineras med ad-
ministrativa bestämmelser om villkor för lov eller villkor för start-
besked. 

Motiv  
I Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 
angavs när högsta nivåer på störningar kunde regleras. Detta följer dock 
av lag, varför det tas bort i föreskriften. 

Inga övriga ändringar är avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 56 § 
56 §    Bestämmelser om huvudmannaskap reglerar om allmän plats ska 
ha enskilt huvudmannaskap.  

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 57 § 
57 §    Bestämmelser om genomförandetid reglerar genomförandetiden 
för hela eller del av detaljplanen.  

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 58 § 
58 §    Bestämmelser om villkor för lov reglerar att lov för en åtgärd som 
innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får lämnas för-
rän en viss annan åtgärd först har genomförts.  
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Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 59 § 
59 §    Bestämmelser om villkor för startbesked reglerar att startbesked 
för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning 
inte får lämnas förrän en viss annan åtgärd först har genomförts.  

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 60 § 
60 §    Bestämmelser om upphävande av strandskydd reglerar var strand-
skyddet  upphävs genom detaljplanen.  

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 61 § 
61 §    Bestämmelser om ändrad lovplikt tillämpas för att minska eller 
öka bygg-, rivnings- eller marklovplikt och ska alltid preciseras med vad 
som avses. 

Motiv  
Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 62 § 
62 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål reglerar 
att ett område eller utrymme reserveras för att ge utrymme för ett visst 
allmännyttigt ändamål.  
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Allmänt råd 
Markreservat bör bara tillämpas om det kan kombineras med den 
huvudsakliga markanvändningen. 

Motiv 
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring i sak är avsedd jäm-
fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för de-
taljplan. 

Som följer av bilagan har beteckningen för energianläggningar ändrats 
från h till c. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 63 § 
63 §    Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanläggningar 
reglerar att ett område eller utrymme reserveras för att ge utrymme för en 
gemensamhetsanläggning. 

Motiv 
Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring i sak är avsedd jäm-
fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för de-
taljplan. 

Konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

4 kap. 64 § 
64 §    Fastighetsindelningsbestämmelser reglerar hur en fastighet eller 
samfällighet ska utformas. 

Motiv  
Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 
med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-
plan. 

I det allmänna rådet angavs att fastighetsindelningsbestämmelser bör till-
lämpas när en viss lösning för fastighetsindelningen eftersträvas eller när 
det finns behov av att bestämma fastighetsindelning. Detta är dock regle-
rar i lag när fastighetsindelning ska bestämmas i detaljplan. 

Konsekvenser 
En mer ändamålsenlig reglering. 
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4 kap. 65 § 
65 §    Bestämmelser om rättigheter reglerar att en rättighet, som avser 
servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller annan rättighet, ska 
skapas, ändras eller upphävas.  

Motiv  
Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 
med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-
plan. 

Konsekvenser 
En mer ändamålsenlig reglering. 

5 Kap. Planbeskrivning 

5 kap. 1 § 
1 §    Planbeskrivningen ska redovisa planinformation enligt 2 kap. 2 § 
1− 5 och 8.  

Motiv  
Korrekt information om förvaltningsbeslutet är viktig i flera avseenden. 
Till exempel ska olika dokument kunna härledas till när de upprättas, det 
ska framgå när och av vem beslut fattats och var det förvaras och kan 
hämtas. För planbeskrivningen är det viktigt att det kan härledas till vil-
ken detaljplan den hör. 

Idag anger olika kommuner olika planinformation. Den information som 
omfattas i paragrafen är vanligt förekommande.  

Konsekvenser 
Den som upprättar detaljplanen, kommunen, måste uppge planinformat-
ion på ett enhetligt sätt. Kommunen måste därför säkerställa att den pro-
gramvara man har som verktyg för att producera detaljplaner ger möjlig-
het att lämna denna information. Enhetlig planinformation medger nat-
ionella tjänster för utsökning och redovisning av detaljplaner. 

5 kap. 2 § 
2 §    Planbeskrivning består av en handling med eventuella bilagor.  

Handlingen ska bestå av tre avsnitt. Det första avsnittet redovisar de-
taljplanens syfte, det andra avsnittet de överväganden som legat till grund 
för beslutet om detaljplanen och det tredje avsnittet beskriver hur detalj-
planen ska förstås och genomföras. 

Planbeskrivningen ska endast innehålla sådan information som är nöd-
vändig för att handlägga planärendet och sådan information som krävs för 
att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras.   
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Motiv  
Planbeskrivningen ska dels utgöra underlag för beslutsfattare och berörda 
under planprocessen men även kunna användas vid genomförande och 
tillämpning av detaljplanen när den vunnit laga kraft. Kritik har framförts 
där det menas att planbeskrivningarna genom åren blivit mer omfattande 
och mer svårlästa. Planbeskrivningarna fylls med utredningar och plane-
ringsförutsättningar och det som är relevant för genomförandet av detalj-
planen är svårt att hitta vilket har lett till att planbeskrivningarna har 
kommit att användas mindre när detaljplanen ska genomföras.  

För att planbeskrivningar ska bli lättare att använda vid tolkning och ge-
nomförande av den lagakraftvunna detaljplanen reglerar föreskrifterna 
dispositionen och begränsar innehållet i planbeskrivningen. Planbeskriv-
ningen ska bestå av tre delar där samtliga delar är väsentliga under plan-
processen och vid antagandet av detaljplanen men där informationen är 
styrd så att det efter antagandet endast ska räcka att läsa första och tredje 
delen för tolkning och genomförande av detaljplanen. 

I den första delen behandlas syftet med detaljplanen. Syftet med detalj-
planen är viktig genom planrocessen, är grundläggande för all reglering 
som detaljplanen innebär liksom vid tolkning och vid genomförandet av 
detaljplanen.  

I andra delen beskrivs de övervägande som legat till grund för beslutet 
om detaljplanen och regleringarna i den. Den information som ska finnas 
med här är till exempel överväganden och slutsatser av utredningar som 
legat till grund för regleringen i detaljplanen. Det är dock inte alla utred-
ningar eller undersökningar som ska redovisas här utan det är begränsat 
till sådant som är nödvändig för att handlägga och besluta om detaljpla-
nen. 

I den tredje delen redovisas enbart sådant som krävs för att den lagakraft-
vunna detaljplanen ska kunna förstås och genomföras.  

Konsekvenser 
Genom att reglera planbeskrivningens disposition och tydliggöra vilken 
information som den ska innehålla kommer planbeskrivningarna att bli 
tydligare, mer tillgängliga och mer tillämpbara. Bygglovhandläggare, för-
rättningslantmätare, byggherrar med flera kommer snabbt att kunna hitta 
relevant information. 

För den som upprättar detaljplanen innebär det att hen måste tydligare 
skilja på vad som ligger till grund för regleringen och hur regleringen se-
dan utformas. Det kan innebära att vissa saker behöver tas upp både i del 
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två och del tre. Det kommer även krävas att informationen värderas så att 
inte utredningar och information som inte legat till grund för bedömning-
ar i detaljplanen redovisas. 

Kraven på planbeskrivningens disposition kommer innebära behov hos 
många kommuner att uppdatera mallar. 

5 kap. 3 § 
3 §    Syftet ska kortfattat uttrycka vad detaljplanen ska möjliggöra och, 
om relevant, hur detaljplanen ska förhålla sig till värden på platsen. 

Motiv  
Planens syfte är väsentligt vid framtida tolkning av detaljplanen. 
Därför regleras vad syftet ska uttrycka. Vid bedömning av ansök-
ningar om avvikelser från detaljplan vid bygglov är det viktigt att 
syftet tydligt förklarar vad detaljplanen avser att möjliggöra och 
vilka särskilda värden som tagits hänsyn till. Finns inga sådana 
värden behöver syftet inte innehålla det. 

Konsekvenser 
Regleringen bör innebära tydligare syften vilket ska underlätta kom-
mande tolkning vid tillämpning och genomförande av detaljplaner.  

5 kap. 4 § 
4 §    Planbeskrivningen ska redovisa bedömningen av lämpligheten av 
markens användning utifrån 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Motiv  
Utifrån 2 kap. PBL ska en lämplighetsbedömning göras vid framtagandet 
av en detaljplan. Syftet med regleringen är att lämplighetsbedömningen 
ska redovisas för att stärka kopplingen mellan 2 och 4 kap. PBL. 

Konsekvenser 
Regleringen innebär att det blir tydligare hur kommunen gjort sina av-
vägningar i lämplighetsbedömningen. 

5 kap. 5 § 
5 §    Planbeskrivningen ska redovisa en sammanställning av de olika 
planeringsunderlag och utredningar som legat till grund för detaljplanens 
utformning.  

Allmänt råd 
Detta kan utgöras av de övervägande som ligger till grund för ex-
empelvis handelsbegränsning, reglering med anledning av buller 
eller skydd av kulturvärden.  
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Planeringsunderlag inklusive utredningar som har betydelse för 
beslutet om detaljplanen får utgöra bilagor till planbeskrivningen.  

Motiv  
Syftet är att det på ett samlat sätt ska redovisas vilka underlag och utred-
ningar som beslutet om detaljplan grundar sig på.  

För att inte planbeskrivningarna ska bli alltför omfattande anger det all-
männa rådet att bara de underlag som har betydelse för beslutet om de-
taljplan bör utgöra bilagor. 

Konsekvenser 
Regleringen innebär att det blir tydligare vilka underlag som legat till 
grund för beslutet om detaljplan. 

5 kap. 6 § 
6 §     Avvikelser från översiktsplanen ska redovisas utifrån hur kommu-
nen i översiktsplanen avser att använda området som detaljplanen gäller 
för.  

Allmänt råd 
Planbeskrivningen bör i redovisningen av avvikelser från över-
siktsplanen tydligt ange anvisning till vilken del av översiktspla-
nen som detaljplanen avviker från. 

Motiv  
Översiktsplaner är ofta omfattande och innehåller en stor mängd inform-
ation av olika slag. Syftet med regleringen är att tydliggöra att planbe-
skrivningen ska redovisa om detaljplanen avviker från de ställningsta-
gande som översiktsplanen innehåller gällande detaljplaneområdet. Det 
allmänna rådet syftar till att ytterligare klargöra detta. 

Konsekvenser 
För att underlätta framtida detaljplanering bör översiktsplanerna vara tyd-
liga in sina ställningstaganden. 

5 kap. 7 § 
7 §    En redovisning enligt 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) 
ska göras i detta avsnitt av planbeskrivningen.  

Allmänt råd 
Om detaljplanen omfattas av undantag från krav på undersökning 
enligt 6 kap. 5 § miljöbalken bör detta framgå av detta avsnitt av 
planbeskrivningen. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra var i planbeskrivningen ställ-
ningstagandet om betydande miljöpåverkan ska göras. 
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Det allmänna rådet är en rekommendation om att även redovisa när de-
taljplanen omfattas av undantag på kravet om undersökning av om ge-
nomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåver-
kan. Detta för att detta är en ovanlig situation och annars kan leda till frå-
getecken kring processen. 

Konsekvenser 
Tydligare hur planbeskrivning ska utformas. 

5 kap. 8 § 
8 §    Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven på en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 6 kap. 11 och 12 §§ miljöbalken ska miljökonsekvens-
beskrivningen utgöra en bilaga till planbeskrivningen.   

Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 16 § miljöbalken 
ska detta avsnitt av planbeskrivningen innehålla en sådan redovisning. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att klargöra att miljökonsekvensbeskrivningen 
får utgöra en bilaga till planbeskrivningen. Det klargörs även att redovis-
ningen enligt 6 kap. 16 § miljöbalken ska göras i detta avsnitt av planbe-
skrivningen. 

Konsekvenser 
Tydligare hur planbeskrivning ska utformas. 

5 kap. 9 § 
9 §    Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven på en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 6 kap. 35 och 37 §§ miljöbalken ska miljökonsekvens-
beskrivningen utgöra en bilaga till planbeskrivningen. 

Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 43 § miljöbalken 
ska detta avsnitt av planbeskrivningen innehålla en sådan redovisning. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att klargöra att miljökonsekvensbeskrivningen 
får utgöra en bilaga till planbeskrivningen. Det klargörs även att redovis-
ningen enligt 6 kap. 43 § miljöbalken ska göras i detta avsnitt av planbe-
skrivningen. 

Konsekvenser 
Tydligare hur planbeskrivning ska utformas. 

5 kap. 10 § 
10 §    Om det i detaljplanen finns fastighetsindelningsbestämmelser eller 
rättigheter ska de särskilda prövningar som ska ske enligt 4 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900) redovisas.    
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Motiv  
Prövningar om fastighetsindelningar och rättigheter görs vanligen i lant-
mäteriförrättning vid genomförandet av en detaljplan. Det är dock möjligt 
att redan i planprocessen göra dessa prövningar och införa fastighetsin-
delningsbestämmelser eller bestämmelser om rättigheter. Under genom-
förandetiden kan inte lantmäterimyndigheten då göra en annan bedöm-
ning än vad som gjorts under planprocessen. För att ge berörda sakägare 
och lantmäterimyndigheten möjlighet att bedöma prövningarna krävs att 
de redovisas och motiveras tydligt i planbeskrivningen. Eftersom det är 
ett underlag för regleringen ska det redovisas i planbeskrivningens andra 
avsnitt. 

Konsekvenser 
Det tydliggörs för alla berörda sakägare hur bedömningen enligt fastig-
hetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen har gjorts 
och ger ett tydligt underlag vid en eventuell överprövning. 

5 kap. 11 § 
11 §    Om det i detaljplanen finns bestämmelser om upphävande av 
strandskydd ska bedömningen enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) redovisas i detta avsnitt.    

Motiv  
Syftet med regleringen är att det ska vara tydligt för länsstyrelsen och 
andra berörda på vilka grunder strandskyddet har upphävts i detaljplanen. 

Konsekvenser 
Tydligare planbeskrivning. 

5 kap. 12 § 
12 §    Om det ska anges beräknade värden enligt 4 kap. 33 a § plan- och 
bygglagen (2010:900) för omgivningsbuller ska det göras i detta avsnitt 
av planbeskrivningen. 

Allmänt råd 
Om en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller för 
planerade bostadsbyggnader anses obehövlig enligt 4 kap. 33 a § 
plan- och bygglagen (2010:900) bör detta motiveras i planbeskriv-
ningen. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra var i planbeskrivningen beräk-
nade bullervärden enligt 4 kap. 33 a § PBL ska göras. 

Genom att redovisa bullervärdena vid underlagen minskar risken för att 
de skulle kunna uppfattas som planbestämmelser. De blir även lättare att 
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hitta bullervärdena vid en tillsyn enligt miljöbalken om de alltid redovisas 
i samma del i planbeskrivningen. 

Det allmänna rådet är en rekommendation om att även redovisa varför be-
räknade värden inte har redovisats på grund av att kommunen ansett det 
obehövligt. 

Konsekvenser 
Tydligare planbeskrivning. 

5 kap. 13 § 
13 §   Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av motiven till de 
enskilda regleringarna som detaljplanen innehåller. Redovisningen ska 
göras utifrån detaljplanens syfte samt 2 kap. eller 8 kap. plan- och bygg-
lagen (2010:900).  

Lagstödet enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) till reglering-
arna ska anges. 

Motiv  
För att kunna tolka de regleringar som finns i en detaljplan är det viktigt 
att förstå motiven till dem. Eftersom varje reglering ska ha stöd i detalj-
planens syfte ställs krav på att stödet ska motiveras i planbeskrivningen. 
Detta för att vid kommande prövningar mot planen kunna bedöma om 
avvikelser är förenlig med detaljplanens syfte. Regleringen ska dock inte 
bara motiveras utifrån planens syfte utan även ange på vilket sätt de be-
hövs för att uppfylla de krav som ställs i 2 och 8 kap. PBL. 

I Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 
rekommenderades att lagstöd för varje planbestämmelse skulle redovisas 
i legenden med planbestämmelser. Detta görs nu till ett bindande krav 
som flyttas till planbeskrivningen. Detta för att legenden med planbe-
stämmelser ska bli mer lättläst och för att all motivering och stöd för en 
reglering ska samlas på ett ställe. 

Konsekvenser 
Detta bör underlätta tolkningen av detaljplanen vid efterkommande pröv-
ning.  

5 kap. 14 § 
14 §    Om genomförandet av detaljplanen kräver prövning enligt annan 
lag ska det redovisas. 

Motiv 
I samband med genomförandet av en detaljplan kan tillstånd eller pröv-
ning enligt någon annan lagstiftning än PBL vara aktuell. Det kan till ex-
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empel handla om dispens från biotopskydd, miljötillstånd eller tillstånd 
gällande byggnadsminnen. Detta är en viktig upplysning som ska redovi-
sas i planbeskrivningen.  

Konsekvenser 
Det blir tydligare för den som ska genomföra detaljplanen vilka pröv-
ningar enligt annan lag som behövs. 

5 kap. 15 § 
15 §    Illustrationer som enligt 4 kap 33 § andra stycket plan- och bygg-
lagen (2010:900)  behövs för att förstå detaljplanen ska redovisas i detta 
avsnitt av planbeskrivningen. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att tyddliggöra att de illustrationer som behövs 
för att förstå detaljplanen ska placeras i planbeskrivningen. Illustrationer 
har ibland placerats på detaljplanen vilket medfört frågor om deras juri-
diska status.  

Konsekvenser 
När illustrationerna redovisas i planbeskrivningen minskar risken för att 
de ska tolkas som juridiskt bindande regleringar.  

5 kap. 16 § 
16 §    Om det inom detaljplanen finns allmän plats ska det framgå vem 
som ska vara huvudman för denna. 

Motiv  
Trots att det endast är enskilt huvudmannaskap som ska redovisas på de-
taljplanen så ska det i planbeskrivningen alltid framgå vem som är hu-
vudman för de allmänna platserna. Detta för att det ska vara tydligt för 
alla berörda.   

Konsekvenser 
Genom att alltid redovisa huvudmannaskapet i planbeskrivningen, oavsett 
om det är kommunalt eller enskilt blir det tydligt för var och en vem som 
ska ansvara för den allmänna platsen. 

5 kap. 17 § 
17 §    Om det inom detaljplanen finns bestämmelseområden som utgör 
allmän plats ska det framgå vilka rättigheter och skyldigheter som följer 
av huvudmannaskapet. Det som ska redovisas är: 

1. mark- och utrymmesförvärv som måste ske för att genomföra de-
taljplanen, 

2. mark och utrymme som huvudmannen är skyldig att lösa in, 
3. mark och utrymme som staten är skyldig att lösa in, 
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4. mark och utrymme som huvudmannen får lösa in, och 
5. rättigheter som kommunen får lösa in. 
Om huvudmannaskapet är kommunalt ska det framgå vilka konse-

kvenser detta kan få om detaljplanen inte genomförts under genomföran-
detiden. Det som ska redovisas är: 

1. mark och utrymme som kommunen får lösa in, och 
2. rättigheter som får lösas in. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra var detaljplanens olika reglering-
ar innebär angående markförvärv.    

Konsekvenser 
Genom att de fastighetsrättsliga åtgärderna presenteras i den tredje delen 
av planbeskrivningen blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att genom-
föras. 

5 kap. 18 § 
18 §    Om mark eller utrymme för enskilt byggande även ska användas 
för allmän ledning, allmän trafikanläggning eller trafikanläggning som är 
gemensam för flera fastigheter ska skyldigheten att förvärva rätt till mar-
ken eller utrymmet  redovisas. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra var detaljplanens olika reglering-
ar innebär angående rättighetsupplåtelse.    

Konsekvenser 
Genom att de fastighetsrättsliga åtgärderna presenteras i den tredje delen 
av planbeskrivningen blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att genom-
föras. 

5 kap. 19 § 
19 §    Om det avses genomföras  någon förändring i fastighetsindelning-
en ska det redovisas. Det ska även redovisas på vilket sätt förändringen är 
tänkt att genomföras och vem som ska stå för kostnaderna.  

Detsamma gäller då gemensamhetsanläggning eller rättighet avses bil-
das, ändras eller upphöra att gälla. 

Allmänt råd 
Om det är lämpligt att en samfällighetsförening bildas för gemen-
samhetsanläggningen bör det redovisas. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka förändringar i fastighetsin-
delningen och vilka rättigheter som genomförandet av detaljplanen kan 
medföra. Det syftar även till att visa för berörda parter vilka skyldigheter 
och kostnader som kan uppstå för dem.     
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Konsekvenser 
Genom att de fastighetsrättsliga åtgärderna presenteras i den tredje delen 
av planbeskrivningen blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att genom-
föras. 

5 kap. 20 § 
20 §    Det ska redovisas vem som avses ansvara för: 

1. utbyggnad och drift av allmänna platser, och  
2. utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. 
I de fall det är känt vid detaljplanens antagande ska det redovisas vem 

som avses ansvara för utbyggnad och drift av annan infrastruktur inom 
detaljplanen. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra vem som ska ansvara för att 
bygga ut allmänna platser och annan infrastruktur. Då det gäller enskilda 
anläggningar och allmänna platser med enskilt huvudmannaskap syftar 
inte regleringen till att någon enskild ska anges. Detta eftersom det ofta 
inte är känt vid detaljplanens antagande vem som kommer att ansvara för 
utbyggnaden. Det ska dock framgå att det till exempel är de blivande fas-
tighetsägarna inom området som kommer att bli ansvariga.     

Konsekvenser 
Genom denna redovisning blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att ge-
nomföras och vilket ansvar olika parter har. 

5 kap. 21 § 
21 §    Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra 
markanvisningar ska detta redovisas. Även avtalens huvudsakliga inne-
håll och konsekvenser av att detaljplanen genomförs med stöd av dessa 
ska redovisas.  

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra var i planbeskrivningen redovis-
ningen av avtal ska finnas.  

Konsekvenser 
Genom denna redovisning blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att ge-
nomföras och vilket ansvar olika parter har. 

5 kap. 22 § 
22 §    Om detaljplanen innehåller allmän plats ska det redovisas hur den 
avses utformas och förvaltas.  

Allmänt råd 
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Om särskild standard, utformning, drift eller underhåll av en tek-
nisk anläggning krävs för att tillgodose de behov eller uppfylla de 
krav som ställs på anläggningen bör detta redovisas.  

En tidplan för när och i vilken ordning detaljplanen är avsedd att 
genomföras bör redovisas.  

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka kostnader som genomfö-
randet av den allmänna platsen kan innebära och hur den ska förvaltas.  
Det allmänna rådet rekommenderar att även en tidplan för utbyggnaden 
redovisas. Detta eftersom det är lämpligt att redovisa beroenden som på-
verkar genomförandetakten på exploateringen.  

Konsekvenser 
Genom denna redovisning blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att ge-
nomföras och vilket ansvar olika parter har. 

5 kap. 23 § 
23 §     En  ekonomisk bedömning av vad  genomförandet av detaljplanen 
kan antas innebära samt den kostnadsfördelning och det betalningsansvar 
som kan uppkomma för olika parter som berörs ska redovisas 

Allmänt råd 
Om betalningsansvar kan uppkomma bör den ekonomiska redo-
visningen innehålla uppgifter om: 

1. kostnader för utbyggnad av allmänna platser och infrastruk-
tur, 

2. kostnader för utbyggnad av gemensamhetsanläggningar, 
3. kostnader för drift och underhåll, 
4. kostnader för markförvärv, 
5. kostnader för intrångsersättning vid markupplåtelser, 
6. kostnader för ersättningar på grund av detaljplanen, 
7. kostnader för lantmäteriförrättningar, 
8. avgifter och taxor som kommer att användas, 
9. intäkter från markförsäljning, och 
10. värdeförändringar. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka kostnader som genomfö-
randet av detaljplanen kan innebära. Här är det viktigt att visa att kostna-
der som kan uppkomma även om det exakta beloppet inte är känt. Det är 
även viktigt att vem som ska stå för kostnaderna.  Då det gäller att ange 
vem som ska stå för kostnaderna syftar inte regleringen till att någon en-
skild ska anges. Detta eftersom det ofta inte är känt vid detaljplanens an-
tagande vem som kommer att vara sakägare vid genomförandet. Det ska 
dock framgå att det till exempel är de blivande fastighetsägarna inom om-
rådet som kommer att bli ansvariga.     
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Konsekvenser 
Genom denna redovisning blir det tydligt vilka kostnader som uppstår 
genom genomförandet av detaljplanen och vem som kommer att stå för 
kostnaderna. 

5 kap. 24 § 
24 §    Det ska framgå om kommunen avser att ta ut planavgift i samband 
med bygglov.  

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka kostnader för detaljplanen 
som kan uppkomma i samband med bygglovet.     

Konsekvenser 
Genom denna redovisning blir det tydligt vilka kostnader som uppstår för 
detaljplanen i samband med bygglovet.  

5 kap. 25 § 
25 §    Om detaljplanen kan antas innebära en skada så att en fastighetsä-
gare eller rättighetshavare kan ha rätt till ersättning eller inlösen av fas-
tighet ska detta redovisas. Det ska även redovisas vad som praktiskt krävs 
för att erhålla ersättningen. 

Motiv  
Syftet med regleringen är att tydliggöra vilken rätt till ersättning eller in-
lösen som uppkommer genom detaljplanens antagande och på vilket sätt 
en berörd sakägare ska agera i dessa fall för att kräva ersättning eller inlö-
sen.     

Konsekvenser 
Genom denna redovisning blir det tydligt vad genomförandet av detalj-
planen medför när det gäller rätten till ersättning eller inlösen.  

6 Kap. Ändring av detaljplan 

6 kap. 1 § 
1 §    Reglerna om ändring av detaljplan i detta kapitel gäller endast när 
ändringen avser detaljplaner som är utformade enligt denna föreskrift.  

Motiv  
Ändring av detaljplan kan göras på alla planer som enligt övergångsbe-
stämmelserna i PBL numera ska räknas som detaljplaner eller som plan-
bestämmelser i en detaljplan. Det innebär att ändring ser väldigt olika ut 
beroende på vilken plan det är som ändras och vad ändringen avser. Att 
skriva bindande regler som ska gälla för all dessa möjliga situationer är 
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inte möjligt samtidigt som vi garanterar att lagens krav på tydlighet upp-
fylls. Boverket har därför valt att enbart reglera ändring av detaljplan för 
detaljplaner som är utformade enligt denna föreskrift.  

Konsekvenser 
Att föreskriften enbart reglerar ändring av detaljplan för detaljplaner som 
är utformade enligt denna föreskrift innebär att den får ytterst begränsad 
tillämplighet. 

6 kap. 2 § 
2 §    Ett beslut om ändring av detaljplan ska redovisas med en uppdate-
rad plankarta som redovisar samtliga gällande bestämmelser inom plan-
området och en planbeskrivning som uppdaterats med en beskrivning av 
ändringen.   

Motiv  
Avsikten är att alla gällande bestämmelser ska framgå av en handling.  

Konsekvenser 
Den samlade regleringen framgår alltid tydligt från det senaste beslutet. 

6 kap. 3 § 
3 §    Enbart de beteckningar och bestämmelser som gäller efter att änd-
ringen fått laga kraft ska redovisas på plankartan och i legenden med 
planbestämmelser.  

Motiv  
Avsikten är att alla gällande bestämmelser ska framgå av en handling.  

Konsekvenser 
Den samlade regleringen framgår alltid tydligt från det senaste beslutet. 

6 kap. 4 § 
4 §    Vid beslut om ändring av en detaljplan ska det förutom planinform-
ationen enligt 2 kap. 2 § även framgå följande ändringsinformation: 

1. ändringens diarienummer, 
2. vilken instans i kommunen som har fattat antagandebeslutet om änd-

ringen av detaljplanen, 
3. en hänvisning till beslutsprotokollet, 
4. enligt vilken lagstiftning ändringen av detaljplanen är gjord, 
5. när ändringen påbörjades,  
6. när ändringen fick laga kraft, 
7. nya och ändrade bestämmelser, och 
8. ny genomförandetid och för vilka bestämmelser den nya genomfö-

randetiden gäller. 
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Motiv  
Regleringen syftar till att det av detaljplanen ska vara tydligt att det skett 
en ändring, Korrekt information om förvaltningsbeslutet är viktig i flera 
avseenden. Till exempel ska olika dokument kunna härledas till när de 
upprättas, det ska framgå när och av vem beslut fattats och var det förva-
ras och kan hämtas.  

Konsekvenser 
Den som upprättar detaljplanen, kommunen, måste uppge ändringsin-
formation på ett enhetligt sätt. Kommunen måste därför säkerställa att 
den programvara man har som verktyg för att producera detaljplaner ger 
möjlighet att lämna denna information. Enhetlig ändringsinformation 
medger nationella tjänster för utsökning och redovisning av detaljplaner. 

6 kap. 5 § 
5 §    Vid beslut om ändring ska en beskrivning av ändringen bifogas 
planbeskrivningen. 

Av denna ska det framgå: 
1. anledningen till ändringen, 
2. varför ändring istället för ny eller upphävande, 
3. vad som ändras, 
4. konsekvenser av ändringen, 
5. överenstämmelse med detaljplanens syfte, och 
6. på vilket sätt ändringen uppfyller 2 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Motiv  
Vid en ändring av en detaljplan ska en planbeskrivning för ändringen 
upprättas. För att det ska vara tydligt vad ändringen avser regleras inne-
hållet i denna. 

Konsekvenser 
Underlättar vid genomförande och tolkning av ändring av detaljplan. 

Ikraftträdandebestämmelser 
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020. 
2. Författningen ska tillämpas på detaljplaner och planbeskrivningar 

som påbörjats efter den 31 december 2021. 

Motiv 
Författningen träder ikraft 1 januari 2020. Det innebär att författningen 
kan användas från detta datum.  

För att kommuner och programvaruleverantörer ska kunna anpassa sig till 
den nya regleringen föreslås att det är obligatoriskt att tillämpa författ-
ningen för detaljplaner som påbörjats efter den 31 december 2021. 
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Konsekvenser 
Boverket bedömer att tiden för omställning är tillräcklig för att ta fram 
nya programvaror och för kompetensutveckling av planhandläggare. 

Bilaga 
Bilagan är uppdelad i sju avsnitt och innehåller föreskrifter och allmänna 
råd. I varje avsnitt finns ett antal tabeller som anger vilka användningsbe-
stämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser 
som får användas i en detaljplan.  

Boverket har sedan år 2017 haft den så kallade planbestämmelsekatalo-
gen tillgänglig på PBL kunskapsbanken2. Planbestämmelsekatalogen in-
nehåller bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägled-
ningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från år 1949 
och framåt. Katalogen kan idag användas vid upprättande av nya detalj-
planer, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av 
detaljplaner. Den utgör dock endast vägledning, den är alltså inte juridiskt 
bindande. Till varje bestämmelse finns en bestämmelsekod angiven.  

Bilagan utgår från planbestämmelsekatalogen. Syftet med att föreskriva 
om vilka planbestämmelser som får användas är dels att uppnå enhetlig-
het i vilka planbestämmelser som används. På så sätt främjas rättsäkerhet. 
Dels att underlätta för framtida sökningar utifrån användarbehov. Detta 
möjliggörs genom en bestämmelsekod kopplad till varje bestämmelse 
som ska användas vid digital kodning.  

Avsnitten som innehåller användningsbestämmelser (avsnitt 1-4) utgörs 
av användningar och preciseringar av användningar. Varje användning 
har en möjlighet till en egen precisering av användningsbestämmelsen 
som får användas om tabellen inte innehåller en lämplig precisering. 
Dessa avsnitt innebär ingen märkvärd skillnad gentemot gällande planbe-
stämmelsekatalog.  

Avsnitten som innehåller egenskapsbestämmelser och administrativa be-
stämmelser (avsnitt 5-7) utgörs av undergrupper till varje egenskapsbe-
stämmelse och administrativ bestämmelse. Detta innebär en skillnad 
gentemot gällande planbestämmelsekatalog. Idag innehåller planbestäm-
melsekatalogen, som ovan nämnts, exempel på egenskapsbestämmelser 
och administrativa bestämmelser. Det är färdigformulerade bestämmelser 
som i många fall är svåra att anpassa så att de passar in i en specifik de-
taljplan. Därför används i stor utsträckning fritextbestämmelser som inte 
är sökbara i ett senare skede.  
                                                 
2 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ 
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För att minska antalet bestämmelser som inte går att söka på införs nu 
undergrupper. Till varje undergrupp finns en bestämmelsekod. Vid regle-
ring med egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser ska en 
undergrupp väljas utifrån vad bestämmelsen reglerar. Bestämmelsefor-
muleringen är sedan fri att formuleras så att den uppfyller tydlighetskra-
vet och detaljplanens syfte enligt 4 kap. 32 § andra och tredje stycket 
PBL. Ett exempel kan vara om det i en detaljplan behövs en egenskaps-
bestämmelse om att friskluftsintag inte får placeras i en viss riktning (en 
utförandebestämmelse) så ska undergruppen Ventilation väljas och be-
stämmelsen formuleras på ett sådant sätt att den uppfyller kraven i PBL.  

Boverkets bedömning är att genom införandet av undergrupper kommer 
sökbarheten att öka eftersom färre egenskapsbestämmelser och administ-
rativa bestämmelser kommer att kodas med en fritext-bestämmelsekod.  

En del tabeller med undergruppen av egenskapsbestämmelser och admi-
nistrativ bestämmelser innehåller en möjlighet till möjligheten att formu-
lera en egen undergrupp, en del inte. När den möjligheten finns får den 
endast användas om tabellen inte innehåller en lämplig undergrupp. 

Exemplen kommer att finnas kvar i planbestämmelsekatalogen på PBL 
kunskapsbanken som vägledning.  

Alla avsnitt innehåller kolumnen Bestämmelsekod. I detta skede är den 
kolumnen tom men kommer att innehålla koder när föreskriften beslutas. 
Koderna medför i sak inga konsekvenser eftersom de enbart är en identi-
fikation.  
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Adtollo AB 

Ale kommun 

Alingsås kommun 

Alvesta kommun 

Aneby kommun 

Arboga kommun 

Arjeplogs kommun 

Arkitektprogrammet Umeå univer-
sitet 

Arkitektur och teknik Chalmers 
Tekniska Högskola 

Arkitektutbildning KTH 

Arkitektutbildning Lunds universi-
tet 

Arvidsjaurs kommun 

Arvika kommun 

Askersunds kommun 

Avdelningen för Fastighetsveten-
skap på KTH 

Avesta kommun 

Bengtsfors kommun 

Bentley 

Bergs kommun 

Bjurholms kommun 

Bjuvs kommun 

Bodens kommun 

Bollebygds kommun 

Bollnäs kommun 

Borgholms kommun 

Borlänge kommun 

Borås stad 

Bostadsrätterna  

Botkyrka kommun 
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Boxholms kommun 

Bromölla kommun 

Bräcke kommun 

Burlövs kommun 

Byggherrarna 

Båstads kommun 

Civilingenjörsutbildning i lantmä-
teri, Lunds universitet 

Dals-Eds kommun 

Danderyds kommun 

Degerfors kommun 

Digpro Solutions AB 

Dorotea kommun 

Eda kommun 

Ekerö kommun 

Eksjö kommun 

Emmaboda kommun 

Enköpings kommun 

Eskilstuna kommun 

Eslövs kommun 

Essunga kommun 

Fagersta kommun 

Falkenbergs kommun 

Falköpings kommun 

Falu kommun 

Fastighetsägarna Sverige AB 

Filipstads kommun 

Finspångs kommun 

Flens kommun 

Forshaga kommun 

Fortifikationsverket 

Fysisk planering, Blekinge Tek-
niska Högskola 

Färgelanda kommun 

Föreningen Sveriges Bygglovs-
granskare och Byggnadsnämnds-
sekreterare, FSBS 

Föreningen Sveriges Byggnadsin-
spektörer, FSBI 

Föreningen Sveriges Stadsbyggare 

Försvarsmakten 

Gagnefs kommun 

Geoforum 

Gislaveds kommun 

Gnesta kommun 

Gnosjö kommun 

Grums kommun 

Grästorps kommun 

Gullspångs kommun 

Gällivare kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs stad 

Götene kommun 

Habo kommun 

Hagfors kommun 

Hallsbergs kommun 
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Hallstahammars kommun 

Halmstads kommun 

Hammarö kommun 

Handikappförbunden 

Haninge kommun 

Haparanda stad 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV 

Heby kommun 

Hedemora kommun 

Helsingborgs stad 

Herrljunga kommun 

Hjo kommun 

Hofors kommun 

HSB Riksförbundet 

Huddinge kommun 

Hudiksvalls kommun 

Hultsfreds kommun 

Hylte kommun 

Hyresgästföreningen Riksförbundet 

Håbo kommun 

Hällefors kommun 

Härjedalens kommun 

Härnösands kommun 

Härryda kommun 

Hässleholms kommun 

Höganäs kommun 

Högsby kommun 

Hörby kommun 

Höörs kommun 

Jokkmokks kommun 

Järfälla kommun 

Jönköpings kommun 

Kalix kommun 

Kalmar kommun 

Karlsborgs kommun 

Karlshamns kommun 

Karlskoga kommun 

Karlskrona kommun 

Karlstads kommun 

Katrineholms kommun 

Kils kommun 

Kinda kommun 

Kiruna kommun 

Klippans kommun 

Knivsta kommun 

Kramfors kommun 

Kristianstads kommun 

Kristinehamns kommun 

Krokoms kommun 

Kumla kommun 

Kungsbacka kommun 

Kungsörs kommun 

Kungälvs kommun 

Kävlinge kommun 
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Köpings kommun 

Laholms kommun 

Landskapsarkitektprogrammet Al-
narp 

Landskrona stad 

Lantmätarprogrammet, Högskolan 
Väst 

Lantmäteriet, division fastighets-
bildning 

Lantmäteriet, division geodata 

Lantmäteriprogrammet, Högkolan i 
Gävle 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Leksands kommun 

Lerums kommun 

Lessebo kommun 

Lidingö stad 

Lidköpings kommun 

Lilla Edets kommun 

Lindesbergs kommun 

Linköpings kommun 

Ljungby kommun 

Ljusdals kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Lomma kommun 

Ludvika kommun 

Luleå kommun 

Lunds kommun 

Lycksele kommun 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen Blekinge län 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen Skåne  

Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen Östergötland 

Malmö stad 

Malung-Sälens kommun 

Malå kommun 

Mariestads kommun 
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Mark- och miljödomstolen vid 
Nacka tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen vid Ös-
tersunds tingsrätt 

Mark- och miljööverdomstolen 

Markaryds kommun 

Marks kommun 

Melleruds kommun 

Mjölby kommun 

Mora kommun 

Motala kommun 

Mullsjö kommun 

Munkedals kommun 

Munkfors kommun 

Myndigheten för delaktighet, MFD 

Myndigheten för digital förvaltning 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB 

Mölndals stad 

Mönsterås kommun 

Mörbylånga kommun 

Nacka kommun 

Naturvårdsverket 

Nora kommun 

Norbergs kommun 

Norconsult Astando 

Nordanstigs kommun 

Nordmalings kommun 

Norrköpings kommun 

Norrtälje kommun 

Norsjö kommun 

Nybro kommun 

Nykvarns kommun 

Nyköpings kommun 

Nynäshamns kommun 

Näringslivets regelnämnd 

Nässjö kommun 

Ockelbo kommun 

Olofströms kommun 

Orsa kommun 

Orust kommun 

Osby kommun 

Oskarshamns kommun 

Ovanåkers kommun 

Oxelösunds kommun 

Pajala kommun 

Partille kommun 

Perstorps kommun 

Piteå kommun 

Ragunda kommun 

Regelrådet 

Region Gotland 

Riksantikvarieämbetet 

Riksbyggen  

Rikstrafiken 
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Robertsfors kommun 

Ronneby kommun 

Rättviks kommun 

SABO  

Sala kommun 

Salems kommun 

Samhällsbyggnad, Luleå tekniska 
universitet 

Samhällsplanerarprogrammet 
Umeå universitet 

Samhällsplanerarprogrammet, 
Stockholms universitet 

Sandvikens kommun 

S-GROUPS Solutions AB 

Sigtuna kommun 

Simrishamns kommun 

SIS, Swedish Standards Institute, 
TK 501, TK 323 

Sjöbo kommun 

Skara kommun 

Skellefteå kommun 

Skinnskattebergs kommun 

Skurups kommun 

Skövde kommun 

Smedjebackens kommun 

Sokigo AB 

Sollefteå kommun 

Sollentuna kommun 

Solna stad 

Sorsele kommun 

Sotenäs kommun 

Stadsbyggnad, stadsutveckling och 
planering, Malmö universitet 

Staffanstorps kommun 

Statens Fastighetsverk 

Statens geotekniska institut 

Stenungsunds kommun 

Stockholms stad 

Storfors kommun 

Storumans kommun 

Strängnäs kommun 

Strömstads kommun 

Strömsunds kommun 

Studentbostadsföretagen 

Sundbybergs stad 

Sundsvalls kommun 

Sunne kommun 

Surahammars kommun 

Svalövs kommun 

Svedala kommun 

Svenljunga kommun 

Svensk Handel 

Sveriges Arkitekter  

Sveriges geologiska undersökning-
ar 

Sveriges ingenjörer 

Sveriges kommuner och landsting 
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Sveriges planerares riksförbund 

Sveriges Väg- och vattenbyggares 
förening, SVR 

Symetri AB 

Säffle kommun 

Säters kommun 

Sävsjö kommun 

Söderhamns kommun 

Söderköpings kommun 

Södertälje kommun 

Sölvesborgs kommun 

Tanums kommun 

Tibro kommun 

Tidaholms kommun 

Tierps kommun 

Timrå kommun 

Tingsryds kommun 

Tjörns kommun 

T-Kartor Group AB 

Tomelilla kommun 

Torsby kommun 

Torsås kommun 

Trafikverket 

Tranemo kommun 

Transportstyrelsen 

Tranås kommun 

Trelleborgs kommun 

Trimble Solutions Sweden AB 

Trollhättans stad 

Trosa kommun 

Tyresö kommun 

Täby kommun 

Töreboda kommun 

Uddevalla kommun 

Ulricehamns kommun 

Umeå kommun 

Upplands Väsby kommun 

Upplands-Bro kommun 

Uppsala kommun 

Uppvidinge kommun 

Vadstena kommun 

Vaggeryds kommun 

Valdemarsviks kommun 

Vallentuna kommun 

Vansbro kommun 

Vara kommun 

Varbergs kommun 

Vaxholms stad 

Vellinge kommun 

Vetlanda kommun 

Vilhelmina kommun 

Villaägarnas Riksförbund 

Vimmerby kommun 

Vindelns kommun 
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Vingåkers kommun 

Vårgårda kommun 

Vänersborgs kommun 

Vännäs kommun 

Värmdö kommun 

Värnamo kommun 

Västerviks kommun 

Västerås stad 

Växjö kommun 

Ydre kommun 

Ystads kommun 

Åmåls kommun 

Ånge kommun 

Åre kommun 

Årjängs kommun 

Åsele kommun 

Åstorps kommun 

Åtvidabergs kommun 

Älmhults kommun 

Älvdalens kommun 

Älvkarleby kommun 

Älvsbyns kommun 

Ängelholms kommun 

Öckerö kommun 

Ödeshögs kommun 

Örebro kommun 

Örkelljunga kommun 

Örnsköldsviks kommun 

Östersunds kommun 

Österåkers kommun 

Östhammars kommun 

Östra Göinge kommun 

Överkalix kommun 

Övertorneå kommun 



 

Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 
planbeskrivning, dnr: 6352/2018 
 
Svar mailas till remiss@boverket.se  
 
Datum 2019-05-09, rev 2019-05-24 
Remisslämnare Samhällsutvecklingsnämnden 
Organisation Knivsta kommun 
Kontaktperson Erika Mickelsson, planhandläggare 
E-postadress erika.mickelsson@knivsta.se alt. knivsta@knivsta.se 
Adress Knivsta kommun, 741 75 Knivsta 

 
 
 
Remissvar (sätt kryss i vald ruta) 

Avstår  
Tillstyrker utan kommentar  
Tillstyrker med kommentar X 
Avstyrker med motivering  
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Föreskrift § 
Allm råd 

Konsekvensutredning 
(sida) 

Promemoria 
(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till 
ändring 

Föreskrift 4 kap 51 § 57  Upplever en osäkerhet kring hur 
bestämmelsen om utfartsförbud/stängsel  
ska tillämpas nu när möjlighet att reglera 
med symboler föreslås tas bort. Hur 
praktiskt ska ett utfartsförbud/stängsel 
regleras som en yta? Riskerar att bli 
otydligheter i plankartan då det kan bli fler 
egenskapsytor. Tidigare lades symboler 
längs med användningsgräns där 
utfartsförbud skulle råda. 

Inget eget förslag till 
ändring utan önskar ett 
förtydligande.  

Föreskrift 5 kap 13 § 68  Att lagstödet och motivet till 
planbestämmelsen ska anges i 
planbeskrivningen är positivt. Men det 
anges inte att lagstödet ska anges i 
plankartan, vilket ofta sker idag. Finns det 
en tanke med detta? 

Inget eget förslag till 
ändring utan önskar ett 
förtydligande.  

  Inga kommentarer.    
Föreskriften i sin helhet   En konsekvens av föreskriften är att den 

ger ytterligare möjligheter att överklaga 
detaljplaner på vilket i sin tur medför att 
handläggningstiden från start av detaljplan 
tills att detaljplanen vunnit laga kraft 
förlängs.  

Inget eget förslag till 
ändring utan enbart ett 
konstaterande av 
riskerna med 
föreskriften. 

     
     

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Erika Mickelsson Datum SUN-2019/264-1 
Planarkitekt 2019-05-09  
  
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Remiss – Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i 
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och 
behandlas digitalt 
SUN-2019/264-1 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
 
att anta bifogat remissvar gällande Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i 
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.  
 
Sammanfattning  
Genom en ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, har regeringen beslutat att 
detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dessa kan 
tillgängliggöras och behandlas digitalt, 2 kap. 5 a § PBF.  
 
Boverket avser att följa upp denna promemoria med en formell remiss om föreskrifter för att 
reglera digital information i detaljplaner och planbeskrivningar då myndigheten har fått i 
uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifterna. Boverket bedömer att detta tidigast kan ske 
under hösten 2019. Arbetet kommer att samordnas med Lantmäteriets arbete med att ta 
fram informationsspecifikationer för digitala detaljplaner och deras föreskrifter för grundkarta.  
Förutsättningen för hur digital detaljplaneinformation ska hanteras har hittills inte varit 
tillräckligt utredda för att det ska kunna vara möjligt att reglera genom föreskrifter.  
 
Remissvaret till promemorian ligger i samma dokument som remissvaret till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och planbeskrivning i enlighet med Boverkets 
anvisningar. Förvaltningen (genom planenheten) har inga synpunkter på promemorian.  
 
Bakgrund 
Regeringen har tidigare givit Lantmäteriet i uppdrag att utreda frågan om en nationell 
geodataplattform och en nationell plandatabas i uppdraget Digitalt först. Lantmäteriet 
lämnande sin slutrapport till regeringen den 26 april 2019. Där menar Lantmäteriet att det 
behövs ett tvingande regelverk om nationellt tillgängliggörande av digital 
detaljplaneinformation. Lantmäteriets förslag är att lagen (2010:1767) om geografisk 
miljöinformation ska vara den juridiska förutsättningen för att tillgängliggöra digital 
information i detaljplaner och planbeskrivningar. De nödvändiga 
informationsspecifikationerna planeras att utarbetas under hösten 2019.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
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Det är i dagsläget svårt att uppskatta vilka kostnader som kan uppkomma till följd av de 
kommande föreskrifterna för digital information i detaljplaner och planbeskrivningar. Det 
beror bland annat på vilket/vilka överföringsformat som blir aktuella och hur kommunens IT-
lösning stödjer det.  
 
Oavsett val av överföringsformat kommer kommunen ha en programmodul för att producera 
detaljplaner. Att arbeta digitalt med detaljplaner är en naturlig del av planarbetet och därmed 
även de direkta och indirekta kostnader det medför. Investeringar som görs i det arbetet 
faller oftast inom ramen för den ordinarie verksamheten.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
Bilagor 
Missiv Promemoria 
Promemoria  
Sändlista 
Remiss 
Svarsfil-remissvar 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Handläggaren 
Boverket 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Ett beslut att anta remissvaret bedöms inte påverka barn. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 





 

Promemoria
Datum 

2019-05-02 
 

 

3.2.1 
Diarienummer 

6352/2018 

 

 

 Enligt sändlista 

 

 
Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.  

Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se 

Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i 
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och 
behandlas digitalt 
 
Förutsättningarna för hur digital detaljplanerinformation ska hanteras har hit-
tills inte varit tillräckligt utredda för att det skulle vara möjligt att reglera ge-
nom föreskrifter. Nedan beskrivs anledningen till detta och vad som behöver 
finnas på plats för att Boverket ska kunna meddela föreskrifter för digital de-
taljplaneinformation. Det beskrivs även på vilket sätt föreskrifterna är tänkta att 
utformas.  

Genom en ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, har rege-
ringen beslutat att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att upp-
gifterna i dessa kan tillgängligöras och behandlas digitalt, 2 kap. 5 a § PBF.  

Boverket anser att villkoren för hur den digitala informationen i detaljplaner 
och planbeskrivningar ska överföras bör styras i Lantmäteriets specifikationer 
för tillgängliggörande av geografisk information kopplat till den nationella 
plattformen för geodata. Boverket avser att hänvisa till dessa specifikationer i 
föreskrifterna för digital detaljplaneinformation. Detta förutsätter författnings-
tekniskt och juridiskt att Lantmäteriet har bemyndigande att föreskriva om spe-
cifikationerna senast när Boverkets föreskrifter beslutas.  

Om förutsättningarna som beskrivs i denna promemoria uppfylls planerar Bo-
verket att skicka ut en formell remiss om föreskrifter för digital information i 
detaljplaner och planbeskrivningar med tillhörande konsekvensutredning. Bo-
verket bedömer att detta tidigast kan ske under hösten 2019. Arbetet kommer 
att samordnas med Lantmäteriets arbete med att ta fram informationsspecifikat-
ioner för digitala detaljplaner och deras föreskrifter för grundkarta. 
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Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett frågan om en nationell geoda-
taplattform och en nationell plandatabas. Lantmäteriet lämnade sin slutrapport1 
till regeringen den 26 april 2019. Där menar Lantmäteriet att det behövs ett 
tvingande regelverk om nationellt tillgängliggörande av digital detaljplanein-
formation. Lantmäteriets förslag innebär att lagen (2010:1767) om geografisk 
miljöinformation ska vara den juridiska förutsättningen för att tillgängliggöra 
digital information i detaljplaner och planbeskrivningar. De nödvändiga in-
formationsspecifikationerna planeras att utarbetas under hösten 2019. 

Kravet enligt PBF på att digital detaljplaneinformation ska kunna vara överför-
bar är nära sammankopplat med kravet på ett nationellt tillgängliggörande av 
informationen som hanteras i Lantmäteriets rapport. Därför anser Boverket att 
det i samband med en reglering om nationell geodataplattform bör införas ett 
bemyndigande för Lantmäteriet att föreskriva om specifikationer för detaljpla-
neinformation. Detta för att undvika att det ställs vissa krav för digital detalj-
planeinformation enligt 2 kap. 5 a § PBF och andra krav för tillgängliggörande 
i en nationell geodataplattform.  

Möjlig författningsteknisk lösning 
Nedan beskrivs hur en författning med hänvisning till lagen (2010:1767) om 
geografisk miljöinformation skulle kunna reglera förutsättningarna för att 
kunna hantera och överföra uppgifter i detaljplaner med planbeskrivning.  

 Med digital detaljplaneinformation menas i denna författning uppgifter i de-
taljplan med tillhörande planbeskrivning i digital form. 

 
 Vid överföring av digital detaljplaneinformation ska den information som fö-

reskrivs i Boverkets föreskrifter 2019:xxxx (Boverkets detaljplaneförskrift) 
ingå. 
 

 Vid överföring av digital detaljplaneinformation ska informationen kunna 
återges i den form som föreskrivs i x kap. x § i Boverkets föreskrifter 
2019:xx (Boverkets detaljplaneföreskrift). 
 

 Digital detaljplaneinformation ska vara lämplig för arkivering. 
 

 Informationen som avses  ska vara digitalt kodad så att planbestämmelserna 
och andra objekt är identifierbara och lägesbestämda. Informationen i läges-
bestämningar ska utgå från ytor. 
 

 Digitala detaljplaner ska vara i format som möjliggör digital överföring enligt 
vad som föreskrivs med stöd av lagen (2010:1767) om geografisk miljöin-
formation.  

                                                 
1
 Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen - Slutrapport i uppdraget att 

verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess 
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Övergripande konsekvensbeskrivning 
Det är inte möjligt mer än att på ett mycket generellt plan bedöma konsekven-
serna av ovanstående författningsförslag. Detta beroende på att konsekvenserna 
i stor utsträckning är beroende av senare beslut angående exempelvis kodning 
och överföringsformat och framförallt nationellt tillgängliggörande. I denna 
föreskrift regleras att detaljplaneinformationen ska vara i format som möjliggör 
digital överföring. Vidare regleras att informationen vid överföring ska vara 
digitalt kodad så att planbestämmelserna och andra objekt är identifierbara och 
lägesbestämda. För att kunna göra en närmare bedömning om konsekvenserna 
behövs kännedom om hur informationen ska struktureras och i vilket format 
den digitala detaljplanerinformationen ska vara.  

Formaten för digital överföring av detaljplaneinformationen kan inte bestäm-
mas idag eftersom det varierar beroende på vilka informationsmängder som ska 
överföras. Detta ger att endast ett tekniskt överföringsgränssnitt inte kan föror-
das. Detta innebär att ett större arbete behöver genomföras i samverkan med 
intressenter för att hitta de informationsmängder och överföringsgränssnitt som 
ska användas i samband med Lantmäteriets arbete med att ta fram specifikat-
ioner till Geodataplattformen. 

Nya krav med anledning av nationellt tillgängliggörande 

Det kommer att ställas nya krav på informationshanteringen med anledning av 
den nya plattform för geodata som regeringen har uppdragit till Lantmäteriet 
att utreda. Det överföringsformat som följer av den gällande SIS standarden för 
detaljplaner2 och Boverkets planbestämmelsekatalog kommer sannolikt att be-
höva justeras. Delar av planinformationen kan behöva utbytas separat och då 
troligen med andra tekniker som är mer lämpliga än XML-formatet som an-
vänds i detaljplanestandarden. Lantmäteriet kan idag inte ge närmare besked 
om hur modellen kommer att se ut. Detta kommer att utredas närmare i det 
specifikationsarbete som påbörjas under våren 2019. Utvecklingen av den nya 
modellen kommer Lantmäteriet göra bl.a. tillsammans med Boverket, kommu-
ner och systemleverantörer. 

Kostnader 

De samhällsekonomiska kostnaderna är svåra att närmare bestämma. Kostna-
derna är även beroende av vilken lösning som väljs. Kostnader för omställ-
ningen kommer dock, oavsett val, troligen till stor del hamna på kommunsek-
torn. De kostnader som oftast talas om är kostnaderna för själva teknikomställ-
ningen och hur dessa kommer att se ut för en enskild kommun. Boverket kon-
staterade i en rapport 20173 att svaret är  det beror på. Kommunernas förut-
sättningar ser helt olika ut. Bland annat beroende på vilken IT-lösning den en-
skilda kommunen har valt. Det finns kommuner som redan har gjort en om-
ställning och som troligtvis mycket marginellt kommer att påverkas kostnads-

                                                 
2
 SS 637040:2016 

3
 Boverket (2017) Digitala detaljplaner  reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt, rapport 

2017:21. 
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mässigt av ett genomförande av en reglering. En förändring av informationsin-
nehållet kan innebära att de kommuner som idag har gjort omställningen kan 
behöva komplettera delar av arbetet. Dock kommer den stora delen av digitali-
seringen med största säkerhet inte behöva göras om. För de flesta kommunerna 
kommer omställningen att medföra nya kostnader. För många mindre kommu-
ner kan det vara mer eller mindre omöjligt att inom rimlig tid själv klara av en 
omställning.  

När det gäller programmoduler för att producera detaljplaner konstaterade Bo-
verket att, för en medelstor kommun, kan det i runda tal handla om 100 000 
kronor i programinköp och 40 000-50 000 kronor i årligt underhåll. Till detta 
kommer också kostnader för installationer, utbildning, eventuell datakonverte-
ring. Omfattningen beror på förkunskaper och datamängder. Vidare konstate-
rade Boverket att kommunerna kommer att behöva göra vissa omställningar av 
sitt sätt att producera detaljplaner. Detta kommer att kräva kompetensutveckl-
ing och det kommer att uppstå ett behov av att staten aktivt genomför sådana 
insatser. Kommunerna kommer också att ha behov av vägledning från staten.  

I en intervjustudie gjord av Sweco på Boverkets uppdrag har de allra flesta av 
de intervjuade kommunerna i dagsläget digitala system och arbetssätt som är 
anpassade därefter. Flertalet kommuner har haft detta upplägg under en lång tid 
och i många fall bedömer man att det inte har varit någon speciellt stor kost-
nadsmässig utmaning att övergå till att ta fram nya detaljplaner digitalt. Det ses 
i regel som en naturlig verksamhetsutveckling som utförs integrerat i det lö-
pande linjearbetet och konkreta kostnader är främst knutna till programlicenser, 
viss kompetenshöjning samt support för upprättande av databaser. Efter den 
inledande investeringen bedömer de flesta intervjuade kommuner att det inte är 
några nämnvärda löpande kostnader till följd av det digitala arbetssättet. 

Många kommuner ser ett digitalt arbetssätt med nya planer som en naturlig del 
av planarbetet och därmed även de direkta och indirekta kostnader det medför. 
Investeringar som görs i det arbetet faller oftast inom ramen för den ordinarie 
verksamheten och därför har i regel ingen specifik konsekvensanalys eller upp-
följning gjorts kring just den frågan. På flera håll registreras tidsåtgång för ar-
betet med att ta fram detaljplaner, inte minst i de fall man anlitar konsulter, 
men i denna uppföljning separeras inte arbetet kopplat till just digitalisering. 
Den tidsuppföljning som görs på olika håll förefaller heller inte vara möjlig att 
jämföra med tidsåtgången för att ta fram detaljplaner innan man arbetade digi-
talt på samma sätt. 

Nyttor 

De isolerade nyttorna av ovanstående författningsförslag är även de i princip 
omöjliga att beskriva. Nyttorna måste dessutom sättas i ett större sammanhang. 
Som beskrevs inledningsvis handlar det inte bara om kravet att detaljplaner ska 
finnas i digital form utan även om kravet på att digitala detaljplaner ska finnas 
tillgängliga för nationell åtkomst. De största nyttorna uppstår givetvis då in-
formationen i detaljplaner tillgängliggörs digitalt vilket inte regleras i ovanstå-
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ende författning. En enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess är 
till nytta för medborgare, företag, kommuner, landsting, statliga myndigheter 
och andra aktörer genom att exempelvis bidra till att förenkla kontakterna mel-
lan dessa. En enhetlig digital process leder även till en mer effektiv tillämpning 
av PBL, vilket i sin tur ger förutsättningar för ett snabbare bostadsbyggande 
och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ovanstående författningsförslag 
är således en liten pusselbit för att uppnå detta.  

Lantmäteriet har gjort en uppskattning av det potentiella ekonomiska värde 
som användningen av nationella standardiserade och harmoniserade grundläg-
gande data som är tillgängliga från den nationella plattformen tillsammans med 
kommunernas egna geodata och privata företags data ger för aktörerna i den 
smarta samhällsbyggnadsprocessen.4  

De årliga potentiella ekonomiska fördelarna för samhällsbyggnadsprocessen 
beräknades till 22,5  42,6 miljarder kronor. För detaljplaner är den beräknade 
siffran 415 miljoner per år. Det konstateras också att de potentiella ekonomiska 
fördelarna finns i hela samhällsbyggnadsprocessen men att de största fördelar-
na finns i projekterings- och byggfasen. 

Dessa siffror förutsätter dock att all information i samtliga gällande detaljpla-
ner finns digitalt tillgängligt nationellt. Den reglering som utreds nu handlar 
endast om de cirka 1 500 tillkommande detaljplanerna per år efter år 2022.  

Även om de största nyttorna kanske finns utanför den offentliga sektorn upp-
kommer positiva effekter även inom det offentliga. För kommunernas del be-
döms nyttorna vara att förutsättningarna för att driva en effektivare digital 
planprocess blir bättre, planinformationen kommer att bli återanvändbar, vilket 
dels skapar nyttor direkt i den egna organisationen och dels ger möjlighet att 
bygga e-tjänster, vilket också kommer medborgarna/kunderna till nytta vid 
exempelvis ansökan om bygglov. 

 

                                                 
4
 Lantmäteriet (2019) Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen. Slutrapport 

i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Dnr: 519-2018/2019. 
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Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.  

Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se 

Sändlista; Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd  
om detaljplan med planbeskrivning 
 

Adtollo AB 

Ale kommun 

Alingsås kommun 

Alvesta kommun 

Aneby kommun 

Arboga kommun 

Arjeplogs kommun 

Arkitektprogrammet Umeå univer-
sitet 

Arkitektur och teknik Chalmers 
Tekniska Högskola 

Arkitektutbildning KTH 

Arkitektutbildning Lunds universi-
tet 

Arvidsjaurs kommun 

Arvika kommun 

Askersunds kommun 

Avdelningen för Fastighetsveten-
skap på KTH 

Avesta kommun 

Bengtsfors kommun 

Bentley 

Bergs kommun 

Bjurholms kommun 

Bjuvs kommun 

Bodens kommun 

Bollebygds kommun 

Bollnäs kommun 

Borgholms kommun 

Borlänge kommun 

Borås stad 

Bostadsrätterna  

Botkyrka kommun 
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Boxholms kommun

Bromölla kommun 

Bräcke kommun 

Burlövs kommun 

Byggherrarna 

Båstads kommun 

Civilingenjörsutbildning i lantmä-
teri, Lunds universitet 

Dals-Eds kommun 

Danderyds kommun 

Degerfors kommun 

Digpro Solutions AB 

Dorotea kommun 

Eda kommun 

Ekerö kommun 

Eksjö kommun 

Emmaboda kommun 

Enköpings kommun 

Eskilstuna kommun 

Eslövs kommun 

Essunga kommun 

Fagersta kommun 

Falkenbergs kommun 

Falköpings kommun 

Falu kommun 

Fastighetsägarna Sverige AB 

Filipstads kommun 

Finspångs kommun

Flens kommun 

Forshaga kommun 

Fortifikationsverket 

Fysisk planering, Blekinge Tek-
niska Högskola 

Färgelanda kommun 

Föreningen Sveriges Bygglovs-
granskare och Byggnadsnämnds-
sekreterare, FSBS 

Föreningen Sveriges Byggnadsin-
spektörer, FSBI 

Föreningen Sveriges Stadsbyggare 

Försvarsmakten 

Gagnefs kommun 

Geoforum 

Gislaveds kommun 

Gnesta kommun 

Gnosjö kommun 

Grums kommun 

Grästorps kommun 

Gullspångs kommun 

Gällivare kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs stad 

Götene kommun 

Habo kommun 

Hagfors kommun 

Hallsbergs kommun 
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Hallstahammars kommun

Halmstads kommun 

Hammarö kommun 

Handikappförbunden 

Haninge kommun 

Haparanda stad 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV 

Heby kommun 

Hedemora kommun 

Helsingborgs stad 

Herrljunga kommun 

Hjo kommun 

Hofors kommun 

HSB Riksförbundet 

Huddinge kommun 

Hudiksvalls kommun 

Hultsfreds kommun 

Hylte kommun 

Hyresgästföreningen Riksförbundet 

Håbo kommun 

Hällefors kommun 

Härjedalens kommun 

Härnösands kommun 

Härryda kommun 

Hässleholms kommun 

Höganäs kommun 

Högsby kommun 

Hörby kommun

Höörs kommun 

Jokkmokks kommun 

Järfälla kommun 

Jönköpings kommun 

Kalix kommun 

Kalmar kommun 

Karlsborgs kommun 

Karlshamns kommun 

Karlskoga kommun 

Karlskrona kommun 

Karlstads kommun 

Katrineholms kommun 

Kils kommun 

Kinda kommun 

Kiruna kommun 

Klippans kommun 

Knivsta kommun 

Kramfors kommun 

Kristianstads kommun 

Kristinehamns kommun 

Krokoms kommun 

Kumla kommun 

Kungsbacka kommun 

Kungsörs kommun 

Kungälvs kommun 

Kävlinge kommun 
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Köpings kommun

Laholms kommun 

Landskapsarkitektprogrammet Al-
narp 

Landskrona stad 

Lantmätarprogrammet, Högskolan 
Väst 

Lantmäteriet, division fastighets-
bildning 

Lantmäteriet, division geodata 

Lantmäteriprogrammet, Högkolan i 
Gävle 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Leksands kommun 

Lerums kommun 

Lessebo kommun 

Lidingö stad 

Lidköpings kommun 

Lilla Edets kommun 

Lindesbergs kommun 

Linköpings kommun 

Ljungby kommun 

Ljusdals kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Lomma kommun 

Ludvika kommun 

Luleå kommun 

Lunds kommun 

Lycksele kommun

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen Blekinge län 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen Skåne  

Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen Östergötland 

Malmö stad 

Malung-Sälens kommun 

Malå kommun 

Mariestads kommun 



5(8)

    

 

Mark- och miljödomstolen vid 
Nacka tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen vid Ös-
tersunds tingsrätt 

Mark- och miljööverdomstolen 

Markaryds kommun 

Marks kommun 

Melleruds kommun 

Mjölby kommun 

Mora kommun 

Motala kommun 

Mullsjö kommun 

Munkedals kommun 

Munkfors kommun 

Myndigheten för delaktighet, MFD 

Myndigheten för digital förvaltning 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB 

Mölndals stad 

Mönsterås kommun 

Mörbylånga kommun 

Nacka kommun 

Naturvårdsverket 

Nora kommun 

Norbergs kommun 

Norconsult Astando 

Nordanstigs kommun 

Nordmalings kommun 

Norrköpings kommun

Norrtälje kommun 

Norsjö kommun 

Nybro kommun 

Nykvarns kommun 

Nyköpings kommun 

Nynäshamns kommun 

Näringslivets regelnämnd 

Nässjö kommun 

Ockelbo kommun 

Olofströms kommun 

Orsa kommun 

Orust kommun 

Osby kommun 

Oskarshamns kommun 

Ovanåkers kommun 

Oxelösunds kommun 

Pajala kommun 

Partille kommun 

Perstorps kommun 

Piteå kommun 

Ragunda kommun 

Regelrådet 

Region Gotland 

Riksantikvarieämbetet 

Riksbyggen  

Rikstrafiken 
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Robertsfors kommun

Ronneby kommun 

Rättviks kommun 

SABO  

Sala kommun 

Salems kommun 

Samhällsbyggnad, Luleå tekniska 
universitet 

Samhällsplanerarprogrammet 
Umeå universitet 

Samhällsplanerarprogrammet, 
Stockholms universitet 

Sandvikens kommun 

S-GROUPS Solutions AB 

Sigtuna kommun 

Simrishamns kommun 

SIS, Swedish Standards Institute, 
TK 501, TK 323 

Sjöbo kommun 

Skara kommun 

Skellefteå kommun 

Skinnskattebergs kommun 

Skurups kommun 

Skövde kommun 

Smedjebackens kommun 

Sokigo AB 

Sollefteå kommun 

Sollentuna kommun 

Solna stad 

Sorsele kommun

Sotenäs kommun 

Stadsbyggnad, stadsutveckling och 
planering, Malmö universitet 

Staffanstorps kommun 

Statens Fastighetsverk 

Statens geotekniska institut 

Stenungsunds kommun 

Stockholms stad 

Storfors kommun 

Storumans kommun 

Strängnäs kommun 

Strömstads kommun 

Strömsunds kommun 

Studentbostadsföretagen 

Sundbybergs stad 

Sundsvalls kommun 

Sunne kommun 

Surahammars kommun 

Svalövs kommun 

Svedala kommun 

Svenljunga kommun 

Svensk Handel 

Sveriges Arkitekter  

Sveriges geologiska undersökning-
ar 

Sveriges ingenjörer 

Sveriges kommuner och landsting 



7(8)

    

 

Sveriges planerares riksförbund

Sveriges Väg- och vattenbyggares 
förening, SVR 

Symetri AB 

Säffle kommun 

Säters kommun 

Sävsjö kommun 

Söderhamns kommun 

Söderköpings kommun 

Södertälje kommun 

Sölvesborgs kommun 

Tanums kommun 

Tibro kommun 

Tidaholms kommun 

Tierps kommun 

Timrå kommun 

Tingsryds kommun 

Tjörns kommun 

T-Kartor Group AB 

Tomelilla kommun 

Torsby kommun 

Torsås kommun 

Trafikverket 

Tranemo kommun 

Transportstyrelsen 

Tranås kommun 

Trelleborgs kommun 

Trimble Solutions Sweden AB

Trollhättans stad 

Trosa kommun 

Tyresö kommun 

Täby kommun 

Töreboda kommun 

Uddevalla kommun 

Ulricehamns kommun 

Umeå kommun 

Upplands Väsby kommun 

Upplands-Bro kommun 

Uppsala kommun 

Uppvidinge kommun 

Vadstena kommun 

Vaggeryds kommun 

Valdemarsviks kommun 

Vallentuna kommun 

Vansbro kommun 

Vara kommun 

Varbergs kommun 

Vaxholms stad 

Vellinge kommun 

Vetlanda kommun 

Vilhelmina kommun 

Villaägarnas Riksförbund 

Vimmerby kommun 

Vindelns kommun 
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Vingåkers kommun

Vårgårda kommun 

Vänersborgs kommun 

Vännäs kommun 

Värmdö kommun 

Värnamo kommun 

Västerviks kommun 

Västerås stad 

Växjö kommun 

Ydre kommun 

Ystads kommun 

Åmåls kommun 

Ånge kommun 

Åre kommun 

Årjängs kommun 

Åsele kommun 

Åstorps kommun 

Åtvidabergs kommun 

Älmhults kommun 

Älvdalens kommun 

Älvkarleby kommun 

Älvsbyns kommun 

Ängelholms kommun 

Öckerö kommun 

Ödeshögs kommun 

Örebro kommun 

Örkelljunga kommun 

Örnsköldsviks kommun

Östersunds kommun 

Österåkers kommun 

Östhammars kommun 

Östra Göinge kommun 

Överkalix kommun 

Övertorneå kommun 





 



 

Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 
planbeskrivning, dnr: 6352/2018 
 
Svar mailas till remiss@boverket.se  
 
Datum 2019-05-09 
Remisslämnare Samhällsutvecklingsnämnden 
Organisation Knivsta kommun 
Kontaktperson Erika Mickelsson, planhandläggare 
E-postadress erika.mickelsson@knivsta.se alt. knivsta@knivsta.se 
Adress Knivsta kommun, 741 75 Knivsta 

 
 
 
Remissvar (sätt kryss i vald ruta) 

Avstår  
Tillstyrker utan kommentar  
Tillstyrker med kommentar X 
Avstyrker med motivering  

 
  

mailto:remiss@boverket.se
mailto:erika.mickelsson@knivsta.se


 
 

Föreskrift § 
Allm råd 

Konsekvensutredning 
(sida) 

Promemoria 
(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till 
ändring 

Föreskrift 4 kap 51 § 57  Upplever en osäkerhet kring hur 
bestämmelsen om utfartsförbud/stängsel  
ska tillämpas nu när möjlighet att reglera 
med symboler föreslås tas bort. Hur 
praktiskt ska ett utfartsförbud/stängsel 
regleras som en yta? Riskerar att bli 
otydligheter i plankartan då det kan bli fler 
egenskapsytor. Tidigare lades symboler 
längs med användningsgräns där 
utfartsförbud skulle råda. 

Inget eget förslag till 
ändring utan önskar ett 
förtydligande.  

Föreskrift 5 kap 13 § 68  Att lagstödet och motivet till 
planbestämmelsen ska anges i 
planbeskrivningen är positivt. Men det 
anges inte att lagstödet ska anges i 
plankartan, vilket ofta sker idag. Finns det 
en tanke med detta? 

Inget eget förslag till 
ändring utan önskar ett 
förtydligande.  

  Inga kommentarer.    
     
     
     

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Edvin Johansson Datum SUN-2019/4 
Förvaltningsekonom 2019-05-09   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Ekonomisk uppföljning per april för Samhällsutvecklingsnämnden 2019 
SUN-2019/4 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att ta emot den ekonomiska uppföljningen per april för Samhällsutvecklingsnämnden, samt  
 
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsnämndens ekonomiska helårsprognos per april visar på ett överskott på 
125 tkr, vilket är en förbättring med 24 tkr jämfört med senaste årsprognosen. Gator och 
vägar samt Exploateringsverksamheten prognostiseras med ett överskott medan 
verksamheterna Parkering/trafikövervakning och Avfall prognostiseras med ett underskott. 
Nämndens investeringsprognos för 2019 är oförändrad och investeringsutgiften 
prognostiseras till 56 800 tkr.  
 
 
Bakgrund 
 
Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning samt årsprognos per april månad. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Nämndens prognostiserade överskott på 125 tkr innebär att överskottsmålet på 400 tkr inte  
uppnås. Undantas affärsverksamheten Avfall skulle nämndens prognostiserade resultat bli 
ett överskott på 1 225 tkr. Avfallsverksamhetens underskott är kopplat till fördyringar för 
hämtningen av hushållsavfall. Verksamhetens prognostiserade underskott på 1 100 tkr kan 
ställas i relation till verksamhetens resultat de fyra senaste åren som sammanvägt uppgår till 
+663 tkr. Parkering/trafikövervakningens prognostiserade underskott på 500 tkr är en 
förbättring med 50 tkr jämfört med senaste årsprognosen. Underskottet grundas i att 
parkeringsavgifterna samt felparkeringsavgifterna inte förväntas täcka det negativa 
kommunbidraget som verksamheten tilldelats. Förbättringen av prognosen beror på att 
intäkterna för verksamheten förväntas bli högre. Verksamhetens intäkter prognostiseras att 
öka 2019 med 16% jämfört med förgående år, men för att nå en ekonomi i balans skulle 
intäkterna behöva öka med 35% jämfört med i fjol. I förgående årsprognos per mars 
prognostiserades verksamheten. Gator och vägar prognostiseras med ett överskott på 1 400 
tkr och det är en förbättring med 650 tkr jämfört med senaste prognosen per februari. Detta 
är dels en följd av att tidigare års investeringar inte genomförts fullt ut samt att 
personalkostnader förväntas minska till följd av att en rekrytering blivit framskjuten. 
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Exploateringsverksamheten prognostiseras med ett överskott på 325 tkr och det är en 
förbättring med 225 tkr jämfört med förgående årsprognos. Verksamheten har erhållit en 
intäkt för planavgifter vid en försäljning i AR  och det orsaken till verksamhetens 
prognostiserade överskott.  
 
Övriga verksamheter löper enligt budget och prognostiseras således med ett nollresultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
 
Beslutet ska expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
analysen är en prognos och en summering av många olika enheters nuläge och förväntan av 
den ekonomiska ställningen vid årets slut.  
 
Det som är av intresse och påverkar barn och andra målgrupper är verksamhetens innehåll 
och när en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans, då ska enheten enligt 
kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans som kan innehålla aktiviteter 
som leder till kostnadsminskningar som berör barn. 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



Driftbudget Samhällsutvecklingsnämnden

DRIFTBUDGET TKR Nämndbudget Budget Utfall Års-
2019 4 månader 201904 prognos

April
1 Politisk verksamhet

Nämnd- och styrelseverksamhet
Kommunbidrag 1 543 514 514 1 543
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 1 543 514 554 1 543
Resultat 0 0 -40 0

2 Infrastruktur

Gator, vägar
Kommunbidrag 25 423 8 474 8 474 25 423
Intäkter 6 046 2 015 2 383 6 551
Kostnader 31 469 10 489 10 299 30 574
Resultat 0 0 558 1 400

Parkering, trafikövervakning
Kommunbidrag -1 957 -652 -652 -1 957
Intäkter 2 352 784 754 2 502
Kostnader 395 132 271 1 045
Resultat 0 0 -169 -500

Parker 
Kommunbidrag 5 022 1 674 1 674 5 022
Intäkter 1 803 602 986 1 826
Kostnader 6 825 2 276 2 125 6 848
Resultat 0 0 535 0

Naturvård
Kommunbidrag 963 321 321 963
Intäkter 494 165 2 684 500
Kostnader 1 457 486 366 1 463
Resultat 0 0 2 639 0

Teknisk planering
Kommunbidrag 2 706 902 902 2 706
Intäkter 1 0 0 1
Kostnader 2 707 902 1 341 2 707
Resultat 0 0 -439 0

Exploateringsverksamhet
Kommunbidrag 5 000 1 667 1 667 5 000
Intäkter 0 0 455 420
Kostnader 5 000 1 667 1 139 5 095
Resultat 0 0 983 325

Översiktsplan
Kommunbidrag 2 430 810 810 2 430
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 2 430 810 401 2 430
Resultat 0 0 409 0

Stadsbyggnad (Detaljplaner)
Kommunbidrag 608 203 203 608
Intäkter 8 005 2 668 3 768 7 506
Kostnader 8 613 2 871 2 461 8 114
Resultat 0 0 1 510 0

Miljö  (KS-2014/90 delar av KB överflyttad till KS)
Kommunbidrag 515 172 172 515
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 515 172 57 515
Resultat 0 0 115 0

5 Vård och omsorg

Bostadsanpassning
Kommunbidrag 1 859 620 620 1 859
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 1 859 620 415 1 859
Resultat 0 0 205 0

8 Affärsverksamhet

Avfallsverksamhet
Kommunbidrag 0 0 0 0
Intäkter 17 415 5 805 2 009 17 615
Kostnader 17 415 5 805 4 201 18 715
Resultat 0 0 -2 192 -1 100

 Vindkraft
Kommunbidrag 0 0 0 0
Intäkter 8 250 2 750 3 307 8 250
Kostnader 8 250 2 750 2 541 8 250
Resultat 0 0 766 0

Samhällsutvecklingsnämnden totalt
Kommunbidrag 44 112 14 705 14 705 44 112
Intäkter 44 366 14 789 16 346 45 171
Kostnader 88 478 29 494 26 171 89 158
Resultat 0 0 4 880 125



Samhällsutvecklingsnämnd Utgift Utfall Prognos
(tkr) 2019 201904 2019

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 8 000 260 4 000
Underhållsasfaltering bef. gatunät 4 000 61 4 000
Reinvestering belysning 1 500 1 500
Förtätning belysning 800 800
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2000 34 2 000
Reinvestering GC-nät 1 000 1 000
Parkvägen och ombyggnad av Södervägen 15 000 1 230 10 000
GC-väg Kölängens förskola 7 500 3 265 7 500
Cykelvägvisning 1 000 0
friluftsåtgärder Kölängen 1 000 0
Renovering bef anläggningar 1 000 1 000
information och tillgängliggörande av natur 100 100
Järnvägsparken 2 000 0
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 2 000 0
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 500
Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 100
Reinvestering ÅVC 800 800
IT utrustning, ospecificerat 300 0
Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 1 000

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 49 700 4 850 34 300

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd

Sågen/Centrum
Sågen - Infastruktur 3 000 197 3 000

Västra Knivsta
Ängby IP 2 000 2 000
Centrala Ängby - Infrastruktur 10 000 99 5 000

Alsike
Vrå 1:392 Genova 2 500 2 500

AR/Brunnby
AR - Infrastruktur 5 000 5 000

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 5 000
Ofördelade medel exploatering* 4 000 0

SUMMA Exploatering - Samhällsutvecklingsnämnd 36 500 296 22 500

Nämnden totalt 86 200 5 146 56 800
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Edvin Johansson Datum SUN-2019/218 
Förvaltningsekonom 2019-04-24   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden   
 
 

Ekonomiskt åtgärdspaket för samhällsutvecklingsnämnden 2019 
SUN-2019/218 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn av parkering- och 
felparkeringsavgifterna för att nå intäktsförbättrande åtgärder motsvarande 400 tkr 2019,  
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning  
Samhällsutvecklingsnämnden avser genomföra en översyn av parkering- och 
felparkeringsavgifterna. Effekten av översynen förväntas motsvara kommunstyrelsen 
uppmaning till nämnden om att genomföra intäkts- och kostnadsförbättrade åtgärder på 400 
tkr 2019 och 1 000 tkr 2020.  

Bakgrund 
Kommunen har under åren 2017 och 2018 gjort stora underskott som ska regleras inom 3 år 
enligt kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2019 att förvaltningen ska ta fram 
ett åtgärdspaket för att kommunen ska uppnå det finansiella målet 2019. Uppmaningen från 
kommunstyrelsen till samhällsutvecklingsnämnden är att genomföra intäkts- och 
kostnadsbesparande åtgärder motsvarande 400 tkr 2019 och 1 000 tkr 2020. Åtgärderna ska 
främst ha fokus på långsiktiga förändringar som innebär att kommunens ekonomiska 
situation kommer förbättras långsiktigt och ska återrapporteras till kommunstyrelsen. 
 
Verksamheten Parkering och trafikövervakning har de senaste åren redovisat underskott, 
utfallet 2018 var -599 tkr och årets första prognos visade på 550 tkr i underskott för 2019. En 
översyn av parkerings- och felparkeringsavgifterna kan komma att innebära positiva effekter 
på verksamhetens intäkter. Möjligheten att utöka området för avgiftslagd parkering samt en 
justering av avgiftsnivåerna för både parkering och felparkering är exempel som ska utredas. 
Exakt vilka effekter översynen kommer få är svårt att förutse, men ett utökat område med 
parkeringsavgifter samt högre avgifter kommer förbättra verksamhetens möjligheter till en 
ekonomi i balans och således även nämndens ekonomi.  
 
 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
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För kommunens totala ekonomi har det stor betydelse att samhällsutvecklingsnämnden kan 
genomföra intäkts- och kostnadsförbättrande åtgärder för att kommunens finansiella mål ska 
kunna uppnås 2019. 
Intäktsförbättrande åtgärder motsvarande 400 tkr 2019 skulle innebära verksamhetens 
förutsättningar för en ekonomi i balans förbättras. Verksamhetens intäkter uppgick till 2 146 
tkr 2018 och prognostiserades i februari till 2 352 tkr för 2019. En intäktsförbättring med 400 
tkr 2019 och 1 000 tkr 2020 motsvarar jämfört med utfallet 2018 en intäktsökning på 18 % 
respektive 47%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Ekonomiska åtgärder som innebär avgiftshöjningar eller besparingar påverkar alla 
invånare i kommunen. Eftersom detta ärende uppmanar nämnden till att genomföra en 
översyn av parkering- och felparkeringsavgifterna och inga fastställda åtgärder påverkar 
det inte barn.  
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Emelie Berglund Datum SUN-2019/274 
 2019-05-09 BMK 2017/278
   
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden   

Namnsättning för detaljplan Centrala Ängby 
SUN-2019/274 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
att namnsätta vägarna  

1. Lidängsgatan 
2. Torpängsgatan  

att namnsätta kvarteren 
1. Blåbäret 
2. Storbacken 
3. Graneberg 
4. Snöbäret 
5. Ekorrbäret 

 

Sammanfattning  
Namnsättningsgruppen fick i uppdrag att namnsätta kommunala vägar och kvarter i 
detaljplanen för Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl. Namnförslagen grundar sig i utredningar 
som naturvärdesinventering och den arkeologiska förundersökningen. 
Vägar: Kvarter:  

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 
Detaljplanen för Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl. vann laga kraft 21-03-2019 och 
namnsättningsgruppen har nu tagit fram förslag till de kommunala vägarna och kvarteren.  
Parker och allmän plats kommer namnsättas när plats/torg och park är anlagda och 
funktionerna framtagna. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet kommer inte generera någon kostnad. 
 
Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Handläggare  
Kart- och mätenheten  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Barn påverkas då namnen, det gör så att de kan identifiera platserna vid t.ex. händelse 
av olycka.  

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

Handläggare Datum Diarienummer 
Emelie Berglund 2019-05-09 SUN 2019/274 
  BMK 2017/278 
 
 

Antagandehandling 
 

NAMNSÄTTNING 
 
Namnsättning för detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl Knivsta kommun 
 
INLEDNING 
 
Kommunen är ansvarig för att sätta namn på gator, parker och andra allmänna platser, samt 
kvarter. Kommunen sätter också namn på lokaler för den egna verksamheten. I Knivsta 
kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som fattar de slutgiltiga besluten. I den process 
som leder fram till nämndens beslut ingår att ha samråd om förslagen till namn. 
 
Till namnsättning i Centrala Ängby har dokument som planbeskrivning, 
naturvärdesinventering och den arkeologiska förundersökningen bidragit med förslag på 
namn. Dessa redovisas tillsammans med namnförslagen nedan.  
 
Handlingar  
 
Till förslaget hör:  

• Illustrationskarta med namnförslag  
 
Samråd och samrådsredogörelse 
 
Förslaget har varit på samråd från den 15 april till den 8 maj där det efter inkomna synpunkter 
från förvaltningen har ändrats ändelse på vägarna till ”-gata” då det upplevs mer stadsmässigt. 
Lantmäteriet inkom med synpunkterna att de anser att väg 2 borde heta Granebergsvägen men 
där ser namsättningsgruppen risken med förväxling till Granebergsvägen i Uppsala. Deras 
andra synpunkt om att kvarter 3 borde ändra namn från Backstugan till Graneberg ser inte 
namnsättningsgruppen några hinder för. 
 
FÖRSLAG TILL NAMN 
 
Motiv till namnförslag, se markeringar på kartbilagor.  

För vägar:  
 

• Väg markerad 1. Då denna väg blir belägen från en sluttning ner mot en äng föreslås 
namnet Lidängsgatan. Vägen kopplas på från parkeringen vid Kvarteret Blåbäret 
(markerat 1 på bilaga över kvarter) och forsätter under Gredelbyleden till vändplanen.   

• Väg markerad 2. Namnet föreslås bli Torpängsgatan då den leder mot en gammal 
backstuga som på 1800-talet fanns i området. Namnet anknyter också till den äng som 
finns i området. Påfart sker norrifrån från Gredelbyleden och söderifrån blir infart från 
Lyckåsvägen. 

 



För kvarter:  
 

• Område markerat 1. Detta område är beläget på norra delen av Gredelbyleden. Här har 
kommunen namnsatt alla kvarter med influenser av olika bär och frukter. Därför 
föreslås namnet bli Kvarteret Blåbäret.  
 

• Område markerat 2. Detaljplanens högsta punkt är i detta område och föreslås därför 
till Kvarteret Storbacken.  

 
• Område markerat 3. Enligt den arkeologiska undersökningen syns att området är 

benämnt som Graneberg. Därav föreslås namnet kvarteret Graneberg. 
 

• Område markerat 4. Enligt naturvärdesinventeringen innehåller området en mängd 
olika växter: däribland snöbär, varför namnet föreslås till Kvarteret Snöbäret.  

 
• Område markerat 5. Även här har naturvärdesinventeringen utgjort grund för det 

föreslagna namnet – Kvarteret Ekorrbäret.  
 

 
För parker och för allmän plats: namnsättning kommer ske när plats/torg och park är 
anlagda och funktionerna är framtagna.  

 
 
 
 
Emelie Berglund   
Namnsättningshandläggare 
 
 
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bilagor: 

Vägar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarter: 

 

 

 
 
   
 
 



BAB Rapport 1.8

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2019-04-01 Till: 2019-04-30 Utskrift: 2019-05-06

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2019-022 Bifall 2019-04-02 Annika Rönnberg 6 349 kr

BAB 2019-024 Bifall 2019-04-12 Annika Rönnberg 7 750 kr

BAB 2019-027 Bifall 2019-04-08 Annika Rönnberg 109 889 kr

Summa: 123 988 kr

* = Ärendet avser återställningsbidrag





 
 

 

 

Samhällsutvecklingsnämnden 
Nämnddatum 
2019-06-03 

 
 
Förteckning över delegationsbeslut 
 
Verksamhet  
Samhällsbyggnadskontoret  
  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegations-
grund 

Beslutsfattare 
Namn på beslutsfattare (ej 
underskrift, textat!) 
Titel/befattning 

Diarienummer  
Ev anmärkning 

20190409 Teckna avtal med 
ramavtalsleverantör 1 av 3 

E.1 Moa Odin SUN-2018/617 

20190426 Plankostnadsavtal Träfallet 1.2 Moa Odin 2019-000004 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 
 

 

 

Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 

 
 
Förteckning över delegationsbeslut 
 
Verksamhet  
Samhällsbyggnadskontoret  
  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegations-
grund 

Beslutsfattare 
Namn på beslutsfattare (ej 
underskrift, textat!) 
Titel/befattning 

Diarienummer  
Ev anmärkning 

20190305 Plankostnadsavtal Kölängen 
fotbollsplaner och friluftsområde 

1.2 Moa Odin, planchef SBK 2018-000008 
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