
 

 
 

 

   Kallelse 
   2020-04-27 
 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden  
 
Tid: Måndag 4 maj 2020, kl. 13.00  
 
Plats: Distanssammanträde samt lokal Kvallsta, plan 3, Knivsta kommunhus 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
knivsta@knivsta.se och anmäla förhinder. 
 
 
Slutet sammanträde:  
 
Ärende 4 d till ärende 6 omfattar myndighetsutövning och nämndens sammanträde kommer 
att vara slutet under ärendenas behandling. Under denna tid bör endast de förtroendevalda 
närvara samt tjänstemän som tillhandahåller upplysningar i det aktuella ärendet eller annars 
utför en arbetsuppgift som är nödvändig för sammanträdet närvara.  
 
 
DAGORDNING 
 
1. Upprop 
 
 
2. Godkännande av dagordning 
 
 
3. Justering av nämndprotokoll  
 
Förslag: Ordföranden och justerare justerar protokollet senast onsdag 13 maj 2020 
 
 
4. Informationsärenden 

a) Information om försenat genomförande av järnvägsbron (Kristofer Kvarnström) 
b) Information om stadsbyggnadsprinciper (Per Lagheim) 
c) Information om coronaeffekter för avfallskontoret (Tomas Colm) 
d) Information om granskning för detaljplan Alsike Nord etapp 2 b (Sara Andersson))  
e) Information om yttranden från granskning, Lilla Brännkärrsskogen (Andree Dage) 
f) Information om samråd för detaljplan Lötängen (Sara Andersson) 
 
 

5. Beslut om godkännande av detaljplan Gredelby 21:1 m. fl. del av kvarteret Segerdal 
 SUN-2018/513 
 
Gestaltningsprogrammet finns att läsa på kommunens hemsida 
 
Gestaltningsprogram Segerdal 
 
Handläggare: Elin Hedström 

https://knivsta.se/download/18.49d0748c170a57d3e4d6d77/1583480236331/Gestaltningsprogramn%20200219.pdf


 
 

 
 
 

6. Planarbete för del av Ledingevägen 
SUN-2020/64 

 
Handläggare: Elin Hedström 

 
 

7. Initiativärende från Pontus Lamberg (KD) och Gunnar Gidlund (KD). Pausa 
planerna på en ureahygienanläggning 

 SUN-2020/163 
 
Handläggare: Tomas Colm 

 
 

8. Ekonomisk uppföljning per mars 2020 
SUN-2020/4 
 

Handläggare: Edvin Johansson 
 
 

9. Mål och ekonomiska ramar 2021-2024 
SUN-2020/116 
 

Handläggare: Edvin Johansson 
 
 

10. Handlingsplan för ekonomi i balans – svar till kommunstyrelsen 
SUN-2020/115 
 
Handläggare: Edvin Johansson 

 
 

11.  Anmälan av delegationsbeslut  
 

- Förteckning bostadsanpassningsbidrag  
- Delegationslista för Gräv och TA-tillstånd   

 
(Eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet.) 
 
 
Välkomna! 
 
Thor Övrelid 
ordförande 
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Handläggare 
Elin Hedström 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-08 

Diarienummer 
SUN-2018/513 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar 

förvaltningens förslag till detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal. 
2. Beslutet justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i 
förtätningen av Knivsta centrum och för att 
länka samman det nya Sågverkstorget med det 
äldre mer småskaliga centrumet längs 
Apoteksvägen.  
 
Förutom bostäder och centrumverksamheter 
kommer kvarteret Segerdal bestå av torg, 
gågator och gröna offentliga platser. Vid 
kommunhuset och Modins Järnhandel skapas 
en park med trädgårdskänsla och utrymme för 
lek och rekreation, Placeringen får återspegla 
de gamla villaträdgårdarna som fortfarande 
finns i närområdet samt skapa ett respektavstånd mellan det gamla och det nya. Även längs 
Apoteksvägen uppförs en mindre s.k. fickpark i söderläge som öppnar kvarteret mot det 
befintliga torget på södra sidan av Apoteksvägen. 
 
Den föreslagna bebyggelsen fördelas på tre kvarter där de två större kvarteren består av 
halvslutna kringbyggda gårdar med förhöjda och markerade entrévåningar ut mot allmän 
plats. Två meter förgårdsmark kring den nya bebyggelsen skapar möjlighet till ett möblerat 
och attraktivt gaturum. Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med gröna offentliga rum där 
det ska finnas gott om platser att slå sig ner och mötas. 
 
På grund av bullernivåerna från Ostkustbanan direkt väster om planområdet tillåts inga 
bostäder, utan endast centrumverksamheter i byggnaderna angränsande till Centralvägen. 
 
Bakgrund 
 
Planarbete inleddes våren 2017, medborgardialog maj 2017, samråd nov-dec 2018, 
granskning nov-dec 2019, granskning 2 mars 2020. 
 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse 
med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.  
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Bostäder ska byggas med en god variation av lägenhetsstorlekar för att skapa bostäder för 
människors olika behov. 
 
Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra 
till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en 
attraktiv och levande stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.  
 
Planen syftar även till att föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och 
skapa ytor för ekosystemtjänster och dagvattenhantering.  
 
Slutligen syftar planläggningen även till att bevara karaktären på den röda trävilla som ligger 
mot Centralvägen. Denna byggnad bedöms, med sina höga kulturvärden och tillhörighet med 
andra röda trävillor längs Centralvägen, bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som 
finns kvar från det gamla stationssamhället. 
 
Planens innehåll 
 
Planförslaget möjliggör bostäder och centrumverksamheter. Det är tvingande med 
centrumverksamheter i bottenvåningarna belägna i kvartershörn och i hela byggnaderna 
närmast Centralvägen.  
I planförslaget föreslås en förlängning av det gångstråk som sträcker sig genom Sågen 
området från Gredelbybron i norr ner till Staffansvägen. Förlängningen kopplar ihop stråket 
mellan Staffansvägen och Apoteksvägen. Vid Apoteksvägen öppnas stråket upp mot öster 
för att ge en naturlig koppling till de torg och butiksstråk som finns där idag 
 
Den nya bebyggelsen delas upp i tre kvarter med fasader längs gatorna och halvslutna 
innegårdar. I mittenkvarteren möjliggörs det att förlägga gården en våning upp så att större 
verksamhetslokaler kan byggas. Båda bostadskvarteren ska ha öppningar i fasaderna för att 
skapa en koppling mellan det offentliga och det privata samt skapa bättre ljusförhållanden på 
gårdarna. Förslaget innebär att två av de befintliga byggnaderna rivs. 
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Volymillustration, KOD arkitekter 2020 
 
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 
detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande byggnationen och 
stadsmiljön. Programmet ska vara vägledande i bygglovskedet. Målsättningen är att den 
byggda miljön ska tillföra värden genom: 

• En tydlig stadsmiljö med bibehållen småstadskaraktär och förutsättningar för ett gott 
stadsliv för boende och besökare. 

• Plats för grönska och ekosystemtjänster i tätorten 
• En ny bebyggelse som ingår i en helhet och samspelar med topografi, befintlig skala 

och täthet. 
• En stadsmiljö med långsiktiga och hållbara värden. 

Detta ska uppnås med hjälp av de riktlinjer som tagits upp i gestaltningsprogrammet samt 
genom planbestämmelser i plankartan. 
 
Samtliga utredningar finns att läsa på kommunens hemsida: www.knivsta.se/bygga-bo-och-
miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/del-av-kvarter-segerdal-gredelby-211-
med-flera 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna för genomförandet av detaljplanen regleras i ett exploateringsavtal. 
Kommunen kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark. 
Uppskattad driftskostnad för Parkenheten (park, träd, lek, möbler, nedskräpning mm,) 
bedöms uppgå till ca 250tkr/år. Även Gatuenheten bedöms komma få en uppskattad kostnad 
för drift av gator och torg till ca 250 tkr/år. 
 

http://www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/del-av-kvarter-segerdal-gredelby-211-med-flera
http://www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/del-av-kvarter-segerdal-gredelby-211-med-flera
http://www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/del-av-kvarter-segerdal-gredelby-211-med-flera
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Gestaltningsprogram 200219 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunstyrelsen 
 

 
 

Moa Odin 
Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas därmed. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Genom tillämpning av Plan och bygglagens bestämmelser samt genom planering för säkra 
gångvägar och allmänna platser. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Parkens storlek kan ses som en intressekonflikt då barn och ungdomar skulle kunna främjas 
av större ytor. Planområdets läge har bedömts som ett skäl till att parkernas storlek inte blivit 
större. Dock kommer innehållet att anpassas för att passa flera ålderskategorier. 
 
 
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. 

Barn har beretts tillfälle på samma sätt som vuxna genom att planhandlingar ställts ut på 
samråd och granskningar. Dessa händelser har kungjorts på kommunens anslagstavla samt 
i UNT och Knivstabygden. En tidig medborgardialog har även hållits där barn och ungdomar 
varit välkomna att delta. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Plan- och bygglagen:
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Arkeologisk utredning

Naturvärdesinventering
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Underlag: 
Fastighetskartan och primärkartan
Grundkarta över Gredleby 21:1 mfl.
Knivsta kommun, Uppsala län
DNR 2018-000160
Area: 7,9 ha

BMK 2017-163Diarienummer:
 Laga kraftbeteckning:  XXX

Startdatum:  Mars 2017
Utökat förfarande
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f Barrträd

G Lövträd

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående b eteckningar.
Endast ang iven användning  oc h  utform ning  är tillåten.
Där b etec kning  saknas g äller b estäm m elsen inom  h ela planom rådet.

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

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GRÄNSBETECKNINGAR

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Korsm ark. Marken får endast förses m ed kom plem entb yg g nad, ej parkering, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
)—+ Hög sta noc kh öjd är ang ivet värde i m eter över ang ivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@
@@@@@
@@@@@

Pric km ark. Marken får inte förses m ed byg g nad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Planom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns
Adm inistrativ g räns

Kvartersmark

C Centrum , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläg g ningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

Mark
Lekplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.lek

träd1 Träd inom  eg enskapsg räns får endast fällas om  det är sjukt eller utg ör en säkerh etsrisk, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
Utfart

Ø P

ØP Körb ar förb indelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Kulturvärden
q1 Befintlig a byg g nad får inte till det yttre förvanskas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Störningsskydd
Anläg g ning för stadigvarande utevistelse får ej finnas m ot O stkustb anan. PBL 4 kap.12 § 1 p.m 1 Bullerskydd ska anordnas i form  av  g enom skinlig  bullerskärm  m ellan h uskroppar m otsvarande byg g nadsh öjd m ot O stkustb anan eller annan åtg ärd som  g ör att tyst uteplats kan
anordnas på/ m ot inneg ården.  PBL 4 kap.12 § 2 p.m 2

Huvudmannaskap
Huvudm annaskapet är kom m unalt för allm än plats., PBL 4 kap. 7 §
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10 år från den dag planen vunnit lag a kraft., PBL 4 kap. 21 §
Villkor för startbesked
Startb esked får inte g es för ny b yg g nad förrän sanering  av kända m arkförorening ar, inom  för b yg g lovet b erört m arkom råde, h ar kom m it till stånd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p.
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Marklov krävs för fällning av träd m ed en om krets överstig ande 100 c m  på en h öjd om  1 m eter ovan m ark, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

O m  bullernivåerna överstig en 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fasad (frifältsvärde) ska b ostäder större än 35 kvm  utform as så att m inst h älften av b ostadsrum m en i varje läg enh et 
är vända m ot en tyst sida m ed h ög st 55 dB(A) evivalent ljudnivå oc h  h ög st 70 dB(A) m axim al ljudnivå utanför fasad (frifältsvärde) PBL 4 kap.12 § 2 p.

m 3

Datum: 2020-04-09

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Markreservat för allm ännyttig a underjordiska ledning ar, PBL 4 kap. 6 §u1

Rivningsförbud

Utförande

b 5 Bostadsg ård får b yg gas under m ed en våning . Vid underb yg g d gård ska b jälklag et vara planterb art oc h  kunna h ålla ett jorddjup om  m inst 0,8 m eter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
b 6 Garag e får ej förläg gas ut till fasadliv i entrévåning  m ot allm än plats, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b 4 Ventilation ska utföras m ed friskluftsintag b ortvänt från O stkustb anan. Utrym ning sväg  ska finnas b ortvänt från O stkustb anan. PBL 4 kap.16 § 1 st 1 p.

b 2 Huvudentréer ska i h uvudsak plac eras m ot allm än plats, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
b 1 Marken får b yg g as under m ed g arag e. Vid underbyg g d g ård ska b jälklag et vara planterb art oc h  kunna h ålla ett jorddjup om  m inst 0,8 m eter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b 3 Ventilation ska utföras m ed friskluftsintag b ortvänt från O stkustb anan sam t förses m ed nödstopp. Utrym ning sväg  ska finnas b ortvänt från O stkustb anan. Fasad m ot O stkustb anan ska
utform as i ob rännb art m aterial. Fönster oc h  dörrar ing ående i fasaden ska b randklassas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

r1 Byg g nad får inte rivas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.

För fasad m ot pric km ark ska våning överstig ande IV h a indrag et fasadliv på m inst 2 m  alt. ett tak m ed lutning  om  h ög st 65 g rader 
oc h  h a m arkerad takfot. Takvinkel får vara som  läg st 30 g rader.  PBL 4 kap. 16 § 1st 1 p.

Utformning
Tekniska installationer ska integ reras i takutform ning en, PBL 4 kap. 16 § 1 p.
I kvartersh örn ska c entrum ändam ål finnas i entrévåning en. PBL 4 kap. 11 § 2 p.

f4 Huvudb yg g nad ska uppföras m ed sadeltak, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Inom  fasadlängd överstig ande 30 m eter ska variation skapas g enom  tex. m aterialval, kulör, indrag  i fasad, b alkong utform ning  eller burspråk, släpp m ellan b yg g nader, variation i
våning sh öjd, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Balkong  eller b urspråks undersida ska h a en frih öjd på m inst 5 m eter vid utkrag ande över färdig ställd ny g ata. Mot Apoteksväg en, Gredelb yväg en oc h  Park ska b alkong eller 
burspråks undersida h a en frih öjd på m inst 4 m eter vid utkragande över allm än plats., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Ett släpp m ellan b yg g nadskroppar om  m inst 4,5 m eter ska finnas anting en åt söder eller åt öster. Släpp får förläg g as ovanpå entrévåning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Byg g nad ska m ot allm än plats uppföras m ed m arkerad oc h  förh öjd entrévåning  om  m inst 3,5 m eter m ellan b jälklag , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Fasad ska utform as m ed faluröd träpanel. Fönster ska utföras m ed g enom g ående spröjs. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f7 Tak ska utform as m ed teg elröda teg elpannor. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser 

 Illustrationsplan 

 Gestaltningsprogram  

  

Övriga handlingar:  

 Fastighetsförteckning, Metria, 2018-10-26, uppdaterad Vesterlins 2019-10-02, kontrollerad 

av Knivsta kommun 20-02-26 

 Dagvattenutredning, Sweco, 2018-06-20 , uppdaterad 2019-10-25 

 Miljöteknisk markundersökning, Sweco, 2018-06-29  

 Kompletterande grundvattenprovtagning, Sweco, 2020-02-27 

 Riskutredning, Sweco 2018-06-21, uppdaterad 2019-06-17 

 PM Trafik, Sweco 2018-06-21  

 Vibrationsanalys, Sweco 2018-06-05 

 Riskanalys; vibrationsalstrande arbeten, Sweco 2019-06-04 

 Bullerutredning, Sweco 2018-06-21 uppdaterad 2019-08-19, reviderad 2020-02-21 

 Markteknisk undersökningsrapport/ geoteknik, Sweco 2019-07-02 

 Solstudier, KOD arkitekter 2019-07-08 

 Medborgardialog, Knivsta kommun 2018-10-22 

 Gestaltningsprogram, KOD arkitekter 2019-11-12 

 

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 2016-12-06 att ge positivt planbesked på fastigheten Särsta 12:1.  

Under våren 2017 inleddes diskussioner med fastighetsägaren till Särsta 12:1 samt med intilliggande 

fastighet Gredelby 21:1 om att påbörja planläggning. Planområdet utvidgades då till att inkludera båda 

Förstudie Samråd Granskning Antagande Laga kraft 
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fastigheterna för att få ett bra helhetsgrepp om kvarteret. Under hösten 2017 bytte båda fastigheterna 

ägare och ägs i dagsläget av Genova Redito Holding AB.  Under det inledande arbetet med planen 

togs även del av fastigheten Gredelby 21:3, där kommunhuset står, in i planområdet för att titta på 

möjligheterna till en mer ändamålsenlig ansvarsfördelning för torget söder om kommunhuset som idag 

inte är allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 

Förslag till detaljplan genomförs som utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Ärendet gäller planläggning för bostäder, kontor och centrumändamål. 

 

Länsstyrelsen inkom med ett yttrande när detaljplanen ställdes ut för granskning 2019. Där ansåg 

Länsstyrelsen att på grund av den planerade utbyggnaden av Ostkustbanan som gå i nära anslutning 

till planområdet och på grund av att den processen är i ett så tidigt stadie så är prognoserna för 

framtiden osäkra. Av den anledningen anser Länsstyrelsen att bullerutredningen bör baseras på 

maximala värden för tågtrafiken. I och med detta så är bostäder inte längre möjligt i kv. A. Att 

användningen av ett kvarter i en detaljplan ändras är att se som väsentlig, vilket är ett skäl enligt Plan- 

och bygglagen, att ställa ut planen på granskning på nytt. Detaljplanen ställdes därmed ut på 

granskning igen under mars 2020. 

 

Ändringar efter samråd 

Kvartersstrukturen har setts över och resulterat i att både kvarter A och B (se bild 12 sid 12) öppnats 

upp för mer ljusinsläpp och kontakt med staden utanför. Byggnadernas våningsantal och nockhöjd har 

setts över och har sänkts med en våning inom de olika kvarteren förutom för den byggnad belägen 

närmast kommunhuset. Nockhöjderna har därmed sjunkit mellan 1-3 meter.  

 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för att  tydliggöra de värden som önskas uppnås med planen. 

Programmet ligger till grund för planbestämmelser och framtida bygglov genom att reglera 

byggnaders utformning och gestaltning samt de allmänna platsernas innehåll och karaktär. Kv. A har 

specifikt setts över för att på ett bättre sätt anpassas till omkringliggande bebyggelse.  

 

Fullständig redovisning av förändringar efter samråd framgår av samrådsredogörelsen. 

 

Ändringar efter granskning 1 

Efter granskningen har användningsbestämmelsen Bostad tagits bort från kv. A, längst västerut. Detta 

på grund av bullersituationen.  

 

Byggrätten i kv. A har uppdaterats så att befintlig byggnad inte blir planstridig i och med att 

detaljplanen vinner laga kraft. För den del av byggrätten som angränsar direkt mot Apoteksvägen tas 

prickmarken bort och ges en maximal nockhöjd om +18, 5 meter över nollplanet, vilket motsvarar den 

befintliga byggnadens nockhöjd.  

 

Planbestämmelsen om tillåtet antal våningar tas bort. Nockhöjderna är dock de samma och  

byggnadernas högsta tillåtna nockhöjd påverkas därmed inte. 

 

Planbestämmelser för störningsskydd har lagts till i plankartan med anledning av bullerutredningen (se 

sid. 39 ) och riskutredningen (se sid.41 ). 

 

Vision 2025   
Knivsta kommuns kommunfullmäktige antog 21 mars 2013 ”Vision 2025”. I den beskrivs Knivsta 

som en del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala med 20000-25000 invånare. Knivsta ska vara en 
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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.   

 

Planförslaget skapar möjligheter till en mer stadslik centrumkärna samt en förtätning i direkt 

anslutning till järnvägsstationen. Planförslaget möjliggör även för byggande av nya arbetsplatser. 

 

Översiktsplan 
Översiktsplan 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-13, laga kraft 2019-12-23, anger att en 

stor del av den framtida bebyggelseutvecklingen ska ske i Knivstas tätort och att det ska vara en 

blandad bebyggelse till både utformning och innehåll. Ju närmre järnvägsstationen desto högre täthet.  

 

Planförslaget bidrar till att förtäta den centrala tätorten och skapa en mer stadslik kärna i Knivsta. 

Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen. 

 

 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas sedan tidigare av två 

detaljplaner som vann laga kraft 1995 (Dp226B) 

respektive 2010 (2006/20008). DP 226B reglerar 

bebyggelsen på den östra delen av kvarteret som 

idag är bebyggd med en centrumbyggnad. Där 

tillåts två våningar med handel i bottenvåningen 

och kontor. Utöver centrumbyggnadens byggyta är 

området försett med prickmark. DP 226B reglerar 

även fastigheten Särsta 12:1 belägen i det  

 

sydvästra hörnet av planområdet. Där tillåts 

bebyggelse i ett till två plan för handel i 

bottenvåningen och kontor. DP 2006/20008  reglerar numera resterande del av planområdet. Planen 

medger en byggrätt om fem våningar där kommunhuset står samt byggrätt på en del av grusplanen upp 

till tre våningar. Planen skyddar den röda villan ”Modins Järnhandel” på Gredelby 21:1 från rivning 

och förvanskning. I övrigt är planområdet idag reglerat som torg. 

 

Apoteksvägen och Gredelbyvägen ingår i detaljplan för Knivsta centrum (Dp226) som vann laga kraft 

1990. 

Genomförandetiden för detaljplanen från 2010 går ut 

under 2020.  

 

Detaljplanerna inom planområdet kommer upphöra att 

gälla vid ny lagakraftvunnen detaljplan för berörda delar 

av kvarteret Segerdal och intilliggande gator.  

 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 39§ får en 

detaljplan endast ändras eller upphävas innan 

genomförandetidens utgång under vissa omständigheter. 

En av dessa omständigheter är om ingen berörd 

fastighetsägare motsätter sig det. Vem som är en berörd 

fastighetsägare är en bedömning som kommunen gör i det 

enskilda fallet. För detaljplan 2006/20008 bedöms 

fastighetsägare till Gredelby 21:3 samt Gredelby 21:1 vara 

Bild 1.  Urklipp från DP 226B 

 Bild 2. Urklipp från DP 2006/20008 
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berörda fastighetsägare då dessa fastigheter ingår i planen och deras rättigheter påverkas. 

Fastighetsägare till Gredelby 21:1 och Särsta 12:1 är planintressenten Genova AB och Redito AB, 

vilka har deltagit i detaljplanearbetet. Fastighetsägaren till Gredelby 23:1 har informerats under 

detaljplanearbetet. Dessa fastighetsägare bedöms inte motsätta sig ändringarna. 

I vissa enskilda fall har bedömningen gjorts att även en enstaka fastighetsägare utanför planområdet 

kan vara en berörd fastighetsägare. I detta fall har kommunen gjort bedömningen att så inte är fallet, 

att ändringen i detaljplanen inte innebär en ekonomisk skada för intilliggande fastigheter utan snarare 

kan bidra till en mer ändamålsenlig och värdeskapande närmiljö. 

 

Syfte och huvuddrag  
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med 

flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.  

 

Bostäder ska byggas med en god variation av lägenhetsstorlekar för att skapa bostäder för människors 

olika behov. 

 

Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett 

levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv och levande 

stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.  

 

Planen syftar även till att föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och skapa ytor 

för ekosystemtjänster och dagvattenrening. 

 

Slutligen syftar planläggningen även till att bevara karaktären på den röda trävilla som ligger mot 

Centralvägen. Denna byggnad bedöms, med sina höga kulturvärden och tillhörighet med andra röda 

trävillor längs Centralvägen, bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som finns kvar från det 

gamla stationssamhället. 

 

Sammanfattning av planförslaget  
Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta centrum och för att länka samman 

det nya Sågverkstorget med det äldre mer småskaliga centrumet längs Apoteksvägen. 

Förutom bostäder kommer kvarteret Segerdal bestå av torg, gågator och gröna offentliga platser. Vid 

kommunhuset och Modins Järnhandel skapas en park med trädgårdskänsla och utrymme för lek och 

rekreation, placeringen får återspegla de gamla villaträdgårdarna som fortfarande finns i närområdet 

samt skapa ett respektavstånd mellan det gamla och det nya. Även längs Apoteksvägen uppförs en 

mindre s.k. fickpark i söderläge som öppnar kvarteret mot det befintliga torget på södra sidan av 

Apoteksvägen.  

 

Den föreslagna bebyggelsen fördelas på tre kvarter där de två större kvarteren består av halvslutna 

kringbyggda gårdar med förhöjda och markerade entrévåningar ut mot allmän plats. Två meter 

förgårdsmark kring den nya bebyggelsen skapar möjlighet till ett möblerat och attraktivt gaturum. 

Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med gröna offentliga rum där det ska finnas gott om platser att 

slå sig ner och mötas. 

 

Gestaltningsprogram 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för detaljplanen. Programmet utgör ett underlag till 

detaljplanen och syftar till att samordna gestaltningen av den kommande byggnationen och 
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stadsmiljön. Programmet ska vara vägledande i bygglovskedet. Målsättningen är att den byggda 

miljön ska tillföra värden genom: 

 En tydlig stadsmiljö med bibehållen småstadskaraktär och förutsättningar för ett gott stadsliv 

för boende och besökare. 

 Plats för grönska och ekosystemtjänster i tätorten 

 En ny bebyggelse som ingår i en helhet och samspelar med topografi, befintlig skala och 

täthet. 

 En stadsmiljö med långsiktiga och hållbara värden. 

Detta ska uppnås med hjälp av de riktlinjer som tagits upp i gestaltningsprogrammet samt genom 

planbestämmelser i plankartan. 

  

MILJÖBALKEN (MB) 

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. 

 

Ställningstagande 

En behovsbedömning daterad 2018-05-28 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 2018-

06-15 delar kommunens uppfattning. 

 

Riksintresse för kommunikationer, Ostkustbanan 
Ostkustbanan är järnvägen som sträcker sig mellan Sundsvall och Stockholm. Den är utpekad som 

riksintresse för kommunikationer. Enligt 3 kap. 8§ Miljöbalken ska riksintresset skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

 

Riksintresset gäller för befintliga, planerade och framtida kommunikationsanläggningar. 

 

Planering pågår för att bygga ut sträckan mellan Uppsala och länsgränsen Stockholm. I Knivsta 

kommun skulle det på sikt innebära två nya spår samt en ny station i Alsike. Detta i enlighet med 

Nationell plan för transportsystemet 2018-20291 samt avtal mellan staten, Knivsta kommun och 

Region Uppsala om fyra spår2. 

 

Avstånd mellan järnväg och planområdesgränsen är 32 meter (25 meter efter utbyggnad av järnvägen) 

och  43 meter (36 meter efter utbyggnad) till ny fasad. Inga nya byggnader kommer hamna närmre 

spåren än befintliga  och bedömningen har gjorts att järnvägen inte kommer att påverkas av 

byggnationerna i och med genomförandet av denna detaljplan.  

 

                                            
1 www.trafikverket.se , nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
2 www.knivsta.se  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 

Planområdet ligger på den södra delen av kvarteret Segerdal längs med Apoteksvägen och består av tre 

fastigheter med förhållandevis plan topografi. Det finns tre byggnader inom planområdet och stora 

delar av området är idag hårdgjorda och grusade parkeringsytor.   

 

Areal 

I planområdet ingår tre fastigheter; Gredelby 21:1, Gredelby 

21:3 och Särsta 12:1. Delar av fastigheten Särsta 3:1 och 

Gredelby 1:3 ingår även i planområdet. Planområdets yta 

omfattar ca 15 000kvm. 

 

Markägoförhållanden 

Gredelby 21:1 ägs av ”Knivsta Gredelby 21:1 AB” och 

Knivsta Särsta 12:1 ägs av ”Särsta 12:1 AB”. Båda bolagen 

är kopplade till GenovaRedito Holdings AB.  

 

Gredelby 21:3 ägs av Gredelinen Kommanditbolag vilka hyr 

ut byggnaden till Knivsta kommun.  

 

Områdesbeskrivning 

Planområdet ligger i centrala Knivsta precis öster om tågstationen. Planområdet utgörs av gles 

bebyggelse samt markparkeringar. Angränsande område åt söder och väster består främst av äldre 

bebyggelse i form av villor och lägre flerfamiljshus. I norr angränsar ”Sågen området” som är under 

uppbyggnad. Inom detta område finns den högsta den högsta tätheten i Knivsta, dessutom finns en 

outnyttjad byggrätt som möjliggör ett hus om 10-12 våningar. Denna byggrätt återfinns i dp. 

Virkesladan, Gredelby 7:85 m.fl. 

 

Stadsbild 
Förutsättningar 

Planområdet är i dag en lågt exploaterad plats med ett antal olika byggnadsstilar som domineras av 

grusade parkeringsplatser. 

 

Planområdet sett från korsningen Apoteksvägen / Gredelbyvägen består till största delen av 

centrumbyggnadens två våningar. Ovanför syns kommunhusets tak med tekniska anläggningar och    

antenner. Flerbostadshuset längs Staffansvägen syns med takfall samt gaveln mot Gredelbyvägen.  

 

Det intilliggande ”Sågen området” har en mer modern utformning med högre byggnader, en högre 

täthet och möblerade offentliga platser.  

 

Kommunhuset och flerbostadshuset är en naturlig koppling längs Staffansvägen, dock är släppet 

mellan byggnaderna stort. Ytorna inom planområdet har inte en gestaltning som liknar den på 

Sågverkstorget, där parkeringar på stenlagda ytor samsas med träd, planteringar och sittmöjligheter. 

 Bild 3. Översikt planområde 
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Förslag  

Stadsbilden kommer att förändras sett från samtliga väderstreck, från en öppen plats med få mindre 

byggnader till ett fullt utbyggt kvarter med en mer stadsmässig karaktär och med en betydligt högre 

täthet.  

 

Från korsningen Apoteksvägen / Gredelbyvägen kommer utblicken domineras av ett nytt 

flerbostadshus med en fickpark som bidrar till mer grönska och sittplatser och leder gång- och cykel 

trafikanterna in till den nya gatan som leder till Sågverkstorget på andra sidan. 

 

Sett från Sågverkstorget från kommer en mer stadsmässig siluett bildas med den nya gatan med träd 

och planteringar som leder genom det uppbyggda planområdet och vidare till Apoteksvägen.  

 

 

Bild 4. Vy från korsning Apoteksvägen / Gredelbyvägen. Bild 5. Vy från Sågverkstorget 

Bild 6. Vy frånjärnvägsperrongen 
Bild 7. Vy från Apoteksvägen 

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


 
 

 

10 
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 

 
 

 

Konsekvenser 

Planförslaget innebär en möjlighet till ökad bebyggelse både sett till ytor och till höjd. Äldre 

byggnader kan ersättas med nya. Den nya bebyggelsen kan binda samman Sågen området med 

Apoteksvägen. 

 

Nollalternativet 

Bebyggelsen kan öka enligt gällande detaljplaner men inte lika mycket. Det finns byggrätt kvar inom 

planområdet som idag är parkeringsytor. Byggnader kan rivas och ersättas med nya. 

Bild 8. Illustration volymer. Kod Arkitekter 2020 
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Bebyggelse och gestaltning 

Förutsättningar  
 
Planområdet är idag bebyggd med fyra byggnader, alla 

från olika tidsepoker. 

Byggnaden i det sydöstra hörnet mot Apoteksvägen och 

Gredelbyvägen fungerade tidigare som en 

centrumbyggnad med mataffär, post och bibliotek. 

Mataffären har stängt och biblioteket har flyttat in i 

kommunhuset i planområdets nordvästra hörn. Kvar 

finns nu endast Systembolaget, postverksamhet och ett 

par kontorslokaler. 
 

Längs planområdets västra gräns mot Centralvägen och 

tågstationen ligger två äldre byggnader. En 

enplansbyggnad från 60-talet som idag inhyser ett gym 

samt en tvåplansbyggnad från 1910-talet som inhyser 

bl.a. bankkontor (se bild 20 och 21 på sidan 17). Här finns även ett antal uppvuxna lindar samt en 

kastanj. Den grusplan som ligger mellan dessa tre byggnader används för korttidsparkering. 

 

I dagsläget finns inga bostäder inom planområdet. 

 

Mot Staffansvägen, i norra delen av kvarteret men utanför planområdet ligger kommunhuset där det 

förutom kommunens lokaler även finns bibliotek och en restaurang, samt ett flerfamiljshus med gård 

åt söder. 

 

Förslag  

I planförslaget föreslås en förlängning av det gångstråk som 

sträcker sig genom Sågen området från Gredelbybron i norr ner till 

Staffansvägen. Förlängningen kopplar ihop stråket mellan 

Staffansvägen och Apoteksvägen. Vid Apoteksvägen öppnas 

stråket upp mot öster för att ge en naturlig koppling till de torg och 

butiksstråk som finns där idag(se bild 28 sid 24). 

 
Den nya bebyggelsen delas upp i tre kvarter med fasader längs 

gatorna och halvslutna innegårdar. I mittenkvarteret planeras 

gården en våning upp. Båda bostadskvarteren ska ha öppningar i 

fasaderna för att skapa en koppling mellan det offentliga och det 

privata samt skapa bättre ljusförhållanden på gårdarna. Förslaget 

innebär att två av de befintliga byggnaderna rivs. 

 

Planförslagets huvudsakliga användning är bostäder, 200-230 lägenheter. Avsikten är en variation av 

lägenhetsstorlekar i tätorten och i projektet som en del i kommunen så att bostäder skapas för att möta 

olika människors behov. 

I Bostadsförsörjningsprogrammet för Knivsta kommun 2016-2020 med sikte på 2025, påpekas det en 

brist av samtliga lägenhetsstorlekar då den dominerande bostadsformen är småhus. 

Bild 9. Vy från Apoteksvägen 

Bild 10. ny koppling stråk, KOD arkitekter 
2019  
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Sedan dess har många delar av centrala Knivsta byggts ut och det har främst byggts  små lägenheter, 

framförallt 1 rum och kök (rok) men även mindre 2 rok. Det finns två kvarter på Sågen området och 

ett kvarter på andra sidan (västra) järnvägen med uteslutande små lägenheter, uppskattningsvis 530 

små lägenheter. Byggnation har även påbörjats direkt norr om kommunhuset med en byggnad som 

kommer att innehålla ca 100 smålägenheter. 

På grund av de senaste årens utveckling inom Knivsta tätort görs bedömningen att det inte längre finns 

ett behov av små lägenheter utan framförallt ett behov av större bostäder, 3 r o k eller större. Detta för 

att få en varierad bebyggelse, som kan erbjuda bostäder för olika målgrupper med olika behov. En 

tätort med varierade bostadsstorlekar bidrar till social mångfald som stödjer stadslivet och befolkar de 

allmänna platserna på olika tider på dygnet. 

För att den här detaljplanens genomförande ska bidra till ett väl varierat bostadsbestånd inom Knivsta 

tätort behöver de dominerande storlekarna på lägenheter inom kvarter B och C vara 3 rok och större. 

En jämn fördelning mellan de mindre lägenheterna bör också eftersträvas, dock bör inte 1 rok 

dominera denna kategori. 

Områdets nya byggnader planeras variera i uttryck men samtidigt skapa en gemensam helhet och 

komplettera den befintliga bebyggelsen som ligger intill. Kvarteren och byggnaderna kan utformas 

med varierande gestaltning men föreslås en kontinuerlig takfotshöjd. Detta för att hålla samman och 

ge ett tydligt stadsrum i ett gatuperspektiv.    

 

Entréplanen planläggs med en förhöjd bottenvåning för att möjliggöra centrumverksamhet. Dock är 

även bostäder möjliga i bottenvåningarna i vissa lägen.    

 

I kv. A möjliggörs det för en något lägre byggnad för centrumverksamheter. Entréplanen ska vara 

förhöjda och byggnaden ska uppföras med sadeltak. 

 

 
 

 

 

 

Bild 11. Illustration över kontinuerlig takfot KOD Arkitekter  2020 
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Konsekvenser 

Stadsbilden kommer att förändras från samtliga väderstreck, från en öppen plats med få lägre 

byggnader till ett fullt utbyggt kvarter med en mer stadsmässig karaktär med en högre täthet.  

 

 

Nollalternativet 

Stadsbilden kan fortfarande förändras något om de kvarvarande byggrätterna utnyttjas. Dock blir det i 

en betydligt mindre skala. 

 

   
 

 

  
Bild 13. Vy Gredelbyvägen, KOD Arkitekter 

Bild 12. . Illustrationsplan med kvartersbeskrivning. KOD arkitekter, 2020 
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Planbestämmelser 

ANVÄNDNING 

B  Bostäder- möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga våningar. Även 

bostadskomplement ingår i användningen, PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 3p 

 

C Centrum- möjliggör bebyggelse med kombinationer av handel, service, samlingslokaler 

och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. 

Det kan till exempel vara restauranger, kontor, gym, biograf, bank, apotek, 

samlingslokal etc. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 3p 

 

E Tekniska anläggningar- möjliggör t ex. transformatorstation. PBL 4 kap. 5§ 1st. 3p  

 

 
 

 

 

OMFATTNING 

 

 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

 Korsmark. Marken får endast förses med komplementbyggnad, ej parkering. PBL 4 

kap. 11§ 1 st. 1p 

 

 

 

UTFORMNING 

Tekniska installationer ska integreras i takutformningen, PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p. Det innebär att 

tekniska installationer inte ska ligga ovanpå takkonstruktionerna. 

 

f1 Inom fasadlängd överstigande 30 meter ska variation skapas genom tex. materialval, 

kulör, indrag i fasad, balkongutformning eller burspråk, släpp mellan byggnader, 

variation i våningshöjd. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

f2 Byggnad ska mot allmän plats uppföras med markerad och förhöjd entrévåning om 

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

 

f3 Balkong eller burspråks undersida ska ha en fri höjd på minst 5 meter vid utkragande 

över färdigställd ny gata. Mot Apoteksvägen, Gredelbyvägen och park ska balkong 

BILD 14. Föreslagen skala, KOD Arkitekter  2019  
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eller burspråks undersida ha en fri höjd på minst 4 meter vid utkragande över allmän 

plats. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p. 

 

f4 Huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak, PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

f5 Ett släpp mellan byggnadskroppar om minst 4,5 meter ska finnas antingen åt söder 

eller åt öster. Släpp får förläggas ovanpå entrévåning. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

f6 Fasad ska utformas med faluröd träpanel. Fönster ska utföras med genomgående 

spröjs. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1 p 

 

f7 Tak ska utformas med tegelröda tegelpannor. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1 p 

 

PLACERING  

 

 Prickmark. Marken får inte förses med byggnad. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

UTFÖRANDE 

 

b1 Marken får byggas under med garage. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara 

planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter,  PBL 4 kap.11§ 1st. 1p 

 

b2 Huvudentréer ska i huvudsak placeras mot allmän plats, PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

b3 Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan samt förses med 

nödstopp. Utrymningsväg ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. Fasad mot 

Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar ingående i 

fasaden ska brandklassas. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p 

 

b4 Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan. Utrymningsväg 

ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p 

 

b5 Bostadsgård får byggas under med en våning. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara 

planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter. PBL 4 kap. 16§ 1st 1p 

 

b6 Garage får ej förläggas ut till fasadliv i entrévåning mot allmän plats, PBL 4 kap. 16§ 

1st 1p 

 

 
Bild 15. Illustration sett från Apoteksvägen, KOD Arkitekter 2019 
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Bild 19.  Illustration från nya gågatan mot kv. B. KOD Arkitekter 2019 

Bild 16.  Illustration takutformning. Tak med 65 graders 

lutning. KOD Arkitekter 2018 

Bild 17.  Illustration entresol-våning (loft) 

KOD Arkitekter 2018 

Bild 18.  Illustration garagelösningar 

KOD Arkitekter 2018 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Den röda byggnaden belägen på Centralvägen 14 uppfördes 1909 för att inhysa Bröderna Modins 

järnhandel. Det är en av de första byggnaderna som uppfördes när samhällsutvecklingen tog fart i 

början av 1900-talet. 

 
Den enplansbyggnad som ligger i hörnet av Centralvägen och 

Apoteksvägen byggdes 1961 för att inhysa en konsumbutik. 

Byggnaden är ritad av Herman Borendal och har tidstypiska drag 

i framförallt fasaden mot Centralvägen.  

Centrumbyggnaden (se 

bild 4 sidan 9) ligger i 

hörnet Apoteksvägen och 

Gredelbyvägen och 

uppfördes ursprungligen 1969 som en ny lokal för Modins 

järnaffär. Den byggdes om 1995. Byggnaden har under årens 

lopp inhyst både mataffär, bibliotek, postkontor och kontor. 

 

Bevarande av historiska byggnader och miljöer kan bidra till 

skapande av en lokal identitet. ”Modins Järnhandel” skyddas 

med planbestämmelser i planförslaget från rivning och yttre förvanskning. Detta då byggnaden 

tillsammans med de andra röda träbyggnaderna längs Centralvägen understryker 

stationssamhälleskaraktären och har stor betydelse när stadsbilden förändras.  

 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Skulle fornlämningar påträffas ska det anmälas 

till Länsstyrelsen enligt kulturmiljölag (1988:950) 

 

Konsekvenser 

Två av de tre befintliga byggnaderna (centrumbyggnaden och gamla konsum) kan tas bort utifrån 

planens bestämmelser. Ny bebyggelse som därigenom kan tillskapas stämmer med ambitionerna att 

genom högre täthet ge förutsättningar för en hållbar stadskärna både vad gäller boende, trygghet och 

service. 

 

Centrumbyggnaden får ge plats åt en tätare bebyggelse när Knivsta utvecklas med den inriktningen. 

Gamla konsum, har tidstypiska drag, men behöver således också ge plats åt en tätare och mer 

ändamålsenlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen i detta läge kommer också att ge ett bättre 

bullerskydd för bakomliggande byggnader 

 

Båda byggnaderna finns dokumenterade hos kommunen i skriften ”Kulturmiljöer i tätorten” (Knivsta 

år 2013) . 

 

Planförslaget reglerar den ny bebyggelses placering och utformning. Utefter Centralvägen regleras det 

att nya byggnader ska placeras längre in från Centralvägen än vad Modins järnhandel och övriga röda 

träbyggnader står. Detta för att lämna siktlinjen längs Centralvägen med de röda trähusen obruten. Den 

nya byggnaden längs Centralvägen ska uppföras med sadeltak och uppbruten fasad för att inte 

upplevas som dominerande över den befintliga bebyggelsen. 

 

Den nya bebyggelsen mot korsningen Apoteksvägen och Gredelbyvägen förläggs i delvis likande 

linjer som dagens bebyggelse, den stenlagda ytan som idag används som främst cykelparkering görs 

om till park. 

 

Bild 20. ”Bröderna Modins järnhandel” 

Bild 21. Gamla konsum   
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”Modins Järnhandel” skyddas med planbestämmelser i planförslaget från rivning och yttre 

förvanskning. Om byggnaden skulle förolyckas finns planbestämmelser som reglerar utformningen 

vid uppbyggnad. Krav ställs på att fasad på ny byggnad ska uppföras med faluröd träpanel, fönster ska 

ha genomgående spröjs och tak ska utföras som ett sadeltak med tegelröda tegelpannor. 

 

Nollalternativet 

Alla byggnader inom planförslaget förutom ”Bröderna Modins järnhandel” kan rivas och ersättas med 

nya byggnader enligt gällande detaljplaner. Gamla Konsum skulle kunna ersättas med en byggnad 

närmare Centralvägen i delvis två våningar. Centrumbyggnaden kan ersättas med en liknande 

byggnadsvolym i ett till två plan. 

 

Planbestämmelser 

UTFORMNING 

f4 Huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p 

 

f6 Fasad ska utformas med faluröd träpanel. Fönster ska utföras med genomgående 

spröjs, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p 

 

f7 Tak ska utformas med tegelröda takpannor, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p 

 

KULTURVÄRDEN 

q1 Befintlig byggnad får inte till det yttre förvanskas,  PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 1 st. 3 p 

  

RIVNINGSFÖRBUD 

r1  Byggnad får inte rivas. PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 1 st. 4 p 

 

 

Allmänna ytor 
Förutsättningar 

I dagsläget finns det ett torg på kommunhusets södra sida som enligt gällande detaljplan är 

kvartersmark men ska hållas tillgänglig för allmänheten. Det innebär att kommunen inte har rådighet 

över torget för till exempel drift och underhåll. Torget är väl använt och utgör en del av det stråk som 

går mellan järnvägsperrongen och kommunhuset.  

 

Den öppna grusytan är planlagd som torg med enskilt huvudmannaskap men upplevs och används som 

korttidsparkering. 

 

Förslag  

Det befintliga torget söder om kommunhuset får kommunalt huvudmannaskap och behåller sitt 

utseende och sin utformning vilket innebär att kommunen får rådighet över platsen. 

Detaljplanen föreslår två nya parker inom planområdet. En mindre s.k. fickpark längs Apoteksvägen 

och en lite större park vid kommunhusets södra entré. Fickparken är en del i att koppla det gamla 

stråket längs Apoteksvägen åt öster, med det nya som sträcker sig från Apoteksvägen genom Sågen 

området till Gredelbybron. Parken bidrar till en naturlig öppning mellan huskropparna mot korsningen 

av Apoteksvägen och Gredelbyvägen som idag är en vacker och välbesökt platsbildning längs den 

tidigare huvudgatan och dess butiker. 
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Den större parken vid kommunhusets södra entré blir ett grönt inslag på en plats som i dagsläget 

främst består av öppna grusade ytor. Parken föreslås få en trädgårdskaraktär för att skapa en naturlig 

koppling mellan det gamla och den nya bebyggelsen. Plats ska ges för lekplats och ytor att mötas, 

sittplatser och planteringar. Den befintliga linden i södra delen av den föreslagna parkytan ska stå 

kvar. Även linden och kastanjen som angränsar till torgytan ska stå kvar. 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 22. Illustration från Centralvägen mot torget. KOD arkitekter, 2018 

Bild 23. Illustration från Centralvägen mot torget. KOD arkitekter, 2019 
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Konsekvenser 

Befintliga allmänna platser får kommunalt huvudmannaskap vilket underlättar drift och underhåll för 

kommunen. Nya allmänna ytor tillkommer så som parkytor och nya gator. 

 

Nollalternativet 

Det tillkommer inga nya allmänna platser utan planområdet fortsätter att domineras av parkeringsytor 

på privatägd mark. Kommunen blir inte huvudman för allmän plats och får därmed inte enligt gällande 

detaljplan 2006/20008, rådighet över platsen. 

 

Planbestämmelser 

ANVÄNDNING 

TORG Hårdgjorda öppna ytor i det offentliga rummet. Alla typer av torg med tillhörande 

verksamheter. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 

GATA Gator avsedda för områden för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom 

tätort. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 

PARK Grönområde som kräver viss skötsel och till viss del är anlagda. I användningen ingår 

även komplement till parkens användning. Som tex. fontäner, paviljonger och mindre 

byggnader. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 
 

UTFORMNING 

Lek Lekplats, ytor för lek. PBL 4 kap. 5§ 1st. 2p. 

 

MARK 

Träd 1 Träd inom egenskapsgräns får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, 

PBL 4 kap. 5§ 1 st. 2 p 

 

ÄNDRAD LOVPLIKT 

Mark lov krävs för fällning av träd med en omkrets överstigande 100 cm på en höjd om 1 meter ovan 

mark.. PBL 4 kap. 15§ 1 st. 3p  

 

Park- och naturmiljö 

Förutsättningar 

Planområdet är idag till stora delar en hårdgjord och grusad öppen yta för parkering. Det finns ingen 

natur- eller parkmark inom området. Närmaste parkerna finns vid Mejeriparken i Sågen området strax 

norr om Staffansvägen och på andra sidan järnvägen längs med Knivstaån. Ca 900 meter norr 

planområdet finns naturreservatet Gredelby hagar och ca 1000 meter åt öster ligger sjön Valloxen.  
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Det växer ett antal olika sorters träd inom planområdet. Längs med centrumbyggnadens västra gavel 

växer oxel på rad. Den allé som oxlarna utgör bedöms inte vara skyddad av det generella 

biotopskyddet för alléer enligt förordningen (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken. Detta då (även om 

den övervägande delen av träden är vuxna) träden inte är 

placerade i ett öppet landskap eller vid en väg utan står i 

direkt anslutning till bebyggelsen.  
 
Intill den röda byggnaden vid Centralvägen växer ett antal 

större lindar och en kastanj. Mitt i planområdet står en 

kastanj samt ytterligare en lind och en ask. Längs 

Gredelbyvägen och på kommunhusets södra långsida 

växer prydnadskörsbär. 

 

Förslag 

Genomförandet av planförslaget innebär att ett antal 

befintliga träd kommer att tas ner. Det innefattar oxlarna 

längs centrumbyggnaden, en kastanj mitt i planområdet 

och eventuellt även asken och körsbärsträden längs 

Gredelbyvägen. Dock möjliggör planförslaget ändå en 

ökad grönska inom planområdet. Längs med den nya gågatan planeras flertalet träd planteras för att 

ersätta oxlarna och bidra till rumsskapande kvaliteter och dagvattenhantering i och med skelettjordar. 

 

Det planeras för två nya parker; en mindre fickpark längs Apoteksvägen. Här kan träd planteras och 

planteringar anläggas tillsammans med nya sittmöjligheter.  

Framför kommunhusets södra entré planeras en lite större park där linden sparas och tillsammans med 

nya buskar, träd och planteringar kan samsas med sittplatser och lekytor. Ambitionen är en park med 

trädgårdskaraktär som blir en naturlig fortsättning på torget med en lekplats som är utformat efter 

platsen, olika sittmöjligheter i både sol och skugga och mycket grönska. 

 

Direkt söder om torget vid linden och kastanjen kommer parken sträcka ut sig dels för att möjliggöra 

en bättre växtmiljö för träden samt fungera som en extra fördröjning av dagvatten vid stora flöden. 
 

Lindarna och kastanjen som omger Modins järnhandel skyddas från fällning genom planbestämmelse. 

 

Konsekvenser 

Större delar av planområdets markyta kommer i och med genomförandet av planen att hårdgöras 

jämfört med idag. Dock kommer det tillföras nya grönytor och en mer varierande markanvändning. 

Nya parker skapas och genererar mer grönska inom planområdet. Träd tas bort men nya planteras och 

växtbäddar tillkommer som syftar till att främja ekosystemtjänster och hantera dagvatten.  

 

Bild 24. Oxlar längs med centrumbyggnaden 
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Nollalternativet 

Träden som föreslås få ett skydd i planen är även skyddade i gällande detaljplan. Dock kan övriga träd 

tas ner då det inte finns något skydd för dem i gällande detaljplaner. Någon ny grönska i form av 

allmän plats tillkommer troligen inte om inte den byggnad som nuvarande plan tillåter byggs med 

tillhörande grönska. 

 

Planbestämmelser  

PARK  Grönområde som kräver viss skötsel och till viss del är anlagda. I användningen ingår 

även komplement till parkens användning. Som tex. fontäner, paviljonger och mindre 

byggnader. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 

UTFORMNING 

 

Lek Lekplats, ytor för lek. PBL 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 

 

MARK 

 

träd1 Träd inom egenskapsgräns får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, 

PBL 4 kap. 5§ 1 st. 2 p 

 

ÄNDRAD LOVPLIKT 

 

Mark lov krävs för fällning av träd med en omkrets överstigande 100 cm på en höjd om 1 meter ovan 

mark. PBL 4 kap. 15§ 1st. 3p  

  

Bild 25. Sektion Park vid Kommunhuset sett från söder. KOD arkitekter, 2019 
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Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 

Inom planområdet finns det i dagsläget ett antal verksamheter. Det finns ett bankkontor, ett gym, 

Systembolaget samt ett antal kontor. I direkt anslutning till planområdet på järnvägens östra sida finns 

Knivsta centrums övriga butiker och restauranger. Kommunhuset som förutom kommunens 

arbetsplatser inhyser hörsal, bibliotek och ett café. På västra sidan av järnvägen ligger vårdcentral och 

en förskola.  

 

 
 

Förslag  

Planförslaget möjliggör byggande av lokaler med centrumverksamheter i samtliga kvarter.  

I samtliga lägen där centrumverksamheter möjliggörs ska bottenvåningarna vara förhöjda med minst 

3,5 meter mellan bjälklag. Detta ger byggnaderna en flexibilitet att kunna möjliggöra olika sorters 

verksamheter. Plankartan styr att det ska vara centrumverksamhet i hela kv. A, i kvartershörnens 

bottenvåningar i kv. B och delar av kv. C.  

 

Konsekvenser 

Nya mötesplatser skapas i parker och på ny gågata. Det 

befintliga torget får möjligheter att utvecklas då 

kommunen blir huvudman och därmed övertar rådighet 

över det. Det möjliggörs för byggnation av lokaler för 

centrumverksamheter i samtliga kvarter. 

 

Nollalternativet 

Inga nya mötesplatser eller lokaler för offentlig och 

kommersiell service tillkommer, men torget kvarstår. 

Dock är inte kommunen huvudman för platsen och har 

därmed inte rådighet över utvecklingen av den. 

 

 

 

Bild 26. Illustration över möjliga mötesplatser (orange), 

Park/grönska (Grönt), Lokaler(Lila). KOD arkitekter 2018 

Bild 27. Kvartersindelning och definition av kvartershörn.  

Grönt= Kvartershörn där centrumändamål ska finnas.  
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Planbestämmelser 

ANVÄNDNING 

 

C Centrum- möjliggör bebyggelse med kombinationer av handel, service, samlingslokaler 

och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. 

Det kan till exempel vara restauranger, kontor, gym, biograf, bank, apotek, 

samlingslokal etc. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 3p 

 

f2 Byggnad ska mot allmän plats uppföras med markerad och förhöjd bottenvåning. Minst 

3,5 meter mellan bjälklag. PBL 4 kap. 16§ 1st. 1p 

 

 

 

Gatunät och trafik 
Förutsättningar 

Planområdet ligger mitt i centrala Knivsta precis vid tåg- och buss station. Det finns därmed goda 

förutsättningar för boende inom planområdet att resa kollektivt. Det centrala läget möjliggör även att 

vardaglig handel kan ske till fots. 

  

Planområdet omges av gåfartområden samt fyra större gator där den skyltade hastigheten är 30 km/h. 

Gredelbyvägen bedöms vara den mest trafikerade av gatorna och leder trafiken norrut mot E4 och 

söderut till Forsbyvägen. 

 

Centralvägen går parallellt med järnvägsspåret och fungerar som bussgata då busstorget ligger i mitten 

av sträckningen.  

 

Apoteksvägen kopplar ihop Gredelbyvägen och Centralvägen centralt i Knivsta.  

Den har en bred gatusektion med kantstensparkering på båda sidor. 

Staffansvägen går norr om planområdet och är i mitten utformad som 

gåfartområde med framkomlighetshinder som håller hastigheterna 

nere och hindra genomfart för större fordon. 

 

Från Gredelbybron sträcker sig ett gångstråk ner till Sågverkstorget 

precis norr om planområdet. Det finns även ett tydligt gångstråk från 

väst till öst genom planområdet då järnvägsuppgången kommer upp 

vid torget. 

 

Stråket genom planområdet används idag som anslutning till 

parkeringsytorna inne i kvarteret. Stråket bör i framtiden inte 

användas för genomfartstrafik utan endast för gång- och cykeltrafik. 

 

Viktiga målpunkter för gående i området är tågstationen, busstorget, 

kommunhuset samt butiker och service i närområdet.  

 

 

  

Bild 28. Befintligt gångstråk genom 
Sågen området, röd cirkel symboliserar 
planområdet 
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Förslag  

Parkeringar avses att i första hand lösas i underjordiska garage.  Sweco har tagit fram en 

trafikutredning daterad 2018-06-21. 

Planförslaget innebär 200-250 nya lägenheter (ca 22 000 kvm BTA). Med kommunens aktuella p-

norm på 0,6 bilar/100 kvm BTA, ger det ett behov av ca 140 parkeringsplatser. Det ger ett bilinnehav 

på ca 0,5 bilar per lägenhet. Om bilpool införs kan p-normen sänkas upp till 30%. Cykelparkering på 

kvartersmark ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm (2,5 per 100 kvm bruttoarea BTA). 

Om det vid bygglovskedet antagits en ny parkeringsnorm ska den tillämpas.3 

 

För trafiksäkra varuleveranser och sophantering bör gatunätet vara utformat så att backning av fordon 

undviks. Gågator och gångfartsgator inom kvarteret bör därför vara ett öppet gatunät utan 

återvändsgator så att fordonen kan åka igenom kvarteret utan att behöva vända. Den föreslagna nya 

gatan går rakt igenom planområdet med utfart både i söder och i norr. 

 

Planförslaget föreslår en ny gata som går genom planområdet från norr till söder som kopplar samman 

Staffansvägen och Apoteksvägen. Föreslagen gatusektion är 8 meter med 2 meter förgårdsmark på 

vardera sidan (se bild 27 nedan). Förgårdsmarken kan användas till entréer, cykelparkering, 

planteringar eller liknande.  

 

Gatan planläggs som gata men kommer att regleras med lokala trafikföreskrifter så att användningen 

kommer bli gågata från Apoteksvägen till torget och gåfartsområde från torget till Staffansvägen. 

 

 

 

 

 

                                            
3 Parkerníngsnorm för Knivsta kommun, antagen 2012-12-11 

Bild 29. Gatusektion gågatan sett från Apoteksvägen. KOD arkitekter, 2019 
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Genom planområdet går två viktiga stråk som ska stärkas och utvecklas. Det skapas en förlängning av 

det nord-sydliga stråket från Sågverkstorget ner till Apoteksvägen.  Stråket utformas som gågata vilket 

innebär att endast varuleveranser och fordon med mål i 

gatan får trafikera detta stråk. Detaljplanen reglerar stråket 

som gata. Gågata regleras av lokala trafikföreskrifter. 

Stråket som går i väst- östlig riktning från 

järnvägsuppgången sker över befintliga torgytor fram till 

den nya gågatan. Vid möbleringen av dessa ytor är det 

viktigt att beakta tillgängligheten för såväl de gående och 

funktionshindrade som för varuleveranserna. 

 

Centralvägens gång- och cykelväg behöver på sikt 

förlängas åt söder till Parkvägen på grund av framtida 

ökade gång- och cykelflöden mot kommunens nya 

aktivitetshus, CIK Knivsta centrum för idrott och kultur.  

Mark avsätts i planförslaget för att möjliggöra denna 

utbyggnad. 

Nya allmänna cykelparkeringar bör placeras i direkt anslutning till entréerna för viktiga målpunkter 

som t ex gym, butiker och torgytor. Även cykelparkeringar för boende ska finnas enligt gällande P-

norm. Placering och utformning av cykelparkeringar hanteras i ansökan om bygglov. 

En breddning av Apoteksvägens norra trottoar skulle möjliggöra större ytor för gång- och cykelväg 

samt möjlighet till flera allmänna cykelparkeringar i området.   

 

Den trafikökning som den nya bebyggelsen bedöms alstra kommer i första hand belasta 

Gredelbyvägen och Apoteksvägen. Trafikökningen bedöms inte ge upphov till kapacitetsproblem i 

trafiknätet enligt framtagen trafikutredning. 

 

De allmänna markparkeringar som finns inom planområdet kommer att försvinna. De privata 

parkeringar som finns för bostadsrättsföreningen angränsande till planområdet finns kvar i 

planförslaget. 

 

Planbestämmelse som hindrar utfart finns längs Gredelbyvägen samt för delar av Apoteksvägen för att 

minimera antalet utfarter i dessa lägen. 

 

Konsekvenser 

Området får ett tydligt stråk genom en ny gågata som går i nord-sydlig riktning och kopplar ihop 

stråket från Sågen området med Apoteksvägen. Biltrafiken begränsas inom planområdet och 

gaturummet utformas på de gåendes och cyklandes villkor och bedöms därmed bli en mer trafiksäker 

plats. 

 

Nollalternativet 

Området behåller den öppna karaktär som den har idag utan tydliga riktningar. Eventuell ny 

bebyggelse på ena parkeringen enligt idag gällande plan skulle kunna bidra till en mer gatuliknande 

stadsrumsbildning. 

 

  

Bild 30. Gångstråk inom planområdet, PM trafik, 
SWECO 2018 
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Planbestämmelser  

ANVÄNDNING 

GATA Gator avsedda för områden för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom 

tätort. PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 1st. 2p 

 Körbar förbindelse får inte anordnas. PBL (2010:900) 4 kap. 9§  
 

Solstudier 
 

Solstudier baserade på föreslagen exploatering har tagits fram och pekar på att solljuset på de nya 

allmänna platserna får goda ljusförhållanden när området är fullt utbyggt. Innergårdarnas ljusinsläpp 

påverkas av behovet av att stänga ute buller från Ostkustbanan vilket försvårar utformningen. 

Dagsljusanalys kommer att behöva tas fram under projekteringsskedet för att säkra goda 

ljusförhållanden i kommande bostäder och lokaler, det kan hanteras med tex. mängden fönsterytor. 

 

    

 

   

Solstudier har även tagits fram för att se över skuggning för befintliga bostadsbyggnader intill 

planområdet. Dessa visar att solljuset kommer att påverkas både i bostäder och på friytor. 

 

För flerbostadshuset norr om planområdet (Kv. C) kommer den nya bebyggelsen att skugga del av 

gård och fasad under morgon och mitt på dagen på våren (20 mars), under sommaren (26 juni)  

Bild 31. Solstudie 20 mars kl. 12, KOD arkitekter, 2019 Bild 32. Solstudie 20 mars kl. 15, KOD arkitekter, 2019 

Bild 33. Solstudie 21 juni kl. 12, KOD arkitekter, 2019 Bild 34. Solstudie 21 juni kl. 15, KOD arkitekter, 2019 
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kommer den nya bebyggelsen inte orsaka någon nämnvärd skuggning av varken fasad eller gård. 

 

                          
 

 

 

 

 

Bostäderna på östra sidan av Gredelbyvägen påverkas framförallt av den befintliga bebyggelsen i 

området. Den bostad som ligger längst söderut påverkas dock under kvällar i mars då den nya 

föreslagna bebyggelsen bedöms skugga gavel och del av gård. Parkering, restaurang och 

blomsterhandel skuggas i markplan kvällstid vår och sommar av den nya föreslagna bebyggelsen.  

Bostäderna på östra sidan av Gredelbyvägen påverkas framförallt av den befintliga bebyggelsen i 

området. Den bostad som ligger längst söderut påverkas dock under kvällar i mars då den nya 

föreslagna bebyggelsen bedöms skugga gavel och del av gård.  Parkering, restaurang och 

blomsterhandel skuggas i markplan kvällstid vår och sommar av den nya föreslagna bebyggelsen. 

 

Sammantaget görs bedömningen att skuggningen som planförslaget skulle skapa är förhållandevis låg 

och rimlig med tanke på bebyggelsens centrala läge i Knivsta. Samtliga solstudier finns som bilaga till 

detaljplanen. 

 

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 (2 kap. 3§ PBL). 

Bild 37. Solstudie 20 mars kl. 12, KOD arkitekter, 2019 

Bild 36. Solstudier 21 juni kl. 12, KOD arkitekter, 2019 Bild 35. Solstudier 20 mars kl. 12, KOD arkitekter, 

2019 

Bild 38. Solstudier 21 juni kl. 18, KOD arkitekter, 2019 Bild 37. Solstudier 20 mars  kl. 15, KOD arkitekter, 

2019 
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Tillgänglighet 

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. 

 

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. 

 

Tillgängligheten prövas i detalj i bygglov och byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga: 

• alla offentliga byggnader och platser  

• alla servicelokaler  

• alla nya arbetsplatser  

• alla bostäder, undantag medges dock för övervåning i enfamiljshus med två plan. 

 

Konsekvenser 

Gestaltningen av stråken ska följa de angränsande befintliga stråkens utformning för att underlätta 

orienterbarheten. 

Stråken kommer att utformas på de gåendes villkor vilket ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten. 

Utformning av de nya parkerna ska följa Boverkets allmänna råd och föreskrifter. 

 

Nollalternativet 

Planområdet förblir som i dagsläget och tillsyn över tillgängligheten på allmänna platser och lokaler 

sker kontinuerligt av kommunen. 

 

Trygghet 

Genomförandet av planförslaget skulle innebära att området går från en öppen och obefolkad plats till 

en fullt bebyggd och befolkad plats. Fler människor kommer röra sig inom området och platsen 

kommer vara mer belyst vilket bidrar till en högre upplevd trygghet. Det ökade antalet bostäder bidrar 

till fler ögon på platserna runt omkring. 

 

Gångstråken som finns idag kommer förstärkas och tillgängliggöras med ökad belysning och 

möblering. Antalet fönster mot allmän plats och gångstråk kommer öka i och med genomförandet av 

denna detaljplan, vilket även det skapar en känsla av en ökad upplevd trygghet. 

 

Konsekvenser 

Planförslaget föreslår en förtätning och skapandet av flera nya allmänna platser. Det innebär en mer 

befolkad plats samt mer belysta ytor. Gestaltningen ska bidra till en ökad upplevd trygghet. Den 

nuvarande lastkajen i planområdets nordöstra del (kv. C ) byggs bort och dessa mörka, dolda platser 

ersätts av bostadsbebyggelse och innegård vilket bedöms bidra till en ökad upplevd trygghet. 
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Nollalternativet 

Då kommunen inte är huvudman för allmänna platser kommer inga åtgärder för tryggheten kunna 

utföras av kommunen. 

 

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 §.  

 

Området mellan Apoteksvägen och Staffansvägen används i dagsläget i hög utsträckning av skolbarn 

som går till bl.a. mataffären under rasterna. Idag utgörs området främst av en parkeringsplats och 

utrymmet för biltrafik är dominerande. Endast en trottoar längs med centrumbyggnaden är avsedd för 

gångtrafikanter. 

 

Vid genomförandet av planförslaget ska stråket tillgängliggöras för gångtrafikanter och ges en högre 

säkerhet då den byggs om till ett gaturum på de gåendes villkor. 

Planförslaget innehåller även en park med inslag av lek i anslutning till biblioteket vilket kommer ge 

barn en ny plats att besöka i kommunen.  

Ca. 600 meter norr om planområdet ligger Högåsskolan (åk. F-6) och ca 700 meter söderut ligger 

Thunmansskolan (åk.7-9) samt Sjögrenska gymnasiet. Från planområdet finns separata gång- och 

cykelvägar samt trottoar för att nå dessa skolor. Dock behöver Centralvägen eller Forsbyvägen korsas 

(övergångställen finns). 

 

Konsekvenser 

Det nya stråket utformas på de gåendes villkor och blir en mer trafiksäker plats för barn och unga att 

röra sig på till och från skolan etc. Biltrafiken ska begränsas kraftigt genom lokala trafikföreskrifter 

om gågata och gåfartgata inom planområdet. 

 

Nya allmänna platser skapas med plats för lek, möten och sittmöjligheter.  

 

Nollalternativet 

Då kommunen inte är huvudman för allmänna platser kommer inga åtgärder för att anpassa platsen 

efter barns behov kunna utföras av kommunen. 

 

Förslaget 

Planområdet ligger centralt i Knivsta tätort, mycket nära järnvägsstation och busstorg vilket gör att det 

för boende och verksamma inom området blir ett tillgängligt alternativ att välja kollektiva färdmedel. 

Planförslaget ger plats till utbyggnad av gång- och cykelväg längs Centralvägen. 

 

Planförslaget möjliggör en kombination av bostäder, arbetsplatser och lokaler. Variationen skapar 

förutsättningar för en befolkad plats som känns trygg vid olika tider på dygnet. Livsmedelsbutiker och 

övriga servicefunktioner finns i planområdets omedelbara närhet och kan på sikt även finnas inom 

planområdet.  
 

Planförslaget innehåller grönområden och sociala mötesplatser vilket bidrar till både sociala och 

ekologiska värden. Luft och vatten kan renas och människor mötas och synas. 
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Det ligger en skola/förskola ca 300 meter norr om planområdet och det planeras för en ny förskola på 

andra sidan järnvägen. Ca 500 meter söder om planområdet byggs Knivsta centrum för idrott och 

kultur (CIK), som bland annat kommer inrymma idrottshallar, kulturscen, kontor och ishall. 

 

Konsekvenser 

Bostäder i ett stationsnära läge främjar ett mer klimatanpassat resande. De nya gröna ytorna med träd 

och planteringar hjälper till att rena luften från avgaser mm. och har goda förutsättningar för att ta 

hand om stora vattenflöden.  

 

Det finns i dagsläget inte mycket djurliv inom planområdet men i de uppvuxna träd som finns huserar 

ett antal fåglar och insekter. De större träden ska i den mån det går stå kvar och en ny park med vissa 

äldre träd kommer skapa förutsättningar till ett mer levande djurliv inom planområdet. 

 

Nollalternativet 

Inga nya bostäder byggs i detta kollektivtrafiknära läge men byggnad för centrumverksamhet kan 

tillkomma. Platsen skulle även kunna lämnas orörd med parkeringsplatserna kvar med en obefolkad 

plats med brist på belysning och grönska som följd. 

  

Markföroreningar 
I en markundersökning som genomförts av Sweco 2018-06-29 påvisar prover att det på vissa platser 

finns förhöjda nivåer av djupt liggande PAH-föroreningar (polycykliska aromatiska kolväten) samt 

oljeföroreningar över riktvärdena. Föroreningsinnehållet i mark inom ett område är mycket sällan 

homogent fördelat utan kan förekomma lokalt i "hotspots". En osäkerhet som alltid föreligger vid 

miljötekniska markundersökningar är risken att områden med särskilt låga eller särskilt höga halter 

kan ha missats vid jordprovtagningen. Området kring de punkter som påvisats förorenat, bör avgränsas 

för föroreningarnas spridning och utbredning horisontellt. 

 

Miljökontroll med provtagning inför kommande 

schaktarbeten samt slutprovtagning i schaktväggar 

och schaktbotten ska genomföras för att säkerställa 

att åtgärdsmålen uppfylls för planerad 

markentreprenad. En anmälan ska göras till Knivsta 

kommuns miljöenhet innan planerade markarbeten 

påbörjas. 

 

Sanering av föroreningarna kan innebära schakt ned 

till 3 meter i, och omkring identifierade ”hotspots". 

Om förorening påträffas ska tillsynsmyndigheten 

enligt 10 kap 11§ Miljöbalken underrättas av den 

som äger eller brukar en fastighet. Efterbehandling i 

förorenat område, som avses i 10 kap Miljöbalken, 

är anmälningspliktigt enligt 28§ förordning  

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, om åtgärden medför risk för spridning 

av föroreningar och risken bedöms som icke ringa.  

 

Kompletterande grundvattenprover visar på nedbrytningsprodukter av klorerande lösningsmedel. 

Föroreningskällan är sannolikt borttagen i och med en sanering 2010. För att helt säkerställa att 

föroreningskällan inte längre finns kan ytterligare kompletterande grundvattenprov hämtas inom en 6-

Bild 39. Utdrag från Markundersökning. Sweco, 2018 
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12 månaders period. Konstateras det då att halterna ökat kan utredning gällande lokalisering av 

föroreningskällan komma att bli aktuell (Grundvattenprovtagning, Sweco 2020-02-27). 

 
Startbesked för beviljade bygglov får inte ges förrän påvisade saneringsåtgärder är genomförda och 

godkända av kommunen på de platser där förhöjda värden påvisats.  

 

Konsekvenser 

Funna markföroreningar härrör från långt tillbaka i tiden. Genomförandet av planförslaget skulle 

innebära att dessa föroreningar saneras från platsen. 

 

Nollalternativet 

Funna markföroreningar ligger kvar i marken till dess saneringsåtgärder krävs av tillsynsmyndigheten. 

 

 

Planbestämmelser 

Villkor för startbesked Startbesked får inte ges för ny byggnad förrän sanering av kända 

markföroreningar, inom för bygglovet berört markområde, kommit till 

stånd, PBL 4 kap 14 § 1 st. 4p. 

 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
 

Förutsättningar 

Dagvattnet avleds idag till Knivstaån som rinner vidare till Lövstaån. Knivstaån är en preliminär 

vattenförekomst som under sommaren 2019 klassats i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). 

Vattendraget har problem med övergödning och kvalitetsfaktorn näringsämnen har dålig status. 

Vattendraget har inga beslutade miljökvalitetsnormer, dessa beslutas under 2021. 

Lövstaån har måttlig ekologisk status med kvalitetskravet på god status och har ej god kemisk 

ytvattenstatus med kvalitetskrav på god kemisk status. 

 

Ämnen som inte uppnår god kemisk status i Lövstaån är kvicksilver och polybromerade 

difenyletrar(PBDE). För övriga prioriterade ämnen ligger uppmätta mätdata under sina respektive 

gränsvärden alternativt saknas mätdata. Lövstaån har även problem med övergödning och förändrade 

habitat genom fysisk påverkan. 

  

Knivstaån har enligt ”Underlag till LÅP” (Sweco, 2018) dålig ekologisk status på grund av höga halter 

fosfor och måttliga halter för arsenik och uran. Kemisk status bedöms som god. 4 

 

                                            
4 Dagvattenutredning, Sweco 2019 
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Förslag  

Resultatet av utförd dagvattenutredning5 

visar att både flödena och 

föroreningshalterna utan fördröjande- och 

renande åtgärder ökar i och med 

genomförandet av planförslaget. Efter 

rening är belastningen av de flesta ämnena 

lägre eller motsvarande jämfört med innan 

exploatering. De reningsåtgärder som 

föreslås är växtbäddar, infiltration och 

fördröjning i parkmark och skelettjordar 

samt rening, fördröjning och trög avledning 

i bjälklagssubstratet på innergårdar. 

 

 

 

 

De föreslagna reningsåtgärderna bedöms rimliga och genomförbara och ytor finns inom planområdet. I 

dagvattenutredningen har ytterligare åtgärder föreslagits för att öka robustheten i dagvattenutredningen 

och dessutom föreslås skelettjordar som kan rena vägdagvatten från Apoteksvägen som ligger utanför 

planområdet. 

 

Tillämpas dessa principer uppnås den fördröjning och rening av dagvatten som krävs för att inte öka 

flödena eller riskera att påverka recipientens status negativt eller dess möjligheter att uppnå 

miljökvalitetsnormerna.6 Målsättningen ska alltid, enligt kommunens dagvattenstrategi, vara att 

reningen av dagvatten ska resultera i bättre värden än före exploateringen.  

 

Hårdgörandegraden bedöms inte öka vid planerad exploatering, vilket innebär att mängden dagvatten 

vid skyfall sannolikt inte ökar. 

 

Idag lutar hela planområdet mot Centralvägen. Omkringliggande gator avleder vatten från ett stort 

avrinningsområde och det är viktigt att dessa flöden inte leds in i planområdet. 

 

Erforderlig fördröjningsvolym för att inte öka flödet bedöms uppfyllas med god marginal.  

 

Det finns plats inom planområdet att på allmän plats skapa en robusthet i dagvattenhanteringen som 

ger marginaler i fråga om rening och fördröjning. Vissa av föreslagna lösningar kan även bidra till en 

bättre rening av vatten som kommer från områden utanför planområdet innan det når recipienten.  

 

De parkytor som planeras kan utnyttjas för dagvattenhantering. Dessa kan då dimensioneras som en 

sänka där dagvatten kan fördröjas på ytan och sen infiltreras ned. Då befintlig mark har låg 

genomsläpplighet är det viktigt att parken anläggs med ett jordlager som har en bättre infiltrerande 

förmåga och förser den med bra dränering.  

 

Parken och växtbädden som föreslås i planområdets västra del kan fungera som en ytterligare buffert 

vid höga vattenflöden. P g a dessa ytor som kan hantera större vattenflöden vid skyfall, bedöms 

                                            
5 Dagvattenutredning, Sweco 2019 

 

Bild 40. Principskiss över förslag på dagvattenhantering, Sweco 
2019 
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planens genomförande inte försämra områdets kapacitet att magasinera skyfall och därmed inte 

försämra situationen nedströms. 

 

Konsekvenser 

Marken kommer till stor del att hårdgöras. Dock kan de nya allmänna platserna utformas på ett sätt så 

att en ökad rening uppnås och att stora skyfall kan tas om hand. 

 

Nollalternativet 
Troligen inga riktade åtgärder för rening av dagvatten om inte fastigheten bebyggs enligt gällande 

detaljplaner DP226B och DP 2006/20008. 

 

Planbestämmelser 

b1 Marken får byggas under med garage. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara 

planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter,  PBL 4 kap.11§ 1st. 1p 

 

 

b5 Bostadsgård får byggas under med en våning. Vid underbyggd gård ska bjälklaget vara 

planterbart och kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter. PBL 4 kap. 16§ 1st 1p 

 

Geoteknik och grundvatten 
De obebyggda delarna av planområdet utgörs idag huvudsakligen av asfalterade ytor, grusade ytor och 

stenbelagda ytor. Området är i princip plant med marknivåer som varierar mellan +15,8 i nordöst till 

+13,6 i sydväst.  

 

Sonderingar och provtagningar utfördes av Sweco mellan 21-24 

maj 2019. Bergöverytan bedöms variera mellan +1,6 och + 6,9 i 

de undersökta punkterna. 7 

 

Då området är i princip helt plant föreligger ingen risk för ras 

eller skred med nuvarande höjdsättning. 
 

Grundläggning av nya byggnader föreslås ske med slagna 

betongpålar. Källare som förläggs under grundvattennivå bör 

utföras vattentäta och dränering runt byggnader bör placeras så 

att den inte sänker grundvattennivån. 

 

Vid rivning av befintlig centrumbyggnad bör befintliga pålars 

lägen mätas in för att kunna anpassa placeringen av nya pålar. 8 

 

För schakter djupare än 2,5 meter bedöms spont behövas. Spont kan även behövas för grundare 

schakter om utrymme för slänter saknas. Uppfyllning av kringliggande mark bör minimeras. 9 

 

                                            
7 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Sweco 2019-07-03 
8 Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02 
9 Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02 

Bild 41. Jordartskarta, SGU  
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Då föreslagna byggnader bör grundläggas på pålar och innegårdar förlagda delvis ovan pålade garage 

föreligger risk för differentialsättningar mot kringliggande mark om uppfyllnad sker runt byggnader 

vid exempelvis trappor och entréer. 10 

 

Då underliggande lera är normalkonsoliderad mot djupet medför det att all lastökning kommer ge 

sättningar. Lastökningen kan även bestå av en sänkning av grundvattennivån. 11 

 

De äldre byggnaderna på södra sidan av Apoteksvägen samt inom planområdet bedöms vara 

grundlagda direkt i mark och är därmed känsliga för sättningar och vibrationer i samband med 

byggnation och då främst vid installation av pålar, spont och i samband med schaktning.12 

 

En riskanalys har upprättats där förslag till kontrollåtgärder samt tillåtna vibrationsvärden tagits fram 

för de byggnader som bedöms påverkas av framtida byggnationer.13 

 

Grundvatten 

Grundvattennivåerna har mätts genom korttidsobservationer enligt nedanstående tabell. Resultatet 

indikerar på att grundvattenytan faller av något mot väster.14 

 

 
 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Planområdet har idag ett antal serviser till dagvattennätet. Enligt Roslagsvatten AB ska de befintliga 

serviserna användas i första hand. Dagvattnet rinner sen vidare mot Knivstaån via dagvatten-

ledningarna i en sydvästlig riktning.  

 

Det dagvatten som rinner från tak ut mot gata kan hanteras i gatan. Utkastare på fasad ska leda vatten 

till regnbäddar. Träd som planteras i gata förses med skelettjordar och regnbäddar. Den större parken 

utformas så att större flöden kan fördröjas. 

 

Planområdet ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna. Arbete pågår för att möjliggöra en 

anslutning till Käppala förbundets reningsverk. Medan det arbetet pågår ses det befintliga 

reningsverket över för att se om kapaciteten kan utvidgas något. Detaljplanens föreslagna bebyggelse 

                                            
10 Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02 
11 Projekterings-PM Geoteknik, Sweco 2019-07-02 
12 Inledande geoteknisk utredning, Bjerking 2009 
13 Riskanalys med avseende på vibrationsalstrande arbeten, Seco 2019-06-14 
14 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Sweco 2019-07-03 

Bild 42. Tabell från Markteknisk undersökningsrapport, Sweco 2019 
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är förhållandevis liten och utbyggnad kommer att ske i etapper under flera års tid och bedömning har 

gjorts att den föreslagna bebyggelsen kan anslutas till va-nätet. 

 

Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 

ordnas.  

 

El, tele, bredband och uppvärmning 

El 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. Det finns en transformatorstation i 

planområdets nordöstra hörn.  Vattenfall Eldistribution AB har gjort bedömningen att den befintliga 

transformatorstationen räcker för att försörja den nya bebyggelsen. Eventuell flytt/förändringar av 

befintliga elanläggningar ska utföras av Vattenfall Eldistribution AB, men bekostas av exploatören. 

 

Fjärrvärme 

Det finns fjärrvärmeledningar inom och omkring planområdet.  

 

Fjärrvärmeledningen som ligger i Gredelbyvägen kräver ett skyddsavstånd på minst 2, 6 meter till 

bebyggelsen. Enligt plankartan är avståndet till närmsta bebyggelsen 2,7 meter. 

 

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.   

 

Planbestämmelser 

U1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  PBL 4 kap. 6§  

 

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 §. 

 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) innehåller riktvärden för 

utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. I förordningen anges att buller 

från spårtrafik och vägar inte bör överstiga 

- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad 

- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden 

En bullerutredning har tagits fram av Sweco, daterad 2018-06-21, reviderad 2019-09-04 för att 

tydliggöra bullersituationen inom planområdet. En komplettering har gjorts 2020-02-21 med 
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beräkningar baserat på maxlängder på tågen i prognoserna. Detta på grund av att den planerade 

utbyggnaden av järnvägen är i ett så pass tidigt stadium och prognoserna kan anses som allt för osäkra. 

En högre beräkning säkrar upp för dessa osäkerheter och säkerställer bra bostäder ur bullersynpunkt. 

 

Kv. A: 

Den norra fasaden får beräknade ekvivalenta ljudnivåer överstigande 60 dB(A)och vid fasaden 

västerut, mot järnvägen överskridande 65dB(A). Det omöjliggör planering av mindre , enkelsidiga 

lägenheter på ungefär halva fasaden. 

 

På den del av fasaden där 65 dB(A) överskrids förutsätts genomgående lägenheter, där minst hälften 

av bostadsrummen har tillgång till motsatt fasad, vilket inte är möjligt i denna utformning av huset. 

  

De maximala ljudnivåerna vid byggnadens mest ljudutsatta fasader är mellan 83-88 dB(A).  

Innegård uppnår inte riktlinjerna för tyst sida eller nivåer för uteplats, 55 resp. 50 dB(A). På grund av 

detta bedöms kvarteret inte lämpligt för bostäder. 

 

  
 

 

 

                 
 

 

Kv. B: 

Fasader som vetter söderut får beräknade ekvivalenta ljudnivåer som överskrider riktvärde 60 dB(A) 

med högst 1dB. Detta innebär att bostäder som mindre lägenheter om högst 35 kvm kan planeras här 

eller lägenheter där minst hälften av bostadsrummen vetter åt en tyst sida. Tyst sida kan uppnås genom 

att bullerdämpande åtgärder genomförs tex. genom bullerabsorbenter i balkongers tak eller om gården 

stängs med hjälp av bullerskärm. 

 

Bild 43 + 44. Maximal ljudnivå kv. A, Sweco 2020 

Bild 45 + 46. Ekvivalent ljudnivå kv. A, Sweco 2020 
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Större delar av fasaderna som vetter norr- och västerut tangerar ekvivalenta ljudnivåer om 60 dB(A) 

och två mindre delar överskrider riktvärdet med 1 dB(A). Här kan lägenheter utformas fritt utan 

särskild hänsyn tagen till buller, förutom i hörn, där mindre lägenheter om högst 35 kvm krävs. 

 

Maximala ljudnivåer på fasader mot innegård får beräknade värden över 70 dB(A) på stora delar av 

fasaden. Men då de ekvivalenta ljudnivåerna på fasader norr- och västerut till största del inte 

överskrider riktvärde 60 dB(A) hindrar detta inte bebyggelse. 

 

De beräknade ljudnivåerna på innegård är så höga att det inte går att fritt anlägga uteplatser på 

balkonger, eller gemensam uteplats på innegård utan bullerskyddsåtgärder. 

 

Planbestämmelse läggs till som reglerar utformningen av bostäder vid högre ljudnivåer samt för att 

reglera att bullerreducerande åtgärder genomförs för att kunna skapa en tyst uteplats antingen på 

balkonger mot gården eller som en gemensam på gården. 

 

           
 

 

                      

 
Kv. C:  

I den västra huskroppen kan det vid huvuddelen av byggnaden planeras bostäder utan särskild hänsyn 

till buller vid lägenheternas utformning. 

Vid fasad som vetter mot Gredelbyvägen beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna till under 65 dB(A) och 

medger lägenheter mindre än 35 kvm eller lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vända mot 

innegården. På vissa delar av fasaden som vetter mot innegård krävs åtgärder för att sänka maximala 

ljudnivåerna för att uppnå tyst sida. Det kan regleras genom tex. ljudabsorbenter i balkongernas tak. 

Bild 47 + 48. Maximal ljudnivå kv. B + C, Sweco 2020 

Bild 49+ 50. Ekvivalent ljudnivå kv. B + C, Sweco 2020 
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De maximala ljudnivåerna vid byggnadens mest ljudutsatta fasader är mellan 78-84 dB(A). I det fall 

bostäder ska planeras här så krävs det att fasaderna, inklusive  fönster och ventiler, dämpar ljudet med 

minst 39 dB(A) vilket regleras i bygglovet. 

 

Uteplatser kan med fördel placeras på innegården då de största delarna får beräknade nivåer under 

riktvärdet. 

 

Planbestämmelse läggs till som reglerar utformningen av bostäder vid högre ljudnivåer. 

 

Industribuller: 

I kvarter A ses möjligheten över att ha lokaler med inlastning från lastbil som kan generera buller som 

klassas som industribuller. Bullerutredningen har därför utrett dessa aspekter. 

Vid Kvarter A och Kvarter B beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna från lastning vara som högst 45 

dB(A) vid fasad. Detta innebär att riktvärdena för Zon A klaras vid bägge kvarteren,  

 

För maximala ljudnivåer finns endast riktvärden nattetid. Det innebär att så länge ingen lastning pågår 

mellan klockan 22-06 kommer inte riktvärden för maximala ljudnivåer att överskridas. 

 

Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas. 

Ny beräkning av ljudnivåer ska ske i och med ansökan om bygglov. 

 

                                   
 

 

 

 

  
 

Planbestämmelser: 

 

m2 Bullerskydd ska anordnas i form av genomskinlig bullerskärm mellan huskroppar 

motsvarande byggnadshöjd, mot Ostkustbanan eller annan åtgärd som gör att tyst 

uteplats kan anordnas på/mot innegården. PBL 4 kap. 12§ 2p. 

Bild 51. Ekvivalent ljudutbredning,  

Sweco 2019 Bild 52. Maximal ljudutbredning, 

 Sweco 2019 

Bild 53. Förändring vid ökade tåglängder,  

Sweco 2020 
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m3 Där bullernivåerna överstiger 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fasad(frifältsvärde) 

ska bostäder större än 35 kvm utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje 

lägenhet är vända mot tyst sida med högst 55 dB(A) ekvivalent nivå och högst 70 dB(A) 

maximal nivå utanför fasad (frifältsvärde). PBL 4 kap. 12§ 2p. 

 

Konsekvenser  

Den nya bebyggelsen kommer fungera bullerdämpande för den befintliga bebyggelsen som hamnar 

”bakom” planområdet gentemot järnvägsspåren. Det kommer ske en ökning av trafiken i och med 

bebyggelsen som i sin tur genererar en viss mängd buller.  

 

Nollalternativet 

Bullersituationen på platsen blir oförändrad om ingen ny byggnation sker. 

 

Luft  

Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt framtagna luftföroreningskartor 

(från SLB-analys åt Östra Sveriges luftvårdsförbund) visar de beräknade års- och dygnsmedelvärdena 

för partiklar (PM10) och kvävedioxid(NO2) med 2015 års utsläpp att Knivsta tätort ligger under 

normvärden och miljökvalitetsmålen.  

 

Riskbedömning 
Räddningstjänst  

Insatstiden för räddningstjänsten är 10 minuter. Insatstiden innebär anspänningstid, körtid samt 

angreppstid. Knivsta brandstation ligger ca 1400 meter från planområdet, men det är en deltidsstation, 

vilket medför en extra 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. 

 

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. 
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Farligt gods 

Planområdet ligger 25 meter från Ostkustbanan som är en 

transportled för farligt gods. 

 

Med anledning av detta har en riskutredning tagits fram 

av Sweco2018-06-21, rev. 2019-06-17. Den anger 

sammanfattningsvis:  

 

Trafikverket planerar att i framtiden bygga ut järnvägen 

med två nya spår genom Knivsta. Detta innebär att 

avståndet från närmsta spårmitt blir kortare än idag, det 

vill säga 25 meter till detaljplanegräns och 36 meter till 

närmst belägen byggnad i Kv. A. 

 

Med dessa avstånd bedöms inte persontåg utgöra någon betydande risk källa för vistande personer 

inom fastigheterna.  En del godståg som passerar planområdet transporterar farligt gods. För tåg med 

farligt gods kan urspårning leda till följdkonsekvenser i form av utsläpp av farliga ämnen. Enligt 

Trafikverket förväntas godstrafiken på Ostkustbanan öka och totalt 9 godståg förväntas passera 

Knivsta per dygn år 2040. 

 

Resultatet av aktuell riskutredning framtagen av Sweco (2018-06-27, rev. 2019-06-17), visar att 

risknivån på ett avstånd om ca 40 meter från Ostkustbanan är acceptabel. På ett avstånd om 30–40 

meter från järnvägen ska åtgärder med anledning av risknivån vidtas så länge som det är ekonomiskt 

försvarbart och praktiskt genomförbart. Sett ur ett samhällsriskperspektiv är risknivån inom 

gränsvärdena och i vissa intervall över. 

 

Med anledning av att individrisken och samhällsrisken ligger inom och i vissa fall över gränsvärden 

för järnvägen krävs följande åtgärder inom planområdet: 

 

- Entréer ska vara riktade bort från Ostkustbanan men får vetta mot riskkällan om det också finns 

utrymningsvägar bort från riskkällan. Denna utrymningsväg ska inte förutsätta stegutrustning. 

 

- Placering av friskluftsintag för ny bebyggelse ska vetta bort från Ostkustbanan, samt placeras på så 

långt avstånd från denna som möjligt. 

 

- Fasad på Kv. A som vetter mot Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar 

ingående i fasaden ska utföras brandklassad för att bilda ett sammanhållet brandskydd. 

 

- Ny byggnad på kv. A ska förses med nödstopp för ventilationen som minskar risken för att 

byggnaden rökfylls vid en kraftig brand.  

 

 Föreslagna åtgärder bedöms vara motiverade utifrån ett kostnad-nytta-perspektiv med hänsyn till 

aktuella risknivåer. Åtgärder som avsevärt försvårar exploateringen eller försämrar boendemiljön för 

nybyggnationen bedöms inte vara motiverade. 

 

Byggnadernas totala brandskydd hanteras i ansökan om bygglov i enlighet med gällande 

brandskyddskrav. 

  

Bild 54. Översikt från riskutredning, Sweco 

2018 
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Konsekvenser 

Närheten till Ostkustbanan innebär att, för att kunna bebygga kv. A med bostäder eller tillfällig 

vistelse, krävs extra åtgärder för att göra platsen lämplig. Dessa åtgärder regleras med 

planbestämmelser. 

 

Nollalternativet 

Riskreducerande åtgärder kommer troligen inte att genomföras om inte ny bebyggelse tillkommer. 

 

Planbestämmelser 

UTFÖRANDE  

 

b3 Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan samt förses med 

nödstopp. Utrymningsväg ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. Fasad mot 

Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar ingående i 

fasaden ska brandklassas. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p. 

 

b4 Ventilation ska utföras med friskluftsintag bortvänt från Ostkustbanan. Utrymningsväg 

ska finnas bortvänt från Ostkustbanan. PBL 4 kap. 16 § 1st. 1p. 

 

m1 Anläggning för stadigvarande utevistelse får ej finnas mot Ostkustbanan. PBL 4 kap. 

12§ 1p. 

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 Kommunfullmäktige hösten år 2019. 

Samråd – Vinter 2018 

Granskning – Höst/vinter 2019 samt vår 2020 

Antagande – Sommar 2020 

Laga kraft –  Sommar 2020 

Påbörjande utbyggnad av gator och ledningar 2021 

Påbörjande av uppförande av bebyggelse inom kvartersmark 2021 

Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas. 

 

Arbetsfördelning 
Knivsta kommun ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt 

ansvarar för drift och underhåll av dessa. 

 

Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförandet av 

detaljplanen. 

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


 
 

 

43 
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 

 

Respektive byggherre ansvarar för genomförandet av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 

underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för. 

 

Knivstavatten AB (dotterbolag till Roslagsvatten AB) är 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. 

 

Där utöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 

området. 

 

Ansvarsfördelning: 
o Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för 

o upprättandet detaljplan 

o drift och underhåll av allmän platsmark 

o utbyggnad av allmän platsmark 

o Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för 

o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn. 

o Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för 

o träffande av exploateringsavtal 

o Knivstavatten AB ansvarar för 

o drift och underhåll av den allmänna Va-anläggningen 

o 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 

o Lantmäterimyndigheten 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 upprättar förbindelsepunkt för allmänna VA-ledningar i fastighetsgräns. 

Byggherren ansvarar för anläggande av VA-installation inom respektive fastighet. 

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. 
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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. För 

eventuella ledningsflyttar inom kvartersmark ansvarar respektive exploatör. 

Följande ledningsägare har ledningar inom planområdet enligt ledningskollen.se: 

Borderlight AB, Ip-Only, Lindén data Internetwork AB, Roslagsvatten AB, Skanova-Geomatik, 

Vattenfall AB Heat Nordic, Vattenfall Eldistribution AB. 

Det kan finnas ytterligare okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det åligger byggherren att 

undersöka om ytterligare ledningar finns. 

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. 

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. 

 

Dagvatten 

Dagvatten ska tas om hand så att det i största möjliga utsträckning efterliknar naturens hantering av 

nederbörd. Det ska ske i flera steg där det första sker genom Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 

(LOD) på bostadsgårdarna. Dagvatten som rinner från tak ut mot gata leds till växtbäddar på 

förgårdsmark för att sedan ledas till gatans växtbäddar för rening och fördröjning. Övrigt dagvatten 

ska renas och fördröjas lokalt inom fastigheten. Fördjupade dagvattenutredningar behöver ske för 

respektive tomt i samband med exploatering.  

 

Markföroreningar 

Markföroreningar saneras i samband med exploateringen. Viktigt med efterhanteringen av massorna 

då olika platser kan ha olika föroreningsgrader. Önskvärt är att det tas samlingsprover på de olika 

massorna innan de lämnar området. Detta eftersom det beroende på föroreningsbild ska hanteras på 

olika sätt. 

 

För att helt säkerställa att källan för nedbrytningsprodukter av klorerande lösningsmedel inte längre 

finns kan ytterligare kompletterande grundvattenprov hämtas inom en 6-12 månaders period. 

Konstateras det då att halterna ökat kan utredning gällande lokalisering av föroreningskällan komma 

att bli aktuell. 

 
Geoteknik 
 
Framtaget projekterings-PM ska användas under byggskedet 

 

Riskreducerande åtgärder 

 
Med anledning av att individrisken och samhällsrisken ligger inom och i vissa fall över gränsvärden 

för järnvägen krävs följande åtgärder inom planområdet: 

 

- Entréer ska vara riktade bort från Ostkustbanan men får vetta mot riskkällan om det också finns 

utrymningsvägar bort från riskkällan. Denna utrymningsväg ska inte förutsätta stegutrustning. 
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- Placering av friskluftsintag för ny bebyggelse ska vetta bort från Ostkustbanan, samt placeras på så 

långt avstånd från denna som möjligt. 

 

- Fasad på Kv. A som vetter mot Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material. Fönster och dörrar 

ingående i fasaden ska utföras brandklassad för att bilda ett sammanhållet brandskydd. 

 

- Ny byggnad på kv. A ska förses med nödstopp för ventilationen som minskar risken för att 

byggnaden rökfylls vid en kraftig brand.  

 

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. 

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av ägaren till stamfastighet eller köpare av 

styckningslott.  

 

Det kan bli aktuellt att dela fastigheterna genom s.k. tredimensionell fastighetsbildning.  

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 

Detaljplanen berör följande fastigheter:  
Gredelby 21:1 

Särsta 12:1 

Gredelby 21:3 

Gredelby 1:3 (delvis) 

Särsta 3:1 (delvis) 

Gredelby 21:1 

Privatägd fastighet inom planområdet där kvartersmark styckas i egna fastigheter. Allmän platsmark 

regleras till Gredelby 1:3 eller Särsta 3:1. 

Särsta 12:1 

Privatägd fastighet inom planområdet som planläggs som kvartersmark. Allmän platsmark regleras till 

Särsta 3:1. 

Gredelby 21:3 

Privatägd fastighet inom planområdet där torget planläggs som allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap. Allmän platsmark regleras till Gredelby 1:3 eller Särsta 3:1. 

Gredelby 1:3 (delvis) 

Kommunägd fastighet angränsande till planområdet. Gatumark som omger planområdet. 

Särsta 3:1 (delvis) 

Kommunägd fastighet angränsande till planområdet. Gatumark som omger planområdet. 

 

 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter  

mailto:knivsta@knivsta.se
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Där servitut inte redan finns för infart och parkering ska det upprättas för att säkra tillgång för: 

- Gredelby 21:4 att använda kv. C för infart samt parkering.  

- Kvarter A att använda infart på kv. B för infart till parkering och garage.  

 

Servitut 0330-11/7 kommer att behöva ändras genom fastighetsreglering. De delar av servitutet som 

ligger inom detaljplanen bör tas bort då ytorna ersätts med allmän plats mark och vissa delar bebyggs 

och utsläcks därmed. 

 

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  
Detaljplanen har bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift tas ut i samband 

med bygglov för den byggrätt som planen medger. Kommunen genomför utbyggnaden av allmän 

platsmark inom planområdet på markägarens/exploatörens bekostnad. Markägaren/exploatören 

genomför och bekostar aktuella byggnadsåtgärder och eventuella ledningsflyttar inom planområdet. 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten 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 byggs ut eller ändrar ändamål finns skyldighet 

att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagna, Allmänna bestämmelser för vatten 

och avlopp, ABVA.  

 

Avtal 

Plankostnadsavtal 

Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och Genova Redito 

Holding AB.  

 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen kan antas. 

Avtalet ska reglera anläggande av allmän plats, övriga gemensamma anläggningar, 

kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. 

 

Exploateringsavtalet innehåller sammanfattningsvis: 

- Definition av exploateringsområdet 

- Vilka kvalitetsprogram och/eller riktlinjer som ska följas vid exploateringen 

- Marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören 

- Exploatören överlåter utan ersättning de delar inom fastigheten som i detaljplanen 

utgör allmän plats till kommunen 

- Fastighetsbildning 

- Tillträde och nyttjanderätt 

-Utförande och bekostande av allmänna anläggningar 

- Exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande av 

allmän plats. 

- Utförande och bekostande av övriga anläggningar 

mailto:knivsta@knivsta.se
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 - tex. dagvatten, parkering, avfallshantering mm. 

- Villkor under byggtiden/genomförande 

- Administrativa kostnader, säkerhet, medfinansieringsersättning 

- Övrigt 

 -Tex. relationshandlingar, tvist, överlåtelse av avtal. 

 

Bygglovavgift 

När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 

Bygglovavgiften debiteras enligt gällande taxa. 

 

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 §). 

 

Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. PBL 4 kap. 7§  

 

Genomförandetid  

Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförande-

tiden 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 

Genova Property Group 

Redito Property Investor 

KOD arkitekter 

Sweco  

 

KOMMUNFÖRVALTNINGEN  

Samhällsbyggnadskontoret  

  

 

 

 

Moa Odin   Elin Hedström 

Planchef   Planhandläggare 
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Agnete Bretan
Planhandläggare
010-2233426 
agnete.c.bretan@lansstyrelsen.se

Knivsta kommun
Samhällsbyggnadskontoret
knivsta@knivsta.se

 

POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Granskning 2 av förslag till detaljplan för del av kv. Segerdal, Knivsta 
kommun, Uppsala län
Kommunens ärendenummer: BMK 2017-000163

Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för granskning enligt 5 kap 25 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse 
med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter. Skapa en tydlig 
koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum 
genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv och levande stadsmiljö med 
entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna. Föra in mer grönytor i stadskärnan 
med varierande funktioner och skapa ytor för ekosystemtjänster och dagvattenrening 
samt bevara karaktären på den röda trävilla som ligger mot Centralvägen.

Överensstämmelse med översiktsplan
Planläggningen sker med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) då 
planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort 
(2012) vad gäller våningsantal. Detaljplanen avviker dock inte från översiktsplan 2017 
som nu vunnit laga kraft. Planen ställs ut på ny granskning med anledning av förändring 
av användningen i kvarteret intill korsningen Centralvägen och Apoteksvägen. På grund 
av bullernivåerna har möjligheten att bygga bostäder inom det kvarteret tagits bort och 
endast centrumverksamheter möjliggörs. Korrigeringar i planhandlingarna har gjorts med 
anledning av dessa förändringar.

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 

Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-8057-18, daterat 
den 17 december 2018. Länsstyrelsens synpunkter beaktades till viss del. Däremot 
kvarstod fortfarande en bullerproblematik i granskningsskedet som behövde lösas på ett 
tillfredsställande sätt för att planen inte skulle prövas av Länsstyrelsen., se yttrande 402 -
8227-2019, daterat den 4 december 2019. 

Efter Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter under granskning nr 1 har en ny 
bullerberäkning tagits fram. Kvarter A tillåter inte längre bostadsändamål samt 
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planbestämmelser (m1-m3) har lagts till för att säkerställa att bullernivåer enligt 
förordningen säkerställs på resterande bostadsbebyggelse genom placering av rum eller 
skyddsåtgärder samt bestämmelse som ska begränsa stadigvarande utevistelse mellan 
Kvarter A och Ostkustbanan utifrån vad riskutredningen (Sweco Systems AB, 2018-06-21) 
hade synpunkter på. 

Med anledning av de förändringar som kommunen har genomfört sedan granskning 1 har 
Länsstyrelsen nu inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL.

De som medverkat i beslutet
Chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Agnete Bretan har varit föredragande. 

Kopia till:
Trafikverket Region Öst, eskilstuna@trafikverket.se
Lantmäteriet, registrator@lm.se 
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  Knivsta kommun 
knivsta@knivsta.se 

YTTRANDE I ÄRENDE LM2020/004541 

 
DATUM: 2020-03-26 

KOMMUN: KNIVSTA 

SKEDE: GRANSKNING 

ERT ÄRENDE:  BMK 2017-000163 

LÄN:   UPPSALA LÄN  

 

Detaljplan för del av kvarteret Segerdal 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-03-06) har följande 
noterats:  

Delar av planen som bör förbättras 

PLANKARTA  

Den administrativa gränsen är otydlig och grötig, justera så denna är angiven i 
plankartan som under Planbestämmelser.  

ÖVRIGA FRÅGOR 

I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på planförslaget.  

 

För Lantmäteriet 

Olivia Olsson  

Olivia Olsson 
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Från: linda.a.pettersson@trafikverket.se 

Till: Knivsta Kommun 

Kopia: uppsala@lansstyrelsen.se 

Ärende: Yttrande- Granskning gällande detaljplan för Kv Segerdal, Knivsta kommun- Granskning 2 

Datum: den 25 mars 2020 13:52:23 
 

Knivsta kommuns dnr: BMK 2017-000163 

Trafikverkets dnr: TRV 2019/125014 

  

Granskning gällande detaljplan för Kv Segerdal, Knivsta kommun, Uppsala län - Granskning 2 
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bebyggelse i form av bostäder, centrumverksamhet 

samt bevara och säkerställa karaktären för den röda trävilla som ligger mot Centrumvägen bl.a. 

 
Trafivkerket har inget att erinra mot att detaljplanen antas. 

 

 
Med vänlig hälsning 

 
Linda Pettersson 
Samhällsplanerare 

Planering, Region Öst 

 
Linda.a.pettersson@trafikverket.se 

Direkt: 010-123 04 30 

 
Trafikverket 

Box 1140 

631 80 Eskilstuna 

Besöksadress: Tullgatan 8 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 
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Datum: 2020-04-03 

Diarienummer: 2020-000540-204 

Handläggare, telefon: Munzur Aygün, 08-594 695 34 

 

Yttrande Nr. 2 över planförslag kv. Segerdal, Gredelby 
21:1 mfl. Knivsta kommun – granskning (dnr. BMK 
2017-000163)  

Bakgrund 
Brandkåren Attunda har tillfrågats av Samhällsbyggnadskontoret i Knivsta kommun om ett yttrande 
avseende rubricerat ärende. Brandkåren Attunda har tidigare tagit ställning till föreslagen plan i 
granskningsskedet med ett yttrande daterat 2019-12-05 med diarienummer 2019-002507-204. 
Följande handlingar har varit underlag för vårt yttrande: 

Handling Datum Status Upprättad av  

Granskningsutlåtande 2020-02-13 Granskningshandling Knivsta kommun 

Plankarta 2020-03-02 Granskningshandling Knivsta kommun 

Planbeskrivning 2020-03-04 Granskningshandling Knivsta kommun 

Samrådsredogörelse 2019-09-19 Granskningshandling Knivsta kommun 

Riskutredning  2019-06-17 Granskningshandling Knivsta kommun 

Yttrandet behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser. Olycksrisker samt 
möjlighet till räddningsinsats ska beaktas i planprocessen för att tillgodose krav på hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  

 

Transporter av farligt gods 

Brandkåren Attunda har övergripande studerat riskanalysen för transporter av farligt gods och 
planens hänsyn till riskerna. Brandkåren Attunda har följande att yttra: 

Riskanalysen tar upp flertal riskåtgärder som har införts i planbeskrivning samt plankartan. 
Brandkåren Attunda anser att kommunen ska förtydliga planbestämmelsen ”Fönster och dörrar 
ingående i fasaden ska brandklassas, PBL 4kap. 16§ 1st 1p.” kommunen bör ange ett funktionskrav 
då begreppet brandklass är vagt utan funktionskravet. Exempel på funktionskrav kan vara, EI 30, EI 
60, osv.  

Vidare vill Brandkåren Attunda belysa för kommunen att det inte finns några restriktioner på 
Ostkustbanan för farligt gods, det kan i framtiden komma att transporteras andra typer av farligt 
gods än det som anges i riskanalysen. Kommunen bör därför beakta att fler typer av farligt gods kan 
komma att transporteras på Ostkustbanan än de som nämns i riskanalysen. 
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Markstabilitet 

Kommunen har i granskningsskedet inte genomfört en geoteknisk undersökning utifrån ras och 
skred. Kommunen bör i nästa skede tydligt utreda att ras och skred inte kan inträffa i planområdet 
och att eventuella åtgärder/restriktioner förs in i planbeskrivningen samt plankarta.  

Enligt PBL så åligger det kommunen att utreda markens lämplighet utifrån bland annat risken för ras 
och skred. I detaljplanen ska det vara klarlagt om markanvändningen är lämplig utifrån geotekniska 
aspekter samt eventuella restriktioner ska skrivas in som planbestämmelser. Kommunen behöver 
tydligt motivera om de bedömer att marken är lämplig för planerad bebyggelse. De geotekniska 
egenskaperna kan komma att ändras i ett framtida våtare och varmare klimat vilket är något som 
kommunen behöver ta hänsyn till.  

 

Ärendet har handlagts av  

Munzur Aygün, brandingenjör 

Brandkåren Attunda 

 

Intern kvalitetssäkring av ärendet har skett av Oskar Lind, brandingenjör.  
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Datum: 2020-04-02 

Diarienummer: 2020-000556-204 

Handläggare, telefon: Pontus Olsson, 08-584 301 22 

 

Yttrande över planförslag Del av kv. Segerdal, Knivsta 
kommun – granskning 2 (dnr. BMK 2017-000163) 

Bakgrund 
Brandkåren Attunda (BA) har tillfrågats av Samhällsbyggnadskontoret i Knivsta kommun om ett 
yttrande avseende rubricerat ärende. BA har tidigare tagit ställning till föreslagen plan i dess 
samrådsskede med ett yttrande daterat 2018-12-20 med diarienummer 2018-002737-204 samt i 
dess granskningsskede med ett yttrande daterat 2019-12-05 med diarienummer 2019-002507-204. 
Följande handlingar har varit underlag för vårt yttrande: 

Handling Datum Status Upprättad av  

Plankarta 2020-03-02 Granskning 2 Knivsta kommun 

Planbeskrivning 2020-03-04 Granskning 2 -||- 

Granskningsutlåtande 2020-02-13 - -||- 

Samrådsredogörelse 2019-09-19 - -||- 

Riskutredning 2019-06-17 - Sweco 

Yttrandet behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser. Olycksrisker samt 
möjlighet till räddningsinsats ska beaktas i planprocessen för att tillgodose krav på hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  

Riskhänsyn  
Utifrån resultaten i utredningen av risker förknippade med transporter av farligt gods på 
Ostkustbanan lämnas förslag till riskreducerande åtgärder inom planområdet som anges behövas för 
att risknivån ska anses vara acceptabel. Till dessa hör att fasad på byggnad inom kvarter A som vetter 
mot Ostkustbanan ska utföras i obrännbart material samt att fönster och dörrar ska utformas med 
erforderlig brandteknisk klass. Därtill att för samtlig nybyggnation ska utrymningsvägar finnas i 
motsatt riktning från riskkällan och att friskluftsintag placeras på längsta möjliga avstånd från 
Ostkustbanan. Det lämnas också rekommendation att i kv. A utförs ventilationen med nödstopp.  
De riskreducerande åtgärderna enligt ovan bedöms ha förts in i plankartan. BA har följande att yttra: 

• Att fönster och dörrar i fasad ska brandklassas bedöms vara en alltför vag formulering. Det 
finns ett större antal olika brandtekniska klasser med vitt skilda egenskaper vid 
brandpåverkan. BA anser att brandteknisk klass behöver specificeras. En vanligt 
förekommande brandteknisk klass i sådana planbestämmelser är klass EI 30.  
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• I planen anges inte krav på att de fasader som fönster och dörrar med brandteknisk klass 
placeras i behöver ha någon brandteknisk klass. BA anser att krav på brandteknisk klass bör 
ställas på fasaden i stort. Den praktiska betydelsen av sådant krav bedöms vara begränsad 
eftersom ytterväggar normalt har ett visst brandmotstånd. Samtidigt bedöms ett sådant krav 
minska risken för missförstånd i byggprocessen och bidra till att fasadernas delar bildar ett 
sammanhållet system med brandteknisk klass.  

• Bestämmelse om att utrymningsvägar ska finnas i motsatt riktning från riskkällan bör 
kompletteras med förtydligande om att dessa utrymningsvägar inte ska vara sådana som 
förutsätter hjälp av räddningstjänstens stegutrustning. Detta då det kan saknas rimlig 
möjlighet för räddningstjänsten att assistera vid en sådan utrymning samtidigt som en olycka 
med exempelvis transporter av farligt gods på Ostkustbanan har skett.  

 

 

Ärendet har handlagts av  

Pontus Olsson, brandingenjör 

Brandkåren Attunda 

 

Intern kvalitetssäkring av ärendet har skett av John Östlund, brandingenjör. 

 

 



Från: planochbygg.solna@vattenfall.com
Till: Knivsta Kommun
Ärende: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Granskning Detaljplan för del av kv. Segerdal, Knivsta BMK 2017-

000163
Datum: den 6 mars 2020 12:23:29

Hej!
Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att tillföra eller att erinra i rubricerat ärende ”Granskning
Detaljplan för del av kv. Segerdal, Knivsta BMK 2017-000163”.
Vänliga hälsningar
Rino Hulth
Tel 070 379 84 84
rino.hulth@vattenfall.com
-------------------------------------
På uppdrag av
Tillstånd & Rättigheter
Vattenfall Eldistribution AB

mailto:planochbygg.solna@vattenfall.com
mailto:knivsta@knivsta.se




 

 

Styrelsens säte  

Solna 

 

Org nr  

556711-5695 

 

 

postnord.se 

 Till  
Planenheten 

741 75  KNIVSTA  
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Postutdelning gällande detaljplan för del av kv. Segerdal i Knivsta 

kommun. 

Diarienr: BMK 2017-000163 
 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Solna, 2020-03-10 

Sändlista: 
Camilla Törnkvist, Distributionsområdeschef Uppsala 
Sofie Westerlund Annerhed, Produktionschef Knivsta 
Mattias Hennerfors, Verksamhetsstöd Utdelningsförbättringar 
Knivsta Kommun 
Martin Hiller, Citymail 
Håkan Malmros, Fria postoperatörers förbund 
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   2020-04-08 

Knivsta kommun 
Planenheten 
741 75 KNIVSTA  
knivsta@knivsta. 

Dnr: BMK 2017-000163  

  

Granskning: Del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:1 med flera 

Omställningsgruppens synpunkter 
Vi vidhåller de synpunkter som lämnades av oss i samrådet (bifogas) samt även nedanstående 
synpunkter.   

Hushöjd, beskuggning, trygghet och hänsyn till den känsliga bebyggelsemiljön  

Vi anser att hushöjden bör vara maximalt 3 våningar för att skapa en hänsynsfull övergång till den 
närliggande, äldre bebyggelsen. Lägre hushöjd kombinerat med större innergårdar ger också bättre 
ljusklimat i lägenheter och på innergårdar. Med lägre hushöjd och öppnare innergårdar får man 
också en tryggare och säkrare miljö. Se Polisens synpunkter. 
 
Vi instämmer i Länsstyrelsens synpunkter på planförslaget vad gäller att vissa bostäder enligt planen 
under delar av året inte kommer att få något solljus. Länsstyrelsen anser att samtliga bostäder bör ha 
tillgång till solljus, och vi har samma uppfattning. Vi anser att kommunens konstaterande att planens 
centrala läge gör att skuggningen anses rimlig är förkastlig. Vi anser att det är ytterst angeläget att 
ljusmiljön i lägenheter och på innergårdar blir acceptabel. Detta är såväl en fråga om social hållbarhet 
som en hälsofråga.  
 
Gröna ytor 

 Vi vidhåller våra tidigare lämnade synpunkter att miniparken bakom Swedbank bör vara större för 
att tillgodose behovet av parkyta och lekplats. Med den föreslagna hushöjden blir dessutom parkytan 
alltför skuggig för att vara en attraktiv plats att vistas och leka i.   
 
Vi hänvisar till grönstrukturplanen och andra dokument som anger att centrala grönytor saknas samt 
betonar vikten av biologisk mångfald och spridningssamband i tätorten. Tydliga krav behöver ställas 
på exploatörerna för detta.  
 
Vi vidhåller att kommunen i stort sett helt bortsett från de synpunkter som framfördes i 
Medborgardialogen. I denna framhölls att man vill ha tillgång till park- och lekplatsytor. Vi anser det 
mycket angeläget att kommunen snarast tar fram en parkplan och grönstrukturkriterier för tätorten 
innan all tillgänglig mark är ianspråktagen av bebyggelse och parkeringar.   
 

Buller och säkerhet 

Vi instämmer i Länsstyrelsens synpunkter avseende buller och säkerhetsfrågor.  
  
 



Avloppsvatten  

Vi vidhåller våra synpunkter i samrådsyttrandet. Trots att det gått mer än ett år sedan samrådet tycks 
ingen klarhet ha nåtts i hur avloppsfrågorna ska lösas. Detta är mycket förvånande, särskilt eftersom 
reningsverket redan är fullbelastat om man räknar på det allmänt vedertagna sättet, dvs. inte räknar 
bort de som pendlar ut från kommunen. Knivsta och Alsike växer kraftigt och avloppsfrågan har varit 
akut att lösa i flera år. Med tanke på att gällande miljökvalitetsnormer för vatten överskrids kraftigt 
redan idag är detta en viktig fråga att få en snar lösning på. 
  
Dagvatten  

Planförslaget innebär begränsade möjligheter till rening av dagvatten utöver de förslag till 
fördröjningsåtgärder som anges. De reningsåtgärder som föreslås är växtbäddar, infiltration och 
fördröjning i parkmark och skelettjordar samt rening, fördröjning och trög avledning i 
bjälklagssubstratet på innergårdar. Enligt planbeskrivningen blir föroreningarna mindre efter 
exploatering jämfört med nuläget. Vi anser att de förslag som framförs i dagvattenutredningen SKA 
genomföras. Dessa åtaganden är alltför vagt formulerade i planbeskrivningen. Vi anser därför att 
ytterligare åtgärder för att rena dagvattnet bör vidtas, t.ex. genom val av lämpliga material, gröna tak 
m.m.  
   
Hållbarhetsfrågor  

Vi saknar ett särskilt avsnitt som behandlar klimat- och hållbarhetsfrågor.  
Vi anser vidare att det är viktigt att förutom vad som sagts ovan ställa tydliga krav på 
exploatören/exploatörerna vad gäller exempelvis  

- miljöanpassade bostäder och andra byggnader  
- hållbart lokalt återvinningssystem 
- klimatanpassning  

 
 
 
Knivsta dag som ovan  
För Omställningsgruppen i Knivsta  
 
 

 
Marie Kvarnström, ordförande 





Från: Adam Englund (DHL Supply Chain) 

Till: Knivsta Kommun 

Ärende: FW: BMK 2017-000163 

Datum: den 9 mars 2020 07:57:41 
 

Hej 

Fått information om ny detaljplan för kv. Segerdal med diarienummer BMK 2017-000163, 

detta förändrar inte på något sätt min ståndpunkt utan samtliga punkter kvarstår – se mail 

nedan. 

Jag är fortfarande helt mot en utbyggnad av kv Segerdal enligt den plan som presenterats. 

Ha en fantastiskt bra dag 
Med vänlig hälsning / Best regards 

Adam Englund 

Dangerous Goods Safety Advisor 

Security Manager Aviation Security 

DHL Supply Chain (Sweden) AB 

Metallvägen 33. 195 72 ROSERSBERG 

Phone +46 (0) 70 957 9228 

Email: adam.englund@dhl.com 

www.dhl.com 

 

 
 

From: Adam Englund (DHL  SE) 

Sent: den 26 november 2018 09:22 

To: 'knivsta@knivsta.se' 

Cc: adamenglund73@outlook.com 

Subject: BMK 2017-000163 

Hej 

Gällande diarienummer BMK 2017-000163 

Jag bor i fastighet 7:68 Staffansvägen 8A och har tagit del av detaljplanen för del av kv. Segerdal. 

Ställer mig oerhört negativ till detta baserat på: 

Mina erfarenheter: 

När det gamla ”sågenområdet” rakt över gatan skulle bebyggas, inledningsvis bl.a Estrids gård så 

var jag mycket positiv till detta, 

hade inga negativa åsikter för tycker det är viktigt att kommunen bygger och utvecklas samt att 

sågenområdet var ju en skamfläck. 

Jag fick dock snabbt äta upp mina positiva tankar då det under byggtiden av detta var totalt kaos 

utanför husknuten, skitigt, bullrigt 

och för mina barn en direkt farlig miljö att vistas i. Byggtrafiken var igång från 5:30 på morgonen 

och rullade till sen eftermiddag. 

Detta var oerhört frustrerande och kändes jobbigt för en skattebetalande medborgare att 

behöva leva i. 

Sedan har utbyggnaden av centrum fortsatt och även om resultatet är klart bättre än vad 

sågenområdet var, så kan väl ingen normal 

människa vara nöjd med hur området kring Willys ser ut idag. Finns ingen tanke bakom, vare sig 

planmässigt eller utseendemässigt. 

Bedrövligt, avsaknaden av stadsarkitekt är uppenbar. 

Jag är mot utbyggnad av kv Segerdal pga: 

 Slutprodukten 

Knivsta kommun är amatörer i området och saknar kompetens för att planera något 

dyligt, 

Slutprodukten kommer inte bli bra. Knivsta centrum har Sveriges fulaste byggnader. 

 Min vardag under byggnadstiden 

Dnr BMK 2017-000163 – Ankom 2020-03-09
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Kommer bli lika kaotisk som förra gången. Det kommer jag ALDRIG acceptera. 

 Min vardag i framtiden 

Ökad trafik, ökad rörelse av människor i min direkta närhet 

Ännu mer inbyggd baksida, solen har svårt som det är att nå fram idag – detta kommer 

resultera i solförmörkelse för mig 

 

Så nej. Bygg gärna ut Knivsta men gör det inte vid min husknut, varit med förut och vet hur det 

kommer sluta. 

Ha en bra dag 
Med vänlig hälsning / Best regards 

Adam Englund 

Dangerous Goods Safety Advisor 

Security Manager Aviation Security 

DHL Supply Chain (Sweden) AB 

Metallvägen 33. 195 72 ROSERSBERG 

Phone +46 (0) 70 957 9228 

Email: adam.englund@dhl.com 

www.dhl.com 

mailto:adam.englund@dhl.com
http://www.dhl.com/


Från: Staffan Vikström
Till: Knivsta Kommun
Ärende: Yttrande samråd Kv Segerdal
Datum: den 8 april 2020 23:05:34

Yttrande /åsikt Kv Segerdal.
Jag tycker den föreslagna planen visar på en alldeles för hög, trång och förmörkande
bebyggelse.
Vi skulle ju bygga en trädgårdsstad ursprungligen. Nu har vi ju redan – av någon
outgrundlig anledning – avlägsnat oss fjärran från den.
Vi behöver inte göra det ytterligare. Arkitekter, tänk igenom detta! Jag föreslår ännu lägre
bebyggelse och att ett rejält parkområde anläggs inne på området. 
Hitta på något kul och originellt!
Staffan Vikström
Ängby Bygata 8
74130 Knivsta

mailto:staffan.vikstrom@telia.com
mailto:knivsta@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 

Handläggare Datum Diarienummer 
Elin Hedström 2020-04-09 BMK 2017-000163 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 
 
Planärende Detaljplan för del av kv. Segerdal; Knivsta kommun, Uppsala län 

 
Detaljplanen har varit utställd för ny granskning under tiden 6 mars till 8 april 2020. Hand-
lingarna har under denna tid funnits uppsatta i Knivsta kommunhus samt varit tillgängliga på 
kommunens hemsida. 
 
 
Inkomna yttranden  Antal 
Totalt antal inkomna yttranden 11 st. 
  
Yttrande utan erinran 5 st. 
  
Yttrande med synpunkter 6 st. 
  
 
 
Granskningsutlåtandet behandlar inkomna yttranden från berörda sakägare, myndigheter, för-
valtningar m.fl. enligt PBL 5:11 och Miljöbalken 16:13.  
 
SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN 
 
  Utan  Med  Ej tillgodosedda 
 erinran synpunkter sakägare 
Sakägare 
Sakägare 1  X X 
Sakägare 2  X X 
Myndigheter 
Lantmäteriet  X  
Länsstyrelsen X   
Kommunala nämnder och bolag 
Brandkåren Attunda 1 +2  X  
    
Statliga verk och regionala organ m.fl. 
Kommunalförbundet Norrvatten X   
Posten Meddelande AB X   
Trafikverket, Region Öst (väg och 
järnväg) 

X   

Vattenfall Eldistribution AB X   
    
Övriga    
Omställningsgruppen  X  
Privatperson 1  X  
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Bebyggelse 
Sakägare 1 meddelar att dennes synpunkter från samrådet kvarstår. Är helt emot att området 
byggs ut enligt föreslagen plan på grund av dåliga erfarenheter av buller under byggtiden, 
trafik och utförandet. 
 
Sakägare 2 meddelar att tidigare synpunkter kvarstår och tydliggör nu att de anser att hushöj-
den bör sänkas. 
 
Privatperson 1 anser att planen medger en för hög och trång bebyggelse. 
 
Omställningsgruppen vidhåller de synpunkter som de inkom med under samrådet med tilläg-
get att de håller med Länsstyrelsens tidigare yttrande om att vissa bostäder får dålig tillgång 
till solljus. 
 
Omställningsgruppen anser att det ska ställas tydliga krav på exploatören vad gäller exempel-
vis miljöanpassade bostäder, hållbart lokalt återvinningsprogram och klimatanpassning. 
 
Förvaltningen kommentar: 
- Förvaltningen hänvisar till tidigare svar på inkomna yttranden i samrådsredogörelse 
och/eller granskningsutlåtande 1. 
- Buller under byggtiden regleras inte i detaljplanen. Under byggtiden ska dock Naturvårds-
verkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas. 
- Knivsta kommuns vision fastställd 2013 är att bli en modern småstad med 25 000 invånare 
år 2025.  2017 tecknade kommunen ett avtal med staten gällande utbyggnaden av Ostkustba-
nan  samt en ny station i Alsike. Det avtalet innebär ett åtaganden för kommunen att bygga 
15 000 nya bostäder till och med 2057. Knivsta växer och att bygga i centrumnära lägen 
överensstämmer med både vision och statliga åtaganden 
-De bostäder som hade svårast läge vad gäller solljus låg i kv. A. Möjligheterna till att bygga 
bostäder i kv. A har tagits bort. 
- Kommunen får inte ställa krav utöver vad som anges i Plan-och bygglagen. Vilka syftar till 
att göra marken lämplig att bebygga. 
 
Tekniska anläggningar 
 
Brandkåren Attunda anser att brandteknisk klass behöver specificeras och att krav om brand-
teknisk klass bör ställas på fasaden i stort. Vidare meddelar Brandkåren Attunda att de utrym-
ningsvägar som ska finnas bortvänt mot Ostkustbanan inte ska vara sådana som förutsätter 
räddningstjänstens stegutrustning. 
 
Omställningsgruppen saknar klarhet i hur avloppsfrågorna ska lösas och anser att hanteringen 
av dagvattenhanteringen är vagt formulerad i planbeskrivningen. 
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Förvaltningens kommentar: 
Planbeskrivningen förtydligas med att fasad tillsammans med fönster och dörrar inåtgående i 
fasaden ska bilda ett sammanhållet system med brandteknisk klass. Att utrymningsvägar inte 
ska förutsätta stegutrustning och att byggnadernas totala brandskydd hanteras i ansökan om 
bygglov i enlighet med gällande brandskyddskrav. 
 
VA-huvudmannen har meddelat kommunförvaltningen att detaljplanen för Del av Segerdal 
kan anslutas till befintligt reningsverk. 
 
Dagvattenhantering regleras i flera olika lagstiftningar. Plan- och bygglagen ger inte så 
stora möjligheter att styra över dagvattenhanteringen i detaljplanen, men i plankartan finns 
säkrat ytor för dagvattenhantering. Stora delar av hanteringen placeras på allmän platsmark 
vilket ger kommunen rådighet över dessa anläggningar. I övrigt ska ett exploateringsavtal 
träffas mellan exploatören och kommunen i vilken dagvattenhantering regleras ytterligare. 
 
Genomförande 
Postnord meddelar att vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 
en fastighetsbox på entréplan 
 
Förvaltningens kommentar: 
Informationen tas med till genomförandet. 
 
Övrigt 
Lantmäteriet påpekar att den administrativa gränsen är otydlig och grötig, justera så denna är 
angiven i plankartan som under Planbestämmelser. 
 
Brandkåren Attunda saknar redovisning av risk för ras och skred. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Den administrativa gränsen korrigeras 
 
Vad gäller risk för ras och skred har en geoteknisk utredning tagits fram som innehåller sta-
bilitetsberäkningar för marken och vad som gäller under byggskedet. En kontrollfråga har 
ställts till, för utredningen ansvarig, geotekniker som meddelar att då planområdet är i prin-
cip helt plant föreligger ingen risk för ras eller skred med nuvarande höjdsättning. Planbe-
skrivningen kompletteras med denna information. 
 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGENS STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Ändringarna som skett i planförslaget efter granskningen är att ses som små och redaktionella 
då det handlar om förtydliganden. 
 
Förslag till fortsatt handläggning 
Samhällsutvecklingsnämnden godkänner detaljplanen i maj 2020. 
Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen i maj 2020. 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen i juni 2020. 
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Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter granskning 1. 
- Sakägare 2 vad gäller fråga om våningshöjd. (sakägare 3 i samrådsredogörelsen) 
- Sakägare 3 vad gäller fråga om skuggning (sakägare 2 i samrådsredogörelsen) 
 
Sakägare med synpunkter som inte blivit tillgodosedda i tidigare skede 
- Sakägare 1 och 2 i samrådsredogörelsen gällande parkernas placering och storlek. 
- Sakägare 4 vad gäller planen som helhet. (Sakägare 1 i granskningsutlåtande 2) 
 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Moa Odin  Elin Hedström 
Planchef  Planhandläggare 
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Handläggare 
Elin Hedström 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2020-03-20 

Diarienummer 
SUN-2020/64 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Tjänsteutlåtande, handläggare 
 
Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att avbryta och avsluta planarbetet för del av 
Ledingevägen BMK 2015-742. 

 
Sammanfattning  
Ledingevägen mellan Forsbyvägen och Olof Thunmans väg är en smal och kurvig väg mitt i 
ett kulturlandskap med höga naturvärden. Vägen ligger längs en höjdrygg som gör att det 
sluttar brant ner åt söder till en våtmark som årligen svämmas över. Norr om vägen ligger 
bostadshus en bit högre upp än vägområdet. Bitvis är det dålig sikt. 
 
I en genomförd naturvärdesinventering dokumenterades många höga naturvärden och i 
kombination med topografin och vägens dragning enligt ovan har förvaltningen gjort 
bedömningen att planen för Ledingevägen bör avslutas och hänvisa frågor om dragning av 
VA-ledningar och GC-väg till andra detaljplaner  inom området i enlighet med tidigare 
planprogram för Nor. 
 
 
Bakgrund 
2015-11-30 beslutade Samhällsutvecklingsnämnden om planuppdrag för del av 
Ledingevägen, från Forsbyvägen fram till Olof Thunmans väg. Syftet var att pröva 
förutsättningarna för ett kommunalt huvudmannaskap med anledning av att utbyggnad av 
vatten- och avloppsnätet förutspåddes förläggas i vägkroppen och att i samband med det 
skulle standarden på vägen höjas och en gång- och cykelbana förläggas längsmed vägen. 
 
Detaljplan för Olof Thunmans väg bedömdes vara beroende av denna detaljplan för att 
kunna antas med anledning av behovet av Vatten- och avloppsledningar samt gång- och 
cykelväg.  
 
Den utpekade sträckan av Ledingevägen, mellan Forsbyvägen och Olof Thunmans väg 
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården samt inom odlingslandskapets 
bevarandeområden. Vägen är kurvig och smal och bitvis med dålig sikt. 
 
Under hösten 2018 utfördes en geoteknisk utredning och en naturvärdesinventering av 
uppskattat framtida planområde. I naturvärdesinventeringen avgränsades fem 
naturvärdesobjekt, objekt som enligt en samlad bedömning av artvärde och biotopvärde 
uppnår naturvärdesklass 4 eller högre. Dessa områden utgörs av trädbeklädda 
betesmarker (två områden med stort inslag av grova ädellövträd), betad lövsumpskog 
(bestående av främst klibbal, vattendraget som förbinder Valloxen och Säbysjön, tidigare 
rapporter om groddjur), trädbärande betesmark (stor inslag av bärande träd) samt ung 
igenväxningsskog(med hög andel ädellövträd och unga ädelgranar). 



Sida 2 av 4 

 
 

 
  

 
 Totalt registrerades 49 värde element, 48 grova träd, främst ek och ett vattendrag i 
jordbruksmark som förbinder Valloxen och Säbysjön. Intill vägen och längs uppfarten till 
Noors slott, växer en allé som omfattas det generella biotopskyddet, de flesta av de 48 
träden, nämnda ovan, ingår i dessa alléer.

 
Den geotekniska utredningen bekräftade de geologiska förhållandena som finns beskrivet i 
SGU:s jordarts- och jorddjupskartor. Vilket är främst urberg och postglacial lera.  
 
Den geotekniska utredningen tittade även på möjligheter för en ny/ kompletterande bro över 
vattendraget för gc-vägen. Där föreslås grundläggning på plattor eller genom pålning vara 
genomförbara. 
 
Frågorna har diskuterats med Länsstyrelsen som påpekar att framförallt träden i de 
dubbelsidiga alléerna är mycket viktig för kulturmiljön i området men också att våtmarken och 
vattendraget är känsligt för påverkan i flöden och ingrepp i botttensubstratet. Åtgärder i 
alléns eller vattenområdenas närområde skulle sannolikt kräva omfattande utredningar och 
avancerade tekniska lösningar för att, i lag krävd, dispens eller tillstånd skulle kunna erhållas. 
 
Vidare ansåg Länsstyrelsen att kommunen borde titta på om det finns alternativa lösningar 
för att få fram det mest hållbara förslaget. 
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Med anledning av ovanstående har förvaltningen gjort bedömningen att det inte lämpligt med 
förläggning av VA- ledningar eller gång- och cykelväg i direkt anslutning till Ledingevägen 
och att planarbetet därmed ska avslutas. I och med detta saknas det även underlag för att ta 
över väghållarskapet från Trafikverket. 
 
Företrädesvis bör dessa frågor kunna utredas inom detaljplanen för Kolonivägen genom en 
GC-vägs dragning, i enlighet med förslag i tidigare planprogram för Nor, genom 
Margarethaskogen.  
 
Det åligger Roslagsvatten att utreda bästa lösning för framdragning av VA-ledningar till Olof 
Thunmans väg, förslagsvis via Kolonivägen och eventuellt en vattenledning i viken över till 
Olof Thunmans väg, alternativt en vattenledning från Särsta.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnader för genomförda utredningar har bekostats av Gatuenheten och uppgår till 438 tkr. 
Av dessa kostnader har 218 tkr konterats på den kommande planerade investeringen. Då 
denna investering inte kommer genomföras kommer den att behöva rangeras ut, och dessa 
218 tkr istället överföras till driftkonto för Gatuenheten och belasta dess resultat. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Naturvärdesinventering, PM Ramböll 2019-01-21, Bilaga 1. Calluna 2018-10-19 
Geoteknisk utredning, WSP 2018-11-13 
Planprogram för norra och västra Nor, 2008 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Gatuenheten 
Fastighetsägare  (Nor s:1 samt Knivsta s:1) 
 
 

 
 
 
 

Moa Odin    Emma Lundbergh 
Planchef    Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Dagens situation ändras inte i och med detta beslut. Frågorna kommer att hanteras inom 
ramen för andra uppdrag. 
 
 
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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Naturvärdesinventering Ledingevägen, Knivsta kommun 

1. Bakgrund 

Knivsta kommun ska överta en del av Ledingevägen (Väg 1048) från Trafikverket 
och undersöker möjligheten att planlägga en gång- och cykelväg längs med södra 
sidan av Ledingevägen.  

1.1 Syfte 
 
Syftet med naturvärdesinventeringen är att klargöra hur den föreslagna 
exploateringen påverkar natur- och rekreationsvärden. Utredningen ska visa på 
hur negativ påverkan kan undvikas, minimeras och kompenseras samt hur den 
föreslagna exploateringen kan komma att påverka omkringliggande bostäders 
tillgång till närnatur.  

2. Planområdet  

Utredningsområdet är beläget ca två kilometer sydost om Knivsta centrum och 
utgörs av Ledingevägen samt en ca 10 meter bred remsa längs vägens södra sida. 
Området sträcker sig från Knivsta kyrka i väster, i nordostlig riktning förbi Noors 
slott och cirka 100 meter öster om korsningen Ledingevägen/Olof Thunmans väg.  
 
Norr om Ledingevägen finns spridd villabebyggelse omgiven av glesare skog. I 
anslutning till den västra delen av utredningsområdet finns brukad jordbruksmark 
som i öster övergår i trädbeklädd betesmark med stora inslag av gamla och unga, 
vidkroniga träd, främst ek. Det stora inslaget av gamla och vidkroniga träd längs 
större delen av vägen är sannolikt en del av en gammal allé, vilken blir tydligt på 
båda sidor om vägen i närheten av infarten till Noors slott. Norr om 
utredningsområdet finns sjön Valloxen och i söder ligger Säbysjön. Sjöarna 
förbinds via ett vattendrag som går under Ledingevägen strax nordväst om Noors 
slott och mynnar ut i ett våtmarksområde.  
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Figur 1. Till vänster: Vattendraget som förbinder Valloxen och Säbysjön rinner 
under Ledingevägen via en bro, fotat norrifrån. Till höger: Vattendraget söder om 
Ledingevägen.   
 
Ledingevägen ligger högt i landskapet och delar av utredningsområdet sluttar 
kraftigt på vägens södra sida. Våtmarken och vattendraget som förbinder de två 
sjöarna är känsligt för förändringar. Detta vattendrag samt den södra änden av 
sjön Valloxen omfattas av det generella strandskyddet på 100 meter. Kring 
Säbysjön finns ett utökat strandskydd på 300 meter som sträcker sig ända fram 
till Ledingevägen där det sedan är upphävt, se figur 2 på nästa sida alternativt 
figur 2 i bilaga 1.  
 
En biotop är ett naturligt avgränsat naturområde, som exempelvis en sjö eller en 
barrskog. Inom utredningsområdet finns skyddad natur som faller under det 
generella biotopskyddet (miljöbalken kap 7), dessa utgörs av alléer och ett 
vattendrag i jordbruksmark. Inga nyckelbiotoper finns inom utredningsområdet. 
Begreppet nyckelbiotop kommer från Skogsstyrelsen och definieras som ”ett 
område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor 
betydelse för skogens växter och djur” (Skogsstyrelsen, 2018). Norr om vägen i 
anslutning till vattendraget mellan Säbysjön och Valloxen finns en nyckelbiotop 
som utgörs av ädellövskog/lövskogslund med värdefull kryptogamflora. 
Nyckelbiotoper har inget juridiskt skydd. 
 
Ett 50-tal skyddsvärda kulturträd inventerade av Länsstyrelsen finns registrerade 
inom utredningsområdets mellersta och östra del.  
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Figur 2. Kartlagda natur- och kulturvärden inom samt i anslutning till 
utredningsområdet. 
 
 
I stort sett hela utredningsområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård 
samt inom odlingslandskapets bevarandeområde (se figur 2). Två fornlämningar 
angränsar till området, en i områdets västra ände och en i dess östra ände. I 
väster utgörs fornlämningen av en boplats (Knivsta 470) och i öster är det ett 
gravfält (Knivsta 140:1). (Riksantikvarieämbetet, 2016) 
 
De boende i området har idag god tillgång till närnatur då det i direkt anslutning 
till villabebyggelsen norr om Ledingevägen finns skogsmark med stigar och 
rekreationsmöjligheter. 
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3. Fältinventering  

Naturvärdesinventeringen utfördes av Calluna enligt SIS standard för 
naturvärdesinventeringar 2014. Inventeringen utfördes den 3 oktober 2018 på 
fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt med tilläggen naturvärdesklass 4, 
värdeelement samt generellt biotopskydd. Callunas rapport redovisas i sin helhet i 
bilaga 1. Nedan följer en sammanfattning av inventeringens resultat.  
 
Naturen i inventeringsområdet består i huvudsak av brukad åkermark i väster för 
att övergå i trädklädd betesmark längre österut. Det finns även inslag av 
lövsumpskog och igenväxningsskog längs den inventerade sträckan. Längs en stor 
del av sträckan finns riklig förekomst av grova alléträd av främst ek, men det 
förekommer även lönn, lind och ask.  

3.1 Naturvärdesobjekt 
Vid inventeringen avgränsades totalt fem naturvärdesobjekt, det vill säga objekt 
som enligt en samlad bedömning av artvärde och biotopvärde uppnår 
naturvärdesklass 4 eller högre. Tre av dessa registrerades som högt naturvärde, 
naturvärdesklass 2. Två av dessa objekt utgjordes av trädbeklädda betesmarker 
med stort inslag av grova ädellövträd av främst ek men också lönn, lind, ask samt 
sparsamma inslag av tall, gran och lärk. Flertalet rödlistade och/eller 
naturvårdsarter fanns knutna till dessa träd. Ett av objekten har en preliminär 
bedömning där kompletterande inventering behövs för att klargöra om objektet 
uppnår kriterierna för Natura 2000-naturtypen trädbärande betesmark, 
objektnummer 9070. För att fastställa bedömningen behöver förekomst av lavar 
inom objektet fastställas (Sigg, 2018). Om naturvårdsobjektet klassas som Natura 
2000-naturtypen trädbärande betesmark innebär det att objektet ingår i art- och 
habitatdirektivets bilaga 1 men så länge objektet inte är upptaget i ett Natura 
2000-område har det inget formellt skydd frånsett de artskydd som kan finnas 
kopplade till inventerade arter (Naturvårdsverket, 2018). 
 
Det tredje objektet med högt naturvärde utgjordes av en betad lövsumpskog som 
dominerades av klibbal stående på höga socklar.  Inom detta objekt finns det 
vattendrag som förbinder Säbysjön med Valloxen och här skall det enligt tidigare 
utredning av Vägverket (från 2002) finnas förekomst av groddjur. Samtliga objekt 
med högt naturvärde återfinns i anslutning till våtmarken som förbinder Säbysjön 
och Valloxen, se figur 3.  
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Figur 3. Naturvärdesobjekt, enligt Callunas inventering. Figur 3 finns även i bilaga 
1 i större format. 
 
Ett objekt med påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, utgjordes av trädbärande 
betesmark med stort inslag av bärande träd och buskar som slån, nypon, hassel 
och apel. Detta objekt sträcker sig längs vägens södra sida i utredningsområdets 
mellersta del, se figur 3. Det femte naturvärdesobjektet återfinns i 
utredningsområdets östligaste del och uppnådde naturvärdesklass 4, visst 
naturvärde. Detta objekt utgjordes av ung igenväxningsskog med hög andel 
ädellövträd och många unga ädelgranar. Här finns också flera ekefterträdare längs 
vägen (träd grövre än 60 cm i brösthöjddiameter).  

3.2 Värdeelement 
Totalt registrerades 49 värdeelement under fältinventeringen varav 48 utgjordes 
av grova träd, främst grova ekar. Ett värdeelement utgjordes av ett vattendrag i 
jordbruksmark, vilket är det som förbinder Säbysjön och Valloxen. Detta 
vattendrag klassas även som ett biotopskyddsobjekt. Värdeelementen är särskilt 
viktiga för inventeringsområdets naturvärde eftersom de gynnar biologisk 
mångfald.   

3.3 Generellt biotopskydd 
Tre objekt har avgränsats med generellt biotopskydd enligt 7 kap 11§ Miljöbalken. 
Det generella biotopskyddet omfattar småbiotoper i odlingslandskapet som 
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exempelvis alléer, odlingsrösen, åkerholmar och småvatten som kan utgöra 
habitat och spridningsvägar för många arter och vilka bidrar med en variation i 
landskapet. Förutom det vattendrag som nämndes ovan återfanns också två alléer 
vid inventeringen, dels längs med Ledingevägen och dels längs med uppfarten till 
Noors slott.  
 

 
Figur 4. Värdeelement, naturvårdsarter och objekt som omfattas av det generella 
biotopskyddet, enligt Callunas inventering. Figur 4 finns även i bilaga 1 i större 
format. 

3.4 Naturvårdsarter 
Vid Callunas inventering noterades tio naturvårdsarter. Med naturvårdsart avses 
en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Vid utsök från ArtDatabanken återfanns 
ytterligare elva naturvårdsarter vilket ger totalt 21 konstaterade naturvårdsarter 
inom inventeringsområdet. Flertalet av dessa är knutna till gamla ädellövträd med 
höga naturvärden. Av de 21 naturvårdsarterna i området är 11 rödlistade. 
Rödlistade arter är statusbedömda enligt deras risk att dö ut inom Sverige. 
Rödlistan är avsedd som ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, men 
har ingen juridisk status (Artdatabanken, 2018).  
 
Bland de identifierade naturvårdsarterna finns exempelvis lunglav (figur 5), en 
starkt hotad art som signalerar gamla skogsbestånd eller lövträd med ljusa och 
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öppna förhållanden och med hög, konstant luftfuktighet. Lunglaven är en av 
Sveriges främsta signalarter och förekommer ofta tillsammans med flera andra 
ovanliga och rödlistade arter. Även parknål och gul dropplav, båda nära hotade, 
har identifierats inom området vilka även de signalerar gamla och grova lövträd 
men dessa är främst knutna till ekar. Dessa arter missgynnas starkt av 
igenväxning och avverkning av grova ädellövträd. 
 

  
Figur 5. Till vänster: Lunglav på en av ekarna längs Ledingevägen. Till höger: 
Alléträd längs med Ledingevägen, fotat åt väster vid infarten till Noors slott.  
 
Förutom nämnda naturvårdsarter omfattas delar av utredningsområdet även av 
ett nationellt åtgärdsprogram för strandskinnlav som identifierats på flertalet träd 
norr och söder om Ledingevägen, se avsnitt 5 nedan.  
 
Området ingår också i LstC naturvårdsprogram och är klassat med mycket högt 
värde (Länsstyrelsen i Uppsala län, 2018). Naturvårdsprogrammets klassning är 
en fingervisning om platsens regionala naturvärde och att det kan finnas arter 
inom området som kan behöva skydd vid påverkan i samband med exempelvis 
exploatering. Naturvårdsprogrammet innebär dock inte ett formellt skydd av 
området.  

4. Ekologiska samband  

De ekologiska samband som bedöms vara prioriterade i anslutning till 
Ledingevägen är våtmarkssambandet i nord-sydlig riktning samt 
ädellövträdsambandet i öst-västlig riktning.  
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4.1 Våtmark 
Våtmarken kring Säbysjöns norra del är en känslig miljö med många utpekade 
naturvärden, bland annat strandskinnlaven. Möjligtvis finns groddjur i denna miljö 
men en groddjursinventering krävs för att säkerställa detta. Våtmarker är 
livsviktiga livsmiljöer för en stor mängd arter och ca 19% av Sveriges rödlistade 
arter är knutna till denna miljö (Naturvårdsverket, 2018). 
 
De ekologiska samband som finns sträcker sig från Valloxen i norr via 
vattendraget under Ledingevägen ner till våtmarken och Säbysjön i söder. Väster 
om utredningsområdet utgör E4:an en kraftig barriär och i öster utgör järnvägen 
detsamma, även om vissa groddjur potentiellt kan röra sig långa avstånd under 
lekperioden.  

4.2 Ädellövträd 
Ädellövträden och särskilt ekarna längs med Ledingevägen, i hagarna och 
betesmarkerna söder om vägen samt i anslutning till Noors slott utgör även de ett 
ekologiskt samband. Ekar är livsmiljö för ungefär 1500 olika arter i Sverige, 
framför allt till vedlevande insekter, lavar, svampar och mossor. Ekar med hål 
utgör även livsmiljö för fåglar, fladdermöss och andra däggdjur (Mörtberg, 
Zetterberg, & Grontier, 2007). För eklevande arter är det viktigt med stora 
sammanhängande bestånd av ekar eftersom det kan finnas en stor variation 
mellan olika träd, och därmed en begränsning i vilka träd som faktiskt erbjuder 
rätt livsmiljö. Ekar har många olika livsstadier vilket innebär att varje förändring i 
ekens utveckling leder till att de arter som har levt där måste flytta till en annan 
ek med rätt förutsättningar. Detta, i kombination med att en stor del av 
vedlevande arter har en mycket begränsad spridningsförmåga innebär att ekarna 
dels behöver stå nära varandra och dels att det krävs en kontinuitet i 
åldersfördelningen mellan ekarna för att dessa arter ska fortleva i området 
(Mörtberg, Zetterberg, & Grontier, 2007). 
 
Exakt vilka av de gamla grova ädellövträden längs och i anslutning till 
Ledingevägen som kan ingå i habitatnätverk för vedlevande arter har inte utretts 
inom ramen för detta uppdrag.  
 
Vad gäller kulturmiljö och kulturhistoriska samband spelar ädellövträden också en 
viktig roll. Alléträden och de betade hagarna är ett tydligt spår och minne över hur 
platsen har använts och hur marken har brukats historiskt.  

5. Strandskinnlav 

Den starkt hotade bladlaven strandskinnlav (Leptogium rivulare) finns, enligt 
tidigare inventeringar, i våtmarksområdet intill området som utretts i denna 
naturvärdesinventering. Strandskinnlav är en av Sveriges rödlistade arter och är 
listad som starkt hotad (Artdatabanken, 2015, s. 75). Laven är knuten till 
biotopen sumplövskog och förekommer endast på stränder intill långsamflytande 
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vatten. Arten är beroende av återkommande översvämningar eller 
vattenståndsfluktuationer. Ett Åtgärdsprogram för strandskinnlav, 2014–2018 
(NV-08087-11) har tagits fram av Naturvårdsverket med syfte att skydda den 
hotade arten och fungera som ett verktyg att uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt 
växt- och djurliv. När åtgärdsprogrammet togs fram 2014 var arten känd på 
endast 15 platser i Sverige. Idag har antalet platser sjunkit till 12 stycken 
(ArtDatabanken, 2018b).  Söder om Ledingevägen, i bäckdeltat mellan Valloxen 
och Säbysjön har arten påträffats på 31 träd år 2003 och 42 träd år 2004. Laven 
återfanns i huvudsak på stambasen av Salix-stammar men även på klibbal och 
asp (Naturvårdsverket, 2014, s 7, 53). Eftersom arter av videsläktet eller 
pilsläktet ofta är svårare att artbestämma än andra träd används återkommande 
samlingsbegreppet salixträd för att beskriva träden eller buskarna.  
 
I åtgärdsprogrammet för strandskinnlaven förslås generellt, för samtliga lokaler i 
Sverige, att ”viktiga förekomstlokaler skyddas, att vattenståndsfluktuationer som 
tillgodoser artens krav på regelbundna översvämningar bibehålls eller förbättras, 
att arten inventeras och att borthuggning av gran sker” (Naturvårdsverket, 2014). 
För bäcken mellan Valloxen och Säbysjön rekommenderas det fastlås i 
planeringsunderlag att sjöarna inte får regleras, samt att befintliga regleringar inte 
bör utvidgas. Hela bäcksträckan bedöms behöva ett långsiktigt skydd där delar av 
sjöarna eventuellt bör ingå i ett reservat. Ökade utsläpp av kväve och fosfor 
bedöms sannolikt kunna missgynna strandskinnlaven (Naturvårdsverket, 2014). 
 
EU-lagstiftningen art- och habitatdirektivets bilaga 1 skyddar biotopen 
svämlövskog, livsmiljön som strandskinnlaven är knuten till, men även den 
snarlika biotopen lövsumpskog som finns inom planområdet (Naturvårdsverket, 
2012). Skyddet gäller dock endast om biotopen tas upp som ett skyddat område, 
dvs som en del i ett större Natura2000-område. Då gäller förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken m.m. I dagsläget är området där 
strandskinnlaven har påträffats inte upptaget i ett sådant skyddat område 
(Naturvårdsverket, 2018b). Strandskinnlaven är inte skyddad av 
artskyddsförordningen eller art- och habitatdirektivet. 

5.1 Vid områdesskydd  
Om strandskinnlavens livsmiljö skulle upptas som skyddat område i framtiden 
omfattas det av förordningen om områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken, som 
nämnts ovan. Förordningen gäller till och med den ändring som uttrycks i den 
senaste förordningen SFS 2017:974 i svensk författningssamling. Ändringen 
trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebär att om ansökan av dispens från 
skyddet görs, ska den vara skriftlig och innehålla en karta. I de fall det behövs ska 
ansökan även åtföljas av en miljökonsekvensbeskrivning. Om området är av 
allmänt intresse ska ärendet kungöras i ortstidning med information om att 
skriftliga synpunkter på ansökan får lämnas in (inom den tid som kommunen och 
länsstyrelsen har bestämt) samt var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga. 
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6. Bedömning och rekommendation  

6.1 Risker för naturvärden och grönstruktur 
Bevarandet av de gamla, grova ädellövträden är avgörande för områdets 
naturvärde då de skapar viktiga biotoper och hyser många värdefulla och ovanliga 
arter. Alléträden längs med Ledingevägen och i anslutning till infarten till Noors 
slott har speciellt värde. Enligt Callunas rekommendation (se bilaga 1) kan en 
arborist ge anvisningar för varje träd om hur och mot vad trädet ska skyddas. 
Även om träden inte tas ner kan anläggning av cykel- och gångbanan påverka 
dem negativt i anläggningsskedet genom körskador, markkompaktering, skador 
på rötter vid grävning med mera. Då träden inte enbart har ett naturvärde utan 
också ett kulturellt värde samt ofta betyder mycket för boende i området är det 
viktigt att allmänheten får tydlig information om vad som kommer hända med 
träden vid en exploatering.  

6.1.1 Ekologiska samband  
Spridningssambandet för djurarter knutna till våtmarksmiljön stärks av en säker 
passage under Ledingevägen, både i vatten och på land.  
 
Den vattenvolym som tillåts passera under vägen bör inte begränsas vid 
eventuella förändringar av Ledingevägen. Befintlig hydrologi bör förbli oförändrad. 
En viktig aspekt är vattenståndets möjlighet att fluktuera inom bäckdeltats 
våtmark. Översvämningar inom området är en förutsättning för strandskinnlaven. 
Ytterligare inventering av groddjur behövs för att möjliggöra en helhetlig 
bedömning av hur utbyggnaden av gång- och cykelvägen påverkar denna miljö 
och dess arter.  
 
Spridningssambandet för arter knutna till de gamla, grova ädellövträden, 
alléträden, är delvis beroende av att träden står tillräckligt nära varandra och att 
det finns en succession i åldersstadier (detta gäller för vedlevande insekter). För 
att kunna bedöma hur spridningssambandet skulle påverkas av att vissa träd tas 
ner behövs ytterligare bedömningar göras i fält för respektive träd. För alléträden 
behöver fältinventeringen kompletteras med inventering av vedlevande insekter 
och fladdermöss innan något säkert kan sägas om hur spridningssambanden 
kommer påverkas. Om det finns fladdermöss i området behöver även hänsyn tas 
till om det finns boplatser i träden. Spridningssambanden kan möjligtvis 
kompenseras genom att yngre träd planteras in för att föryngra beståndet. 
 
Fältbedömningar av en arborist behövs för att få underlag till hur hänsyn kan tas 
till träden vid anläggning av gång- och cykelbanan, för att i första hand undvika 
skador och i andra hand minimera dessa.  
 
För båda spridningssambanden är det viktigt att i största möjliga mån undvika 
påverkan på ädellövträden och bäcken i samband med utbyggnaden av 
cykelbanan.  
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6.1.2 Strandskinnlav  
Eftersom den rödlistade arten strandskinnlav (Leptogium rivulare) kan påverkas 
av planförslaget bör denna naturvärdesinventering fördjupas med en inventering 
av intilliggande våtmark. I framtagen naturvärdesinventering ingick inte de 
områden där strandskinnslav tidigare påträffats och naturvärdesinventeringen kan 
därför behöva kompletteras. 
 
För strandskinnlaven är vattenståndets fluktuationer i våtmarken viktig för artens 
överlevnad. En förlust av vattenflödets förändringar bedöms därför inte kunna 
kompenseras. 
 
Hur kan biotoper föryngras? 
Arter som är värdar för strandskinnlaven bör föryngras för att laven ska kunna 
fortsätta växa i området även i framtiden. Salix-träd (videsläktet och pilsläktet), 
klibbal och asp är de trädarter som strandskinnlaven främst växer på inom 
aktuellt våtmarksområde. Biotopen lövsumpskog kan föryngras genom att yngre 
lövträd sparas i våtmarksområdet, främmande arter röjs bort och genom att se till 
att våtmarksområdet kan översvämmas regelbundet.  

6.2 Skyddade arter och miljöer 
Inom samt i anslutning till utredningsområdet finns flertalet arter och miljöer som 
omfattas av olika typer av juridiska skydd och där dispens kan krävas vid 
påverkan på dessa: 
 

- Riksintresse kulturmiljövård: Hela området omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. En 
skadebedömning bör göras för att analysera om utbyggnaden av vägen 
innebär en påtaglig skada eller inte, bedömningen ska hållas fri från 
avvägningar mot andra intressen. Länsstyrelsen tar i samband med MKB 
eller planarbete ställning till om riksintresset tillgodoses.  

- Generellt biotopskydd: alléträden längs med Ledingevägen samt invid 
Noors slott, bäcken mellan Valloxen och Säbysjön. Åtgärder som kan 
skada dessa naturvärden kräver dispens från Länsstyrelsen och kan ges 
om det finns särskilda skäl.  

- Strandskydd: båda sidor av Ledingevägen omfattas av strandskydd, på 
södra sidan är det ett utvidgat strandskydd kring Säbysjön och på norra 
sidan ett generellt strandskydd kring Valloxen. Om vägen ska breddas 
behöver dispens sökas från Länsstyrelsen (allmän väg) eller kommunen. 
Dispens kan ges om det finns särskilda skäl alternativt om syftet med 
strandskyddet inte påverkas av utbyggnaden.  

- Artskyddsförordningen: Omfattar fridlysta arter samt arter upptagna i 
EU:s art- och habitatdirektiv. Innebär att det är förbjudet att avsiktligt 
fånga, döda, skada eller störa fridlysta djur och växter, samt att avsiktligt 
skada eller förstöra arternas fortplantningsområden eller viloplatser. Enligt 
Callunas inventering finns blåsippa inom utredningsområdet. Samtliga 
fladdermöss är fridlysta i Sverige (Naturvårdsverket, 2018).  
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6.3 Förslag på vägutformning 
Vägavsnittet som sträcker sig över bäcken och fram till infarten till Noors slott har 
höga natur- och kulturvärden i form av en allé av grova ekar med guldlockmossa 
och lunglav växande på flera träd. För att skydda allén intill Noors slott och 
våtmarksområdet föreslås Ledingevägens befintliga bredd på 5 meter behållas på 
en sträcka av vägen.  
 
Mellan infarten till Noors slott och Björkkulla (infarten till Ledingevägen 58 och 62) 
föreslås att gång- och cykelbanan antingen smalnas av eller tas bort så att 
cyklister får samsas med resten av trafiken i körfältet under en begränsad sträcka. 
Alternativt föreslås avsmalning av vägen istället sträcka sig från och med bron och 
fram till infarten vid Noors slott.  
 
Vid breddning en av bron behålls cykelbanan och en bil i taget får köra över bron, 
bilar med hinder på sin sida av vägen får då väjningsplikt gentemot bilar i motsatt 
körriktning. Bilarnas körbana bör ligga på 3,5–3,75 meter. Hastigheten på delar 
av vägen bör sänkas till 30–50 km/h för att samtliga trafikanter ska kunna färdas 
tryggt längs med vägen. 
  

 
Figur 6. Förslag på sträckningar för gång- och cykelvägen. Sträckning 1 innebär 
en breddning av den befintliga vägen och sträckning 2 innebär att körfältet 
smalnas av och gc-banan går i befintlig körbana.  
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6.4 Förslag på planbestämmelser 
Ledingevägens bredd föreslås begränsas i närheten av vattendraget och infarten 
till Noors slott så att naturvärden och kulturvärden inte förstörs eller påverkas 
negativt. Följande förslag på anpassningar i detaljplan gäller för området intill 
bron och infarten till Noors slott (del av område 2 i figur 6). 
 
Förslag på användningsgräns: 
Användningsgränsen för väg begränsas så att vägbredden är 5 meter. 
 
Förslag på planbestämmelse för alléområdet längs med Ledingevägen:  
Marklov krävs för fällning av träd som har en större stamomkrets än 40 
centimeter på en meters höjd ovan mark. 
 
Bäcken har generellt biotopskydd och dess möjlighet att rinna obehindrat under 
Ledingevägen är också viktig för möjligheten till översvämningar i 
våtmarksområdet.  
 
Förslag på planbestämmelse:  
Vägtrumman under bron dimensioneras så att befintlig hydrologi förblir oförändrad 
vilket bland annat innebär att vattendraget regelbundet kan översvämma 
våtmarksområdena på båda sidor om Ledingevägen.  

7. Kompletterande utredningar 

• Kulturmiljöinventering och landskapsbildsanalys (närheten till Noors slott 
med omgivande landskap med alléer, slottsträdgård och gammal bro) 

• Inventering av fladdermöss (bör genomföras sommaren 2019) 
• Inventering av vedlevande insekter 
• Inventering av groddjur 
• Inventering av lavar och kärlväxter samt bedömning av risk för påverkan 

på strandskinnlav 
• Artskyddsutredning, utredning av arter som är skyddade i 

artskyddsförordningen samt hur de påverkas av föreslagen vägsträckning 
• Kompletterande kärlväxtinventering bör göras för att avgöra om en 

trädallé utgör ett Natura 2000-område ”Trädbärande betesmark”  

8. Fortsatt arbete  

Beroende på den slutliga utformningen av gång- och cykelvägen behöver dispens 
sökas från det generella biotopskyddet för alléträden och bäcken, från 
strandskyddet samt från artskyddsförordningen beroende på om blåsippor 
påverkas. Om fladdermöss finns i området och utbyggnaden riskerar att påverka 
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deras boplatser behöver även dessa omfattas av dispens från 
artskyddsförordningen.  
 
Tidig dialog med länsstyrelsen rekommenderas, där dagens kunskapsläge och de 
olika alternativen för gång- och cykelbanan presenteras. De områden som 
omfattas av formellt skydd kan beskrivas i samband med eventuell MKB för 
detaljplanen. Ett alternativ för de kultur- och naturvärden som inte har formellt 
skydd är att pröva dessa i ett 12:6 samråd med länsstyrelsen.  
 
För att skydda alléträden bör en arborist, i projekteringsskedet, ge anvisningar för 
varje träd om hur och mot vad trädet ska skyddas. Vanliga frågor som bör 
hanteras är bland annat ”körskador, markkompaktering, risk för skador på rötter 
vid grävning, varsam kronbeskärning och skydd vid eventuell utfyllnad” (Sigg, 
2018).   

8.1 Strandskinnlav 
Vid framtagande av detaljplan behöver kommunen upphäva strandskyddet i 
plankartan eller föra in en planbestämmelse som tydliggör att dispens från 
strandskydd måste ansökas i delar av planområdet. Planförslagets påverkan på 
strandskinnlav, och andra naturvärden knutna till vattenmiljön eller påverkade av 
dess flöde, bör vara utredd inför samråd. 
 
Om dispens för avverkning, med avseende på strandskyddet, ska beviljas för 
områden med förekomst av strandskinnlav bör en eventuell 
miljökonsekvensbeskrivning baseras på inventering av lövsumpskogar och 
artförekomster av rödlistade lavar och mossor (Naturvårdsverket, 2014, s 29). 
Om en miljökonsekvensbeskrivning inte tas fram i samband med planarbetet kan 
ett naturvärdesutlåtande rörande påverkan på strandskinnlav, eventuellt vara 
tillräckligt underlag för att avgöra om dispens för avverkning kan ges. I en 
dispensansökan till länsstyrelsen bör det framgå att i den artinventeringen som 
utgör underlag till rapporten har strandskinnlav inte hittats inom 
breddningsområdet för vägen utan längre in i våtmarksområdet, men att 
förändringar i vattenflödet kan påverka biotopen sumplövskog.  
 
I de allmänna rekommendationerna i åtgärdsprogrammet för strandskinnlaven 
anges avverkning av strandlövskog, förändringar i vattenståndsfluktuationer och 
exploatering av livsmiljöer som åtgärder som kan skada arten. Trots att 
strandskinnlaven inte har något juridiskt skydd är breddningen av vägen ett 
tillfälle att inte bara undvika negativa effekter på arten utan också att visa på 
åtgärder som kan förbättra dess status, som att ge området ett långsiktigt skydd 
och i detaljplanen fastslå att sjöarna inte får regleras på något sätt som påverkar 
nuvarande vattenståndsfluktuationer.  
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1 Sammanfattning  
I detta uppdrag har Calluna AB utfört en naturvärdesinventering av ett område som löper intill 
södra sidan av Ledingevägen från Knivsta kyrka till strax öster om korsningen 
Ledingevägen/Olof Thunmans väg strax utanför Knivsta. Bakgrunden till inventeringen är att 
Knivsta kommun vill utreda förutsättningarna för att anlägga en gång- och cykelbana länga 
Ledingevägen.  
Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar 2014. Inventeringen 
utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt med tilläggen naturvärdesklass 4, 
värdeelement samt generellt biotopskydd. Fältinventering utfördes den 3 oktober 2018.  
Naturen i inventeringsområdet består i huvudsak av brukad åkermark i väster för att övergå i 
trädklädd betesmark längre österut. Det finns även inslag av lövsumpskog och 
igenväxningsskog längs den inventerade sträckan. Längs en stor del av sträckan finns riklig 
förekomst av grova alléträd av främst ek, men det förekommer även lönn, lind och ask. 
Vid inventeringen avgränsades totalt fem naturvärdesobjekt (objekt som enligt en samlad 
bedömning av artvärde och biotopvärde uppnår naturvärdesklass 4 eller högre), varav tre med 
högt naturvärde (naturvärdesklass 2) där ett av objekten har en preliminär bedömning, ett 
med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och ett med visst naturvärde (naturvärdesklass 
4).  
Totalt registrerades 49 värdeelement under inventeringen, där de flesta utgjordes av grova 
träd, främst grova ekar. Dessutom avgränsades tre objekt med generellt biotopskydd (skydd 
för småbiotoper i odlingslandskapet, exempelvis alléer, odlingsrösen, åkerholmar och 
småvatten).  
Vid Callunas inventering noterades tio naturvårdsarter. Vid utsök från Analysportalen tillkom 
ytterligare elva naturvårdsarter i området. Totalt ger detta 21 konstaterade naturvårdsarter för 
inventeringsområdet. Flertalet av dessa arter är knutna till gamla och/eller grova träd vilket 
kan lyftas fram för detta område. 
De högsta naturvärdena för inventeringen utgjordes av tre objekt med naturvärdesklass 2 – 
högt naturvärde. Det rörde sig om två objekt med trädklädd betesmark med ett stort inslag av 
grova ädellövträd inklusive alléträd, samt av ett område med lövsumpskog dominerad av 
klibbalar på höga socklar. 
Calluna lyfter fram behovet av ytterligare inventeringar i form av kulturmiljöinventering, 
inventering av fladdermöss, vedlevande insekter och groddjur inom inventeringsområdet samt 
inventering av lavar och kärlväxter inom ett av naturvärdesobjekten för att fastställa 
naturvärdesklass. Inventering av groddjur sker under vårvintern och våren, kärlväxter, 
fladdermöss och vedlevande insekter bör ske under försommaren-sommaren och när det 
gäller lavar och kulturmiljö kan inventeringen genomföras i stort sett när som helst på året så 
länge det är barmark, men hösten är förmodligen bäst tidpunkt när det gäller lavarna.  
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2 Inledning 

2.1 Vad är en naturvärdesinventering? 
Syftet med en naturvärdesinventering (förkortas NVI) är att beskriva och värdera naturmiljöer 
av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område. Bedömningen av naturvärdet 
görs utifrån de två bedömningsgrunderna biotop (typ av naturmiljö) och arter. En NVI 
resulterar i avgränsningar av områden, naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, en 
artlista med naturvårdsarter och en övergripande rapport.  
En NVI kan utgöra en grund inför inventeringar av andra miljöaspekter än naturmiljö (t.ex. 
friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och ekosystemtjänster), konsekvensbedömning 
med mera, men bedömningar av sådana värden ingår inte i NVI-resultatet. 
Naturvärdesinventeringen omfattar inte heller analys av risk för att förbud enligt 
artskyddsförordningen kan föreligga. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En 
NVI är dock ett användbart underlag till sådana bedömningar. 

2.2 Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte  
Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har av Ramböll Sverige AB fått i uppdrag att göra en 
naturvärdesinventering (NVI) av ett område längs Ledingevägen vid Knivsta kyrka i Knivsta 
kommun.  
Inventeringsområdet löper intill den södra sidan av Ledingevägen från Knivsta kyrka i väster 
till strax öster om korsningen Ledingevägen/Olof Thunmans väg (se figur 1). Området utgörs 
i väster av jordbruksmark för att längre österut löpa genom en betesmark och ett 
våtmarksområde strax norr om Säbysjön. På den norra sidan av Ledingevägen ligger ett 
villaområde.    
Syftet med inventeringen är att den skall ligga till grund för förprojektering av en gång- och 
cykelbana längs Ledingevägen. Dragningen av cykelbanan kan alltså komma att anpassas 
utefter de fynd som hittas vid denna inventering.   
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Figur 1. Kartan visar en översiktskarta över inventeringsområdets avgränsning och hur det ligger i förhållande till 
omgivningen. Inventeringsområdet ligger mellan de två sjöarna Valloxen i norr och Säbysjön i söder och med 
Knivsta i nordväst. 
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3 Metod och genomförande av NVI 

3.1 Metodbeskrivning 

Naturvärdesinventering  
Inventeringen har utförts enligt SIS standard SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning”. Metoden finns beskriven i sin helhet i standarden (kan köpas av SIS förlag) och 
en kortfattad metodbeskrivning finns i bilaga 1. Calluna AB är sedan december 2017 
ackrediterade av SWEDAC för NVI i stränder och terrestra naturtyper och är det första 
företaget som ackrediterats för inventeringar enligt denna standard. Ackrediteringen innebär 
att Callluna kontrolleras årligen och får visa att vi har kompetent personal, rutiner, metoder 
och verktyg för att utföra NVI enligt standarden med god kvalitet. 
I detta uppdrag har inventeringen utförts på fältnivå med detaljeringsgrad medel. 
Inventeringen har utförts med de tillägg enligt standarden som redovisas i tabell 1 nedan.  
Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren till ett område som sträcker sig från 
korsningen Forsbyvägen/Ledingevägen vid Knivsta kyrka, fram till en punkt som ligger cirka 
100 meter öster om korsningen Ledingevägen/Olof Thunmans väg, och generellt omfattar en 
tio meter bred sträcka från vägbanan på den södra sidan om Ledingevägen (se figur 1). Ett 
undantag gällde dock för sumpskogen strax norr om Säbysjön där en något noggrannare 
inventering genomfördes med ett bredare inventeringsområde än endast 10 meter från 
vägbanan. Då det funnits uppenbart grova träd längs den norra sidan av vägen som stått i 
direkt anslutning till vägbanan (inom cirka 1-3 meter), och alltså kan klassas som ett äldre 
alléträd har även dessa mätts in. Förutom inventeringsområdet har även det omkringliggande 
landskapet studerats genom tillgängliga informationskällor, så som GIS-underlag.  
Benämningar av arter följer Dyntaxa (Dyntaxa, 2016) så långt det är möjligt. De egna 
naturvårdsarter som har använts vid naturvärdesbedömningarna redovisas och motiveras i 
bilaga 3.  

Tabell 1. De definierade tillägg som har markerats med X är de som har beställts och utförts i detta uppdrag. 
Metod och genomförande för beställda tillägg beskrivs separat.  

Best. Möjliga tillägg till NVI Best. Möjliga tillägg till NVI 

 Naturvärdesklass 4  Kartering av Natura 2000-naturtyp 

 Generellt biotopskydd  Detaljerad redovisning av artförekomst 

 Värdeelement  Fördjupad artinventering 

 

Tillägg: Naturvärdesklass 4  
Beställningen omfattar hela inventeringsområdet och innebär att även områden med viss 
betydelse för biologisk mångfald och som kan beskrivas som vardagsnatur avgränsas.  

Tillägg: Generellt biotopskydd 
Uppdraget omfattar de delar av inventeringsområdet som utgörs av jordbruksmark (alltså 
åker-, betes-, eller ängsmarker) och innebär att de biotoper som omfattas av det generella 
biotopskyddet (alléer, pilevallar, källor, odlingsrösen i jordbruksmark, småvatten och 
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våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar), avgränsas och 
bestäms. 

Tillägg: Värdeelement 
Tillägget värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 
naturvärde och för den biologiska mångfalden ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Det 
kan exempelvis röra sig om naturvärdesträd (gamla eller grova träd, död ved av viss karaktär, 
hålträd etc.), stenblock, småvatten, brynmiljöer och dylikt. För närmare definition av, och 
gränsdragning för vad som bedöms vara ett naturvärdesträd eller inte se bilaga 4. 
Beställningen omfattade hela inventeringsområdet och värdeelementen definierades och 
karterades enligt följande vid den beställda inventeringen:  

• gamla/grova träd 
• död ved 
• hålträd 
• vattendrag 

3.2 Utförande personal och tidpunkt för arbetet  
Arbete med analys av GIS-underlag och artutdrag utfördes av biolog Marlijn Sterenborg från 
Calluna AB. Fältinventering och naturvärdesbedömning utfördes av ekolog Lisa Sigg från 
Calluna AB.  
Inventeringen utfördes den 3 oktober 2018.  

3.3 Informationskällor och referenslitteratur 
Vid naturvärdesinventeringen har ett stort antal informationskällor genomsökts efter 
information om tidigare kända naturvärden i området eller områden som är skyddade enligt 7 
kap miljöbalken. De källor som anges i tabell 2 innehåller information som har använts som 
underlag vid bedömningar och avgränsningar.  
Calluna har gjort artutdrag från Analysportalen av tidigare inrapporterade fynd av 
naturvårdsarter. Utsöket begränsades till att omfatta tidsperioden 1998-2018 och omfattade 
inventeringsområdet inklusive en buffertzon på 50 meter. Calluna har begärt och erhållit 
utdrag av skyddsklassade observationer1 från ArtDatabanken. Information om artfynd och 
produktion av kartor med fynduppgifter följer ArtDatabankens regler för sekretess och 
rumslig diffusering.  
 
Som stöd vid naturvärdesbedömning har SIS-standarden använts, samt den referenslitteratur 
som hänvisas till i rapportens text och i avsnittet Referenser.  
I en rapport från Vägverket (2002) går det att läsa att det skall finnas groddjur i anslutning till 
vattendraget som förbinder Säbysjön med Valloxen.  
 
Uppsalas länsstyrelse genomförde 2006 en inventering av djur- och naturvärden i 
trädbestånden kring Noors slott, och dessutom har det upprättats en naturvårdsplan för 
trädbestånden kring slottet. Kontakt har tagits med Länsstyrelsen, men de har dessvärre inte 
kunnat leverera dessa underlag inom tiden för slutleverans av rapporten. 

                                                
1 Skyddsklassade observationer innebär att fynduppgifter för specifika arter döljs eller diffuseras i varierande grad antingen för 
att skydda dem mot olika hot, eller för att uppgiftslämnaren begärt att observationen ska döljas. Fynduppgifter för 
skyddsklassade observationer visas inte öppet för allmänheten.  
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Tabell 2. Informationskällor med relevans som kunskapsunderlag för NVI som eftersökts i NVI:n.  

3.4 GIS och fältdatafångst 
Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en läsplatta/en smartphone. 
Lägesnoggrannheten för denna enhet är vanligen 5-10 meter eller bättre, förutom i tät skog 
eller nära höga byggnader då det kan vara något sämre.  
Den geodatabas som Calluna använder i Collector har de attribut som specificeras i SIS 
standard 199000.  

4 Resultat 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet  
Inventeringsområdet är beläget cirka två kilometer syd-sydväst om Knivsta centrum och 
utgörs av en 10 meter bred remsa intill den södra sidan av Ledingevägen mellan Knivsta 
kyrka i väster och sträcker sig sedan i nordöstlig riktning, förbi Noors slott och cirka 100 
                                                
2 Naturvårdsart är ett begrepp inom NVI-standarden. Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde 
eller som i sig är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 

Beskrivning Källa Utfall av informationssök 

Naturvårdsarter2 – utdrag från databaserna Artportalen och 
Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som har 
rapporterats in till systemet 

ArtDatabanken Utdrag gjordes 2018-09-28 och 
sökningen begränsades till 
tidsperioden år 1998-2018. 
Utsökningsområdet omfattade 
inventeringsområdet inklusive en 
buffertzon på 50 meter. 

Skyddsklassade observationer – skyddsklassningen berör 
främst vissa rovfåglar, orkidéer och fynd som rapportören önskar 
ska vara dolda och utdrag inhämtas direkt från ArtDatabanken 

ArtDatabanken Utdrag gjordes 2018-09-28. 
Utsökningsområdet omfattade 
inventeringsområdet inklusive en 
buffertzon på 50 meter 

Nyckelbiotoper och naturvärden – naturvärden inventerade av 
Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark samt från skogsbolags 
och större markägares egna inventeringar 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Sökning gjordes 2018-09-28 och 
utsökningsområdet omfattade 
inventeringsområdet inklusive en 
buffertzon på 50 meter.  

Sumpskogar – skogsklädd våtmark, inventerade av 
Skogsstyrelsen 

GIS-skikt, 
Skogsstyrelsen 

Sökning gjordes 2018-09-28 och 
utsökningsområdet omfattade 
inventeringsområdet inklusive en 
buffertzon på 50 meter. 

Jordbruksblock – med uppgifter om betesmark och åker, 
innehåller information om jordbruksmark i Sverige som en 
lantbrukare har sökt stöd för någon gång 

GIS-skikt, 
Jordbruksverket 

Sökning gjordes 2018-09-28 och 
utsökningsområdet omfattade 
inventeringsområdet inklusive en 
buffertzon på 50 meter. 

Strandskydd – enligt 7 kap. 14§ miljöbalken. 
Strandskyddsområde omfattar land- och vattenområde 100 meter 
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får i 
enskilda fall besluta om utvidgat strandskydd 300 m. 

Uppsala läns 
Länsstyrelse  

 

Ängs- och betesmarker – TUVA med svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen, innehållande både ängs- och 
betesmarksobjekt och naturtypsytor 

GIS-skikt, 
Jordbruksverket 

Sökning gjordes 2018-09-28 och 
utsökningsområdet omfattade 
inventeringsområdet inklusive en 
buffertzon på 50 meter. 

Värdefulla vatten – en sammanställning av Sveriges mest 
värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag 

GIS-skikt, Havs- 
och vatten-
myndigheten 

Sökning gjordes 2018-09-28 och 
utsökningsområdet omfattade 
inventeringsområdet inklusive en 
buffertzon på 50 meter. 

Skyddsvärda träd – Trädportalen ArtDatabanken Sökning gjordes 2018-10-01 
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meter öster om korsningen Ledingevägen/Olof Thunmans väg. Sträckan går mellan sjöarna 
Säbysjön i söder och Valloxen i norr. Området löper i västra delen av inventeringsområdet 
igenom brukad jordbruksmark. Längre österut löper dock en stor del av sträckan genom 
trädklädd betesmark, där inslaget av gamla och grova vidkroniga träd, av främst ek, är stort. 
Inslaget av grova och vidkroniga träd är tydligt längs nästan hela den aktuella sträckan, 
bortsett från längs jordbruksmarken, och utgör med stor sannolikhet en del av en gammal allé. 
Nära Noors slott blir allén tydlig på båda sidor av vägen, och där dessutom en dubbelradig 
uppfartsallé tar vid upp mot slottet, respektive ned mot sjön Valloxen, men tydligheten 
försämras längre bort från slottet där de grova alléträden står med glest och främst 
förekommer på den södra sidan av vägen. Norr om inventeringsområdet finns ett villaområde. 

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  
Närmsta naturreservat eller Natura 2000-område ligger cirka fem kilometer från 
inventeringsområdet. Däremot finns skyddad natur enligt 7 kap miljöbalken i form av objekt 
som faller under det generella biotopskyddet i form av alléer och ett vattendrag i 
jordbruksmark. Dessutom berörs inventeringsområdet av Säbysjöns utökade strandskydd (300 
meter). Det utökade strandskyddet sträcker sig fram till Ledingevägen där det sen upphävs 
(figur 2). Vattendraget som förbinder Säbysjön med Valloxen samt den södra änden av 
Valloxen omfattas av det generella strandskyddet (100 meter).  

 
Figur 2. Kartan visar det strandskydd som berör det aktuella inventeringsområdet. Inventeringsområdet berörs 
alltså främst av Säbysjöns utökade strandskydd. 

I stort sett hela inventeringsområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård. Samma 
avgränsning gäller dessutom för avgränsat objekt över värdefulla vatten (se figur 3). Det finns 
inga nyckelbiotoper inom inventeringsområdet, men däremot finns en nyckelbiotop precis i 
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anslutning till inventeringsområdet, på den norra sidan av Ledingevägen i anslutning till 
Noors slott och upp mot sjön Valloxen (figur 3). Nyckelbiotopen utgörs av en 
ädellövskog/lövskogslund med värdefull kryptogamflora. Det finns också ett område som 
tidigare klassats med naturvärde som ligger strax nordöst om slottet och utgörs av en 
lövskogslund/hagmarksskog (figur 3). I ArtDatabankens och SLU:s webbapplikation 
trädportalen kan man se att ett stort antal träd blivit inrapporterade som värdefulla träd (figur 
4). 
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Figur 3. Kartan visar förekomst av jordbruksmark (blockdatabasen), nyckelbiotop samt ett registrerat område 
med naturvärde enligt Skogsstyrelsens klassning, som har relevans för inventeringsområdet. Dessutom ser man 
att området ligger innanför avgränsningen för riksintresse för kulturmiljövård som sammanfaller med område 
klassat som värdefulla vatten runt Säbysjön med omnejd. 
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Figur 4. Figuren visar alla de träd, längs Ledingevägen och dess omnejd, som finns registrerade som 
skyddsvärda träd hos ArtDatabankens och SLU:s webbapplikation Trädportalen. 

4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 
Vid inventeringen avgränsades totalt fem områden med klassning som naturvärdesobjekt, 
fördelade enligt:  

• tre	objekt	med	naturvärdesklass	2	högt	naturvärde	(ett	objekt	har	preliminär	
bedömning)	

• ett	objekt	med	naturvärdesklass	3	påtagligt	naturvärde	

• ett	objekt	med	naturvärdesklass	4	visst	naturvärde		

Miljöerna utanför de klassade områdena är s.k. övrigt område, vilket innefattar områden med 
lågt naturvärde samt även kan omfatta områden som har positiv betydelse för biologisk 
mångfald men är mindre än minsta karteringsenhet inom ramen för inventeringens beställda 
detaljeringsgrad.  
I samband med naturvärdesinventeringen observerades totalt tio olika naturvårdsarter inom 
inventeringsområdet.  
Vid inventeringen identifierades även tre objekt med generellt biotopskydd, i form av två 
alléer och ett vattendrag. Dessutom avgränsades 49 värdeelement i form av 48 
naturvärdesträd och ett vattendrag.  
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4.3.1. Naturvärdesobjekt  
Naturvärdesobjekten visas i kartan i figur 5. I bilaga 2 finns objektbeskrivningar för de 
naturvärdesklassade områdena. I objektkatalogen framgår motiven till naturvärdesklassningen 
och där finns även representativa bilder till objekten.  
 
De högsta naturvärdena för naturvärdesinventeringen, naturvärdesklass 2 – högt naturvärde, 
registrerades i tre objekt. Två av objekten utgjordes av trädklädda betesmarker med ett stort 
inslag av grova ädellövträd av främst ek, men också lönn, lind och ask förekom, samt 
sparsamt inslag av andra trädslag så som tall, gran och lärk. Flertalet rödlistade och/eller 
naturvårdsarter fanns knutna till de grova träden. Ett av objekten har i dagsläget en preliminär 
bedömning eftersom det eventuellt skulle kunna uppnå kriterierna för Natura 2000-naturtypen 
trädbärande betesmark, 9070, men behöver kompletterande inventering. 
Det tredje objektet med högt naturvärde utgjordes av en betad lövsumpskog som dominerades 
av klibbal stående på höga socklar, där det fanns ett vattendrag som förbinder Säbysjön med 
Valloxen och där det skall finnas förekomst av groddjur (Vägverket, 2002).  
Det naturvärdesobjekt som uppnådde naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde, utgjordes av 
en trädbärande betesmark, med stort inslag av bärande träd och buskar (alltså träd som har 
bär, frukt eller nötter som är begärliga för bland annat fåglar och insekter), så som slån, 
nypon, hassel och apel.  
Ett naturvärdesobjekt uppnådde naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. Detta objekt utgjordes 
av en ung igenväxningsskog med hög ädellövandel, men där det kommer upp mycket unga 
ädelgranar. Längs vägen står flera ekefterträdare (träd grövre än 60 cm i brösthöjdsdiameter). 
Den västra delen av inventeringsområdet, där sträckan utgörs av brukad åkermark, har 
bedömts ha ett för lågt naturvärde för att uppnå någon naturvärdesklass.  
 



Naturvärdesinventering / Knivsta kyrka, Ledingevägen (Knivsta kommun), 2018 
 

 

 

 15 

 
Figur 5. Kartan visar inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där 
naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass framgår.  
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4.3.2. Arter 

Naturvårdsarter  

Vid Callunas inventering noterades tio relevanta naturvårdsarter inom inventeringsområdet 
(naturvårdsart är ett begrepp inom NVI-standarden. Med naturvårdsart avses art som indikerar 
att ett område har naturvärde eller som i sig är av särskild betydelse för biologisk mångfald). I 
utsök från ArtDatabankens databaser återfanns ytterligare elva naturvårdsarter. De 
naturvårdsarter som ansetts ha relevans för den aktuella inventeringen, har sammanställts i 
bilaga 3. Förutom dessa arter har ett antal ytterligare arter registrerats inom en buffertzon på 
50 meter från inventeringsområdet varav en av dessa arter var skyddsklassad (brunskaftad 
blekspik, Sclerophora farinacea). Denna art är rödlistad (sårbar, VU) och utgör ett gammalt 
fynd från 1941. Dessa arter har inte utgjort underlag för naturvärdesbedömningen av de 
avgränsade objekten. Artlistan berättar dock vilken artpool som finns i omkringliggande 
landskap med naturvårdsarter. 
 
Många av naturvårdsarterna som observerats inom inventeringsområdet är knutna till gamla 
ädellövträd med höga naturvärden. Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt nämnas 
lunglav (Lobaria pulmonaria, starkt hotad (EN)), parknål (Chaenotheca hispidula, nära hotad 
(NT)) och gul dropplav (Cliostomum corrugatum, nära hotad (NT)). Lunglav är en art som 
signalerar gamla skogsbestånd eller lövträd med ljusöppna förhållanden och med hög och 
konstant luftfuktighet. Lunglaven är en av Sveriges främsta signalarter (en signalart är en 
naturvärdesindikator och utgörs av arter som genom sin närvaro kan indikera att ett område 
har höga naturvärden) och förekommer ofta tillsammans med flera andra ovanliga och 
rödlistade arter. Liksom lunglaven signalerar både parknålen och gul dropplav gamla och 
grova lövträd, men är främst knutna till ekar. Arterna är knutna till träd som står i öppna 
hagmarker, öppna lövskogar eller exempelvis alléer. De missgynnas starkt av igenväxning 
och avverkning av grova ädellövträd.  
 
Naturvårdsarterna redovisas mer utförligt i en artlista i bilaga 3 och där finns även 
motiveringar till varför de utpekas som naturvårdsarter samt i de flesta fall även en kortfattad 
beskrivning av varje arts ekologi.  
Av naturvårdsarterna i området var följande rödlistade: ask (Fraxinus excelsior, starkt hotad 
(EN)), skogsalm (Ulmus glabra, akut hotad (CR)), gul dropplav (Cliostomum corrugatum, 
nära hotad (NT)), gulvit blekspik (Sclerophora nivea, sårbar (VU)), lunglav (Lobaria 
pulmonaria, nära hotad (NT)), parknål (Chaenothea hispidula, nära hotad (NT)), 
skuggorangelav (Caloplaca lucifuga, nära hotad (NT)), apelticka (Spongipellis fissilis, sårbar 
(VU)), ekticka (Phellinus robustus, nära hotad (NT)), skumticka (Spongipellis spumeus, nära 
hotad (NT)), tallticka (Phellinus pini, nära hotad (NT)).  
 
Utdrag om skyddsklassade arter har gjorts från ArtDatabanken där det visade sig att en art, 
brunskaftad blekspik (Sclerophora farinacea, sårbar (VU)), är skyddsklassad enligt 
Artskyddsförordningen (2007:845), och finns rapporterad strax utanför inventeringsområdet, 
på den norra sidan av Ledingevägen. Det är dock inte omöjligt att arten även kan finnas inom 
inventeringsområdet.  
 

4.3.3. Värdeelement  
I inventeringsområdet registrerades totalt 49 värdeelement, det vill säga element som är 
särskilt viktiga för inventeringsområdets naturvärde (se karta i figur 6 & 7 samt i tabell 3). 
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Alla värdeelement förutom ett objekt utgörs av naturvärdesträd. (se vidare information i 
bilaga 4). Undantaget är objekt nummer 23 som är ett vattendrag i jordbruksmark och således 
även klassas som ett biotopskyddsobjekt (naturlig bäckfåra i jordbruksmark).  
Värdeelementen utgörs främst av naturvärdesträd i form av grova ädellövträd med en 
dominans av ekar.  
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Figur 6. Kartan visar inventeringsområdets sydvästra del med registrerade värdeelement från Callunas 
naturvärdesinventering. För närmare beskrivning av naturvärdesträden, se tabell 3 nedan. 
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Figur 7. Kartan visar inventeringsområdets nordöstra del med registrerade värdeelement från Callunas 
naturvärdesinventering. För närmare beskrivning av naturvärdesträden, se tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Värdeelement i inventeringsområdet som registrerats vid Callunas naturvärdesinventering. Den 
absoluta merparten av objekten utgörs av naturvärdesträd (se definition i bilaga 4), men observera att tabellen 
även innehåller ett objekt i form av ett vattendrag (objekt 23). 

Objektnr Trädslag Skyddsvärde Stam-
diameter 

Kommentar 

1 Ek Grovt träd 70 Vidkronig ek 

2 Tall Grovt träd 75 
Flerstammig tall med många fruktkroppar av tallticka. Tallen har 
också mängder av bohål 

3 Ek Grovt träd 60 Grov ek precis utanför hage  

4 Ek Grovt träd 60 
Runt 60 cm grov ek i betad hage. Står glest. Spärrgrenig. Inga 
håligheter men döda grenar finns. 

5 Ek Grovt träd 62 

Utanför inventeringsområdet men kan påverkas vid 
anläggningsarbete. Vidkronig med grenar som sträcker sig långt ut 
mot vägen 

6 Ek Grovt träd 61 Grov ek, vidkronig. Inga hål, men klenare döda grenar finns nedtill 

7 Ek Grovt träd 59 

Efterträdare 59 cm grov med en eller ett par döda grenar nedtill. 
Inga hål. Utanför inventeringsområdet men påverkas antagligen av 
eventuell kompaktering 

8 Ek Grovt träd 80 
Grov ek nära väg. vidkronig. Man borde kunna dra cykelbanan några 
meter in i hagen istället 

9 Ek Grovt träd 71 Vidkronig grov ek nära väg. inga hål ingen död ved 

10 Ek Grovt träd 85 Väldigt vidkronig ek inga hål eller död ved 

11 Gran Övrigt 47 
Förekomst av granbarkgnagare, står öppet och är ganska vidkronig. 
Många grenar har kapats 

12 Ek Grovt träd 79 
Grov ek på foten av liten sluttning. Inga hål men många klenare 
döda grenar 

13 Ek Grovt träd 63 Grov ek nära väg med mycket bitterlav på stam mot vägen 

14 Död tall Övrigt 58 
Liggande grov död tall. Obs bör få ligga kvar i hagen men kan flyttas 
något vid exploatering  

15 Ek Övrigt 48 Igenvallad spricka med minst tre fruktkroppar av ekticka 

16 Ek Övrigt 47 Död liggande ek 

17 Tall Grovt träd 72 Grov tall nära väg 

18 Lönn Grovt träd 60 Grov lönn med guldlockmossa 

19 Ek Grovt träd 84 Grov ek precis utanför hagen inga hål eller död ved 

20 Lind Grovt träd 150 Grov knotig lind längs vägen  

21 Lind Grovt träd 115 Grov och knotig lind längs väg  

22 Alm Grovt träd 76 Grov alm nära väg 

23 Vattendrag 
Naturlig bäckfåra i 
jordbruksmark - 

Vattendrag som förbinder sjöarna. Just nu stillastående och relativt 
sett låg vattennivå. Tomma skal av dammusslor fanns spritt längs 
sträckan. De har antagligen dött i samband med den torra 
sommaren. Går genom sumpskog med klibbalar på socklar. Det ska 
också finnas groddjur. 

24 Ek Grovt träd 90 Flera kapade grenar men ingen död ved eller hål 

25 Ek Grovt träd 110 Rötskadad nedtill vid gammal spricka. Gildlockmossa 

26 Ek Grovt träd 85 Guldlockmossa 

27 Ek Grovt träd 95 Guldlockmossa, obs inslyat 

28 Lönn Grovt träd 61 Börjat växas in. Guldlockmossa på stammen 

29 Ek Grovt träd 115 Del av alle 
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Objektnr Trädslag Skyddsvärde Stam-
diameter 

Kommentar 

30 Ek Grovt träd 85 Lunglav och Guldlockmossa på stammen  

31 Ek Grovt träd 82 Guldlockmossa, lite 

32 Ek Grovt träd 75 Guldlockmossa på stammen 

33 Ek Grovt träd 110 
Lunglav och Guldlockmossa på stammen. Döda eller döende grövre 
grenar förekommer 

34 Ek Grovt träd 115 Grov ek. Död ved förekommer i form av grov död gren 

35 Ek Grovt träd 95 Död ved finns i form av döda kapade grenar 

36 Ek Grovt träd 100 Inslyad grov ek 

37 Lind Grovt träd 73 Knotig lind, början på lindallé upp mot slottet 

38 Lind Grovt träd 65 Knotig lind 

39 Ek Övrigt 55 Ekefterträdare. Alléträd in mot slottet 

40 Lönn Övrigt 45 Lönn med lunglav och guldlockmossa 

41 Ek Grovt träd 75 Ek i allé 

42 Ask Grovt träd 60 Avbruten stam med tickor obs försök arta. även guldlockmossa  

43 Ask Grovt träd 65 
Blottad ved nedtill och avbruten stam men inga håligheter. Lunglav 
och guldlockmossa 

44 Ek Grovt träd 60 Ek i hage obs ej längre del i allé. Guldlockmossa på stammen  

45 Lärk Grovt träd 90 Grov lärk med kapade grenar nedtill 

46 Lärk Grovt träd 100 Avkapade grenar nedtill 

47 Asp Hålträd 50 Hålträd av asp 

48 Ek Grovt träd 60 
ekefterträdare som står i allé men väldigt igenslyat på norra sidan av 
vägen.  

49 Ek Grovt träd 60 
Ekefterträdare nära vägen på norra sidan med guldlockmossa på 
stammen 

 

4.3.4. Generellt biotopskydd (7 kap 11 § MB)  
I inventeringsområdet avgränsades tre objekt med generellt biotopskydd (se karta i figur 8). 
Det generella biotopskyddet omfattar småbiotoper i odlingslandskapet, exempelvis alléer, 
odlingsrösen, åkerholmar och småvatten, och som alltså kan utgöra refuger för många arter 
och bidrar till en variation i landskapet. De objekt som återfanns vid naturvärdesinventeringen 
utgjordes av två alléer samt ett vattendrag som förbinder Säbysjön med Valloxen.  
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Figur 8. Avgränsade objekt med generellt biotopskydd. Objekten utgörs av en allé längs Ledingevägen, en 
dubbelradig uppfartsallé från Ledingevägen och ned till Noors slott och ett vattendrag mellan Säbysjön och 
Valloxen. För närmare beskrivning av punkterna, se tabell 3 ovan (sammanfaller med naturvärdesträden). 
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5 Slutsatser 

5.1 Diskussion  
Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för bedömningen enligt miljöbalken 3 kap 3§. Genom 
att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, bidrar man till att 
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen antagna 
miljömålen.  
 
Den övervägande delen av inventeringsområdets naturvärden är knutna till det höga antalet 
grova ädellövträd som skapar viktiga biotoper och förutsättningar för att hysa många 
värdefulla och ovanliga arter. Speciellt värde tillskrivs alléträden längs med Ledingevägen 
och ned mot Noors slott (observera dock att endast de träd som befinner sig inom 
inventeringsområdet har bedömts och mätts in som värdeelement). Vid inventeringen hittades 
flertalet rödlistade arter som är knutna till de gamla träden. Flera av dessa arter signalerar att 
det kan finnas förekomst av andra värdefulla eller ovanliga arter. Exempel på sådana arter är 
lunglav, tallticka och ekticka.  
 
Det finns indikationer på att ett av de avgränsade naturvärdesobjekten (objekt nummer 4) 
skulle kunna uppnå kriterierna för Natura 2000-naturtypen Trädklädd betesmark (9070). För 
att fastställa det behöver man ha mer information kring mer exakt förekomst av lavarna: brun 
nållav, gul dropplav, gulvit blekspik, lönnlav och sotlav. Dessa arter är alla karaktärsarter för 
den nämnda Natura 2000-naturtypen men man behöver alltså verifiera förekomst inom 
objektet. I dagsläget finns dessa arter rapporterade i en punkt som ligger i nära anslutning till 
objektet, men alltså inte inom inventeringsområdet. Dessutom skulle man behöva göra en 
kompletterande kärlväxtinventering. Inventeringen skedde ganska sent på säsongen och 
dessutom under en säsong med extrem torka vilket sannolikt kan ha påverkat mängden fynd 
av naturvårdsarter knutna till de betade gräsmarkerna. 
 
Vid utsöket från Analysportalen genomfördes ett utsök med hjälp av en polygon som 
omfattade inventeringsområdet inklusive en buffertzon på 50 meter vilket innebar att en stor 
del av observationspunkterna fanns utanför det faktiska inventeringsområdet. Detsamma 
gäller för den registrerade skyddsklassade arten brunskaftad blekspik, (Sclerophora farinacea, 
sårbar (VU)). Detta behöver däremot inte innebära att arterna endast förekommer utanför det 
faktiska inventeringsområdet. Det förekommer gott om lämpliga substrat även inom 
inventeringsområdet och dessutom är ibland noggrannheten på observationspunkterna inte 
jättegod. Fyndet av brunskaftad blekspik var visserligen gammalt (från 1941), men arten kan 
med stor sannolikhet fortfarande finnas kvar i närområdet. 
 
En bedömning behöver göras om GC-vägen kan anläggas utan att påverka natur- och 
kulturmiljövärden. Går projektet vidare är det viktigt med en tydlig planering vid 
projekteringsskedet där en arborist bör ge anvisningar för varje träd om hur och mot vad 
trädet ska skyddas. Vanliga frågor att hantera är bland annat körskador, markkompaktering, 
risk för skador på rötter vid grävning, varsam kronbeskärning och skydd vid eventuell 
utfyllnad. Tydlig information till allmänheten om vad som kommer hända med träden 
behövs.  
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5.2 Behov av ytterligare inventeringar eller utredningar  
Den befintliga vägen är i dagsläget relativt smal och karaktären på landskapet och naturmiljön 
med skyddsvärda träd och biotopskyddade alléer som finns i anslutning till vägkanten kan 
påverkas stort av anläggandet av en gång- och cykelväg. Därför rekommenderar Calluna att 
man, som ett komplement till naturvärdesinventeringen, också bör göra en 
kulturmiljöinventering. Inventeringsområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och 
den direkta närheten till Noors slott med dess omgivande landskap med exempelvis alléer, 
slottsträdgård och även en gammal bro, gör att man borde undersöka hur dessa 
kulturmiljövärden och även landskapsbild kan komma att ändras. En inventering av 
kulturmiljövärden kan ske när som helst på året i stort sett så länge det är barmark. 
 
För att säkerställa naturvärdet för naturvärdesobjekt nummer 4, och om objektet uppfyller 
kriterierna för Natura 2000-natyrtyp trädklädd betesmark (9070), behöver man undersöka 
förekomsten av lavar inom objektet som är knutna till den specifika naturtypen samt 
genomföra en kompletterande inventering av kärlväxtfloran i betesmarken. Inventering av 
lavar kan ske under större delen av året, men bästa tidpunkten är förmodligen på hösten. 
Kärlväxter bör inventeras under försommar eller sommar.  
 
Området kring Ledingevägen och Noors slott med trädbärande betesmarker och ett stort antal 
grova vidkroniga ädellövträd kan troligen utgöra viktiga födosöks-, och eventuellt även bo- 
eller övervintringsplatser för en stor mängd arter av fladdermöss. Landskapet hyser en stor 
variation med öppna eller halvöppna betesmarker, skogsbryn, alléer, sjöar, jordbruksmark och 
våtmarker. Den stora variationen gör området mycket intressant för att kunna hysa en stor 
variation av fladdermusarter. Dessutom finns det betande tamdjur i form av både kor och 
hästar i nära anslutning till inventeringsområdet, vilket ofta lockar till sig insekter så som 
mygg, vilket i sin tur borde kunna locka till sig och gynna fladdermössen. Man bör därför 
under nästa sommar genomföra en grundläggande fladdermusinventering för att undersöka 
hur området nyttjas av fladdermöss och särskilt försöka fastställa om det finns kolonier.  
 
Även om de flesta av de grova ädellövträden längs sträckan var vitala och inte kunde uppvisa 
några egentliga håligheter bör man ändå genomföra en insektsinventering med inriktning mot 
vedinsekter under nästa sommar för att utröna vilka arter som rör sig i området. Det kan 
finnas håligheter med mulm längre upp i kronorna, som är svåra att se från marken och flera 
av träden hade också döda eller döende grenar vilket ofta är ett förstadium till hål- och 
mulmbildning. 
 
I en rapport från Vägverket (2002) finns det information om att det skall finnas förekomst av 
groddjur längs vattendraget som förbinder Säbysjön med Valloxen. Det framgår dock inte 
vilka arter det rör sig om, utan bara att det rör sig om grodor och paddor. En 
groddjursinventering bör därför genomföras i vår för att fastställa vilka arter som förekommer 
i området och hur de rör sig för att kunna sätta in eventuella åtgärder i form av ledarmar eller 
groddjursbarriärer vid behov. 
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS 
199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”3.  
 
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse 
för biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI resulterar i avgränsning av områden, 
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande 
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter.  

Bedömningsgrund biotop 
Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En 
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. 
Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).  
Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), 
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.  
Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.  

Bedömningsgrund arter 
Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet bedöms 
på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).  
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att 
vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen, 
rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från 
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på 
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet 
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer 
de är för naturvärde. 
Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund 
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.  

Naturvärdesklasser 
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren 
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde. Om 
inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att bedömningen 
är preliminär.  
Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande 
naturvärdesklasser:  

• högsta	naturvärde	naturvärdesklass	1	–	störst	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald		

• högt	naturvärde	naturvärdesklass	2	–	stor	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald		

• påtagligt	naturvärde	naturvärdesklass	3	–	påtaglig	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald		

                                                
3 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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• visst	naturvärde	naturvärdesklass	4	–	viss	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	
(Naturvärdesklass	4	är	ett	tillägg	och	ingår	inte	i	beställning	enligt	grundutförande)	

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. Dessa kan avgränsas 
när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär 
än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.  
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt 
och dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten 
tillsammans med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.  
Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som 
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av 
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd 
detaljeringsgrad (se nedan).   

Nivå och detaljeringsgrad 
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns 
dels förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete 
och fältinventering ingår).  
Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och 
flygbilder samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att 
klassa områdena till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. 
Naturvärdesbedömning på förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.  
Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med 
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med 
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå. 

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

 

Tillägg 
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av 
nedanstående tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.  

Naturvärdesklass 4 

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas. 
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.  
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Generellt biotopskydd 

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska 
identifieras och kartläggas, oavsett storlek.  

Värdeelement 

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att 
kunna se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett 
naturvärdesobjekt eller inte. Tillägget ska göras i fält.  

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper 
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas. 
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-
naturtyper. Tillägget ska göras i fält.  

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter 
ska redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende 
på satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje 
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.  

Fördjupad artinventering 

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras. 
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med 
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är 
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.  

Genomförande 
Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt 
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett 
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.  
I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska 
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.  
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artobservationer i samband med redovisningen.  
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  
 

Naturvärdesobjekt nr 1  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

3 – Påtagligt 
naturvärde 

Äng och 
betesmark 

Trädklädd 
betesmark 

Påtagligt  Visst 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Trädbärande betesmark med flera grövre ekar 60-80 cm, dock 
utan håligheter. Förekomst av naturvårdsarterna brudbröd och 
granbarkgnagare på grov gran. Mycket bärande träd och buskar.  
 

Brudbröd, granbarkgnagare 

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 
 

Trädbärande betesmark med flera grova & vidkroniga ekar (60-
80cm breda). Buskskikt med slån, nypon, måbär, apel, berberis 
och lite hassel. Fältskikt med gräsvegetation, smultron, vitmåra 
och stormåra. I bottenskiktet finns gräshakmossa. På många håll 
breder slån och nypon ut sig. De öppna gräspartierna utgörs av 
tidigare brukad åkermark som nu betas (var åtminstone betat 
1952, ekonomiska kartan). 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0.52 

Inventerare 

Lisa Sigg 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 2  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 – Högt naturvärde Äng och 
betesmark 

Trädklädd 
betesmark 

Högt Visst  

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Grova träd främst ekar där död ved förekommer. Bärande träd 
och buskar. Ekticka, blåsippa, guldlockmossa,  

Alm, blåsippa, ekticka, guldlockmossa 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Trädbärande betesmark med flertalet grova träd främst ek men 
också lönn och enstaka tall. Slån, nypon och hagtorn, äppelträd 
och hassel även rönn. Död ved förekommer i grov dimension (tall 
och en ek). I fältskikt bredbladigt gräs, nejlikrot, blåsippa, 
smultron, äkta johannesört. På sina håll breder även förvildad 
kaprifol ut sig. Ganska mycket blottat jord pga upptrampat från 
kor.  

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0.19 

Inventerare 

Lisa Sigg 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 3 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 – Högt naturvärde Skog och träd Lövsumpskog Påtagligt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Sumpskog med klibbalar på höga socklar visar på hög 
vattenhållningsförmåga. Vattendrag som förbinder sjöarna där 
det finns dammussla och det ska även finnas groddjur 
(Vägverket, 2002). 

spindelrödhätting, groddjur (grodor och 
paddor, dock oklart exakt vilka arter det rör 
sig om) 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Lövsumpskog med främst klibbal stående på höga socklar med 
inslag av asp, lönn och någon hassel. I fältskiktet nässlor, 
älggräs, strandlysing, gul svärdslilja, förgätmigej, blomvass, 
tussilago. Mycket blottad jord pga tramp från kor. Alar närmare 
vägen inte så grova, men det finns riktigt grova alar längre in på 
sina håll. Vattendrag som förbinder sjöarna Säbysjön och 
Valloxen med kulvert under vägen går genom objektet. I 
vattendraget finns dammussla, och information finns även att det 
ska finnas groddjur (Vägverket, 2002) Smal gammal bro, som 
enligt utsago (muntlig information från boende i närområdet) ska 
vara kulturmärkt. Bron skulle också kunna vara boplats för 
fladdermöss. Vattendrag som förbinder Valloxen med Säbysjön 
går genom objektet. 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0,27 

Inventerare 

Lisa Sigg 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 4 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

2 – Högt naturvärde Äng och 
betesmark 

Trädklädd 
betesmark 

Påtagligt Påtagligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Flertalet grova träd av främst ek, men också lönn ask och lind 
stående i allé där det finns förekomst av ett par rödlistade arter 
och även ett par andra naturvårdsarter. 

Apelticka, ask, blåsippa, guldlockmossa, 
lind, lunglav, skumticka 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Trädklädd betesmark med ek, ask, lönn och lärk. Längs vägen 
står flera grova träd i allé, både längs vägen men också in mot 
slottet och ned mot vattnet. I fältskiktet finns bredbladigt gräs, 
triviala örter och lite ungsly som nyligen röjts. Förekomst av ett 
par rödlistade och flera naturvårdsarter finns knutna till träden i 
allén. Skumticka finns på en ask. Apelticka finns rapporterad från 
Analysportalen. OBS preliminär bedömning, kan eventuellt 
uppfylla kriterierna för Natura 2000-naturtypen trädbärande 
betesmark. För att säkerställa om det uppnår kriterierna måste 
man veta mer exakt var de olika lavarterna finns och man bör 
göra en kompletterande kärlväxtinventering. 
 

Eventuellt trädbärande betesmark (9070) 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Preliminär 0.17 

Inventerare 

Lisa Sigg 

Bild  Övriga kommentarer  
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Naturvärdesobjekt nr 5 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 – Visst 
naturvärde 

Skog och träd Igenväxningsskog Visst Obetydligt 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  
Naturvärdet är knutet till hög ädellövandel och inslag av grövre 
ekefterträdare (>60 cm i brösthöjdsdiameter) och en och annan 
grov lärk. Förekomst av hålträd av asp. 
 

guldlockmossa 

Beskrivning  
Natura 2000-naturtyp 
 

Ung lövblandskog med hög ädellövandel. Nära vägen står 
flertalet ekefterträdare (>60 cm i brösthöjdsdiameter). Yngre 
ädelgran kommer upp. Igenslyat buskskikt med asp, lönn och 
hassel. Trivialt fältskikt. Död ved förekommer sparsamt, men det 
finns ett hålträd av asp.  
 

- 

Säker eller preliminär 
bedömning Areal (ha) 

Säker 0.13 

Inventerare 

Lisa Sigg 

Bild  Övriga kommentarer  
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter  
Samtliga naturvårdsarter som hittats i inventeringsområdet redovisas i tabell 1 nedan.  

Tabell 1. De identifierade naturvårdsarterna i inventeringsområdet med information om deras sällsynthet, 
signalvärde och ekologi. Förklaringar till alla förkortningar i rubrikerna: 

 
RL 15 = rödlistan från år 2015  FD = Fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv            
RL 10 = rödlistan från år 2010 ASF= Skyddad art enligt Artskyddsförordningen.                     
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.) 50% = Negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005.      
Si = signalarter Skogsstyrelsen  PFS = Prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen  
N2 = typiska arter Natura 2000 Ca = Callunas naturvårdsart 
AD = Arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s art- och    K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd).                                                                                
Habitatdirektiv 
 

Art RL 15 RL 10 Tu Si N2 AD FD 
A
S
F 

50
% 

PF
S Ca Information K 

Kärlväxter                          

Ask 
Fraxinus excelsior 

Starkt 
hotad 
(EN) 

Sårbar 
(VU)                   

Trädarten ask räknas som 
naturvärdesart om det är vitala gamla 
träd som inte drabbats av epidemisk 
sjukdom, och är över 40 cm i 
brösthöjdsdiameter. Motivet är att vitala 
träd kan hysa gener som är resistenta 
mot sjukdomen askskottssjuka.  

C, 
A 

Blåsippa 
Hepatica nobilis       x      

8 
§, 
9 
§ 

      

Blåsippa är ganska vanlig i frodiga löv- 
och barrskogar. Arten är kalkgynnad. 
Blåsippa är en skoglig signalart och 
fridlyst i större delen av Sverige. 
Blåsippa (Hepatica nobilis) är fridlyst 
enligt 9 § i hela landet. 

C  

Brudbröd 
Filipendula vulgaris     x                

Brudbröd är en stark signalart för bete 
och är kväveskyende men kalkgynnad. 
Den klarar av en viss igenväxning.   

C, 

Skogslind 
Tilia cordata       x               

  
C, 
A 

Skogsalm 
Ulmus glabra 

Akut 
hotad 
(CR) 

Sårbar 
(VU)                   

Skogsalm växer gärna på näringsrik 
mullrik mark. Skogsalmen är akut hotad 
på grund av almsjukan. Skogsalm 
räknas som naturvårdsart i de fall det rör 
sig om vitala gamla träd som inte 
drabbats av epidemisk sjukdom, och är 
över 40 cm i brösthöjdsdiameter. Motivet 
är att vitala träd kan hysa gener som är 
resistenta mot almsjukan. 

C, 
A 

  
 
                         

 

Lavar                          

Brun nållav 
Chaenotheca 
phaeocephala 

      x x             
Trädklädd betesmark (9070) 

A 

Gul dropplav 
Cliostomum 
corrugatum 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

  x x             
Trädklädd betesmark (9070) 

A 

Gulnål 
Chaenotheca 
brachypoda 

      x x             
En signalart som växer på ved och bark 
av gamla ädellövträd, men i norr även på 
barrträd. Den trivs bäst på halvskuggiga 

A 
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A
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till halvöppna lägen med en jämn 
luftfuktighet. Den signalerar i södra 
Sverige biotoper med höga 
naturvärden.   

Gulvit blekspik 
Sclerophora nivea 

Sårbar 
(VU)     x x             Trädklädd betesmark (9070)  

A 

Lunglav 
Lobaria pulmonaria 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

  x x             

Lunglaven är en av Sveriges främsta 
signalarter och signalerar om gamla 
lövträd eller skogsbestånd. Ofta 
förekommer den tillsammans med andra 
ovanliga och rödlistade arter. Den visar 
också på ljusöppna skogsmiljöer med 
hög och konstant fuktighet. Trädklädd 
betesmark (9070)  

C, 
A 

Lönnlav 
Bacidia rubella       x x             Trädklädd betesmark (9070) 

A 

Parknål 
Chaenotheca 
hispidula 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                  

På gamla ädellövträd, huvudsakligen 
grova ekar, särskilt i öppna bestånd av 
parklandskapstyp och igenväxande 
lövängar. 

A 

Rikfruktig blemlav 
Phlyctis agelaea       x                 

A 

Skuggorangelav 
Caloplaca lucifuga 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                  

Främst på stora ekar (>1–2 m i 
diameter) eller mer sällan på ask, lind, 
hästkastanj eller lönn i halvöppet till 
slutet läge, särskilt i skogar av 
hagmarkskaraktär eller på träd i 
vägkanter. Växer vanligen inne i djupa 
barksprickor. 

A 

Sotlav 
Cyphelium 
inquinans 

      x x             
Trädklädd betesmark (9070)  

A 

                           

Mossor                          

Guldlockmossa 
Homalothecium 
sericeum 

      x              Guldlockmossan visar på att mossfloran 
kan vara artrik.  

 

              

Skalbaggar                          

Granbarkgnagare 
Microbregma 
emarginata 

      x              

Granbarkgnagare är en skoglig signalart. 
Granbarkgnagaren lägger ägg i granens 
ytterbark och föredrar grövre granar för 
detta. 

C 

  
 
                         

 

Svampar                          

Apelticka 
Spongipellis fissilis 

Sårbar 
(VU) 

Sårbar 
(VU)                   

Apeltickan växer på lövträd i 
kulturlandskapet i bl.a. hagmark, parker, 
alléer och gamla trädgårdar. Den 
förekommer även i skogsmiljö, t.ex. i 
skog med gammal asp, strandskogar 
med asp och på lövbrännor. De flesta 
fynden är gjorda på apel, ask och asp. 

A 
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Ekticka 
Phellinus robustus 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                 

Arten är knuten till gamla och senvuxna 
ekar som ofta växer i biotoper med höga 
naturvärden. Ekar som ekticka växer på 
har ofta håligheter som gynnar 
insektslivet och bark där det kan 
förekomma intressanta mossor och 
lavar. 

C 

Skumticka 
Spongipellis 
spumeus 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                  

Växer främst på levande men också 
döda lövträd, gärna i alléer och parker 
men också i skogsmiljö. Fruktkropparna 
växer på stammen eller i små 
stamhåligheter, gärna på lönn och alm 
men arten är även rapporterad från t.ex. 
ask, asp, björk, bok, ek. 

C 

Spindelrödhätting 
Entoloma 
araneosum 

      x               
Växer i lund- och parkmiljö. Lövförna och 
blottlagd jord. Näringsrik mark. Ofta 
under ek och hassel. 

A 

Tallticka 
Phellinus pini 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

  x              

Tallticka visar på skyddsvärda 
tallbestånd med höga naturvärden. Där 
den växer förekommer ofta flera andra 
ovanliga och rödlistade arter. 

C 
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Bilaga 4 – Förenklad metod för inventering av 
naturvärdesträd 

 
Nedan följer de parametrar som angavs och bedömdes i fält vid inventeringen av 
naturvärdesträd och en närmare beskrivning av respektive parameter. 
 
 

Objektnr TRADSLAG SKYDDSVARDE STAMDIAMETER 

id-
nummer 

Trädart. 
svenskt namn. 
Arthanteringen 
är enkel och 
underarter 
särskiljs inte. 
Exempelvis 
hanteras 
skogslind och 
parklind som 
”lind”. 

I fältet anges vilken 
dominerande faktor 
som avgör skyddsvärdet 
för objektet. 
 

1. Grovt träd 

2. Gammalt 
träd 

3. Hålträd 

4. Hamlat träd 

5. Övrigt 

 
Kategori 5 – övrigt kan 
exempelvis vara träd 
med förekomst av 
rödlistad eller 
naturvårdsart 

Avser brösthöjdsdiameter.  
I omkretsen inräknas inte svulster på stammen. Om svulster finns i brösthöjd mäts trädet på 
smalaste stället under brösthöjd.  
 
Brösthöjdsdiameter mäts eller uppskattas och anges i hela centimeter. Stående träd mäts på 
smalaste ställe, där det är en stam, upp till 1,3 meter (=brösthöjd) över marknivå vinkelrätt 
mot stammen.  
 
Grova träd. Trädets grovlek är viktig, men är inte alltid enbart avgörande för att det skall 
betecknas som ett naturvärdesträd. Ofta är det kombinationen med andra kännetecken som 
stärker bedömningen. När ett enskilt träd räknas som särskilt grovt beror på trädslaget. 
ädellövträd grövre än 1 m i diameter kallas jätteträd och ädellöv >60 cm kallas för 
efterträdare.                               
                                                                                                  
Riktlinjer för vad som är klassat som grova träd. Avser diameter i brösthöjd.                                        
Tall och gran                                            Södra Sverige >70 cm        Norra Sverige >50 cm                                                   
Triviallöv förutom sälg och rönn.         Södra Sverige >50 cm        Norra Sverige >40 cm  
Sälg                                                           Södra Sverige >40 cm        Norra Sverige >40 cm 
Rönn                                                         Södra Sverige >30 cm        Norra Sverige >25 cm 
Ädellöv  >60 cm. (OBS >100 cm = jätteträd)            
Hassel    >15 cm.                             
 

 
TRADSTATUS HALSTADIUM KOMMENTAR 

Levande träd klassas enligt:  
Referens: Naturvårdsverket Inventering av 
skyddsvärda träd i kulturlandskapet Version 2017-
10-06 utkast reviderad manual. 
 
För levande träd uppskattas trädstatus efter hur stor 
andel av kronan som är vital (=har skottbildning) i en 
tänkt optimal krona för den specifika trädarten. Vid 
bedömning ska hänsyn inte tas för avbrutna grenar 
utan endast döda grenar. 
 
1.  Friskt (> 50 % av kronan vital)  

2.  Klart försämrad (20-50 % av kronan vital)  

3.  Låg vitalitet (<20 % av kronan vital)  

Döda träd klassas enligt:  
4. Dött stående träd (inkl. högstubbar ≥ 2 m)  

5. Dött liggande träd. Träd ska ej registreras om 
veden är så murken att man vid mätställe utan 
ansträngning kan trycka in hela bladet på en 
morakniv (=10 cm).  

  

Hålstadium är hämtad från Naturvårdsverkets metod Inventering av 
skyddsvärda träd i kulturlandskapet (2009). Med hål avses ingångshål 
till hålighet i ved. 
Skador i bark som vallats över, grunda hackspetthack, fläkskador eller 
grenbrott räknas inte som hål. Håligheter mellan rot och mark (t.ex. 
träd på socklar) räknas endast om det finns hålighet i veden. Vid 
bedömning anges värde enligt hålklassindelning. Lägsta värde för att 
hål ska registreras är en håldiameter på 3 cm. Endast ett värde anges 
och klassningen görs utifrån det största ingångshålet. Om trädet har 
fler än ett ingångshål kan detta noteras i fältet ”KOMMENTAR” 
1. Inga hål synliga 
2. Ingångshål < 10 cm i diameter 
3. Ingångshål 10-19 cm i diameter 
4. Ingångshål 20-29 cm i diameter 
5. Ingångshål ≥ 30 cm i diameter 
 
Träden måste vara grövre än 40 cm i brösthöjdsdiamter, förutom 
bukettbildande sälg som kan ha klenare dimension med minst en stam 
³20 cm i brösthöjd (referens Calluna). 
 
Referens: Naturvårdsverket 2009. Inventering av skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet 16 Version 1.0 : 2009-04-06  

Kommentarer som 
kan vara relevanta 
för bedömningen 
antecknas i detta 
kommentarsfält. 





 

	

  



 

	

Hemsida: www.calluna.se • E-post: info@calluna.se • Telefon växel: 013-12 25 75 

Huvudkontor: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping 
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1 Objekt 

På uppdrag av Knivsta kommun har WSP utfört en geoteknisk undersökning 
längs södra delen av väg 1048, Ledingevägen. Detta med anledning av en 
ny planerad gång- och cykelväg skall anläggas i samband med anläggning 
av nya ledningar längs med vägen. Nedan i figur 1 visas läget för 
undersökningsområdet. 

 

 
Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning är markerat i rött. (Google maps)Utförda 
undersökningar 

2 Ändamål 

Upprättad undersökningsrapport utgör en översiktlig sammanställning av 
utförda geotekniska undersökningar under oktober 2018. 

Syftet med dokumentet är att översiktligt beskriva de geotekniska 
förhållandena i området.  

Dokumentet ger inte parametrar för dimensionering av planerade 
byggnationer. 

3 Underlag 

· Jordartskarta, SGU, daterad 2018-10-05 
· Grundkarta Knivsta, daterad 2018-10-09 
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4 Fältundersökning 

Fältundersökningen omfattade 8 st. viktsonderingar, 9 st. jord- och 
bergsonderingar, 2 st. hejarsonderingar, 1 st. CPT. Samt 5 st. störda 
provtagningar i from av skruvprovtagning, se tabell 1 nedan.  

Fältundersökningen utfördes av Fälttekniker David Nilsson & Anders 
Robertsson i oktober 2018.  
 

Tabell 1. Utförda fältundersökningar. 

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning 
Hejarsondering (Hfa) 2 För kontroll av friktionsjord 
Viktsondering (Vim) 8 För kontroll av jordlagerföljd 
Jord-bergsondering (Jb2) 9 För kontroll av bergnivåer 
Spetstrycksondering (Cpt) 1 För parametrar på kohesionjord 
Skruvprovtagning (Skr) 5 För upptagning av jordprover 

Nedan i tabell 2 visas vilka undersökningsmetoder som har använts, samt 
nivå till berg från markytan vid respektive borrpunkt. 
 
Tabell 2. Borrpunkter och djup till berg. 

Borrpunkt Metod Djup till berg (från markyta) 
18W001 Jb2, Vim, Skr 1,4 m 
18W002 Jb2  1,2 m 
18W003 Jb2, Vim, Skr 1,7 m 
18W004 Jb2, Vim 4,5 m 
18W005 Jb2, Vim, Skr 2,9 m 
18W006 Jb2, Vim, Cpt, Hfa  4,9 m 
18W007 Jb2, Vim, Skr, Hfa 10,2 m 
18W008 Jb2, Vim, Skr 0,9 m 
18W009 Jb2, Vim 0,3 m 
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5 Markförhållanden 

5.1 Topografi och omgivning 
Undersökningsområdet ligger i södra delen av Knivsta, ca 2 km väster om 
väg E4. Området angränsas i norr av sjön Valloxen. 

Undersökningspunkterna har utförts på ledingevägens södra sida med ett 
avstånd på ca 5 meter från vägkant och som följer vägsträckningen.  
Se bilaga 1 för position av borrpunkter längs med vägsträckningen. 
Borrpunkt 18W001 – 18W006 omsluts av en kohage och punkt 18W007 – 
18W009 omsluts av 2 hästhagar. 

Mellan punkt 18W006 och 18W007 korsar ett mindre vattendrag 
vägsträckningen. 

Marknivån i undersökningspunkterna varierar mellan nivå +15 och + 26.  

5.2 Geoteknik 
Enligt SGU-jordartskarta består jorden längs med Ledingevägen till största 
del av postglacial lera, silt och berg i dagen, se figur 2 nedan.  

 
Figur 2. SGU jordartskarta över undersökningsområdet 
 

Enligt utförda undersökningar består det översta/synliga lagret av mulljord 
och finkornig jord, som underlagras av friktionsjord på berg. Den finkorniga 
jorden består av lera och silt. 

Berg ligger generellt mellan 0,5 och 2,0 meter under markytan med undantag 
för 18W004, 18W006 och en förmodad svaghetszon i anslutning till punkt 
18W007 där bergdjupet ligger vid ca10 meter under markytan. 

Berg i dagen finns i närhet av ledingevägen, men ingen inmätning av berg i 
dagen har utförts i detta skede. 

5.3 Hydrologi 
Inga grundvattenrör har satts för avläsning av områdets grundvattenyta. 
Generellt bedöms grundvattenytan ligga i samma nivå som vattendraget vid 
borrpunkt 18W007 och 18W008.  
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6 Rekommendationer 

Den geotekniska fältundersökningen har kunnat bekräfta de geologiska 
förhållandena beskrivet i SGU’s jordart och jorddjups kartor.  
 
För vidare utredning rekommenderas kompletterande borrpunkter mellan de 
utförda borrpunkterna för en större säkerhet samt att en kartering av berg i 
dagen utförs för en mer korrekt bergmodell.  

6.1 Grundläggning av Bro 
 
För bro har grundläggningsalternativ med pålar och plattor undersökts. Inga 
laster eller lastnedräkning finns för den planerade konstruktionen men utifrån 
förväntad storlek på bron och utifrån gällande hållfasthet på friktionsjorden 
(härledd friktionsvinkel 35 – 38 grader) bedöms plattgrundläggning vara 
genomförbart och det främsta alternativet vid vidare utredning. 
 
Plattgrundläggning 
 
Vid grundläggning bör ca 1,5 m ytlig kohesionjord skiftas ur och ersättas med 
krossmaterial till grundläggningsnivå. Därefter kan grundläggning ske med 
plattor dimensionerade för rådande förutsättningar  
 
Hänsyn till vattennivån i den närliggande ån bör tas vid jordschakt för 
broläge. 
 
Pålgrundläggning 
 
Alternativt kan grundläggning ske med pålning 
Förväntad pållängd på borrade stålpålar är ca 10 – 12 meter 
Förväntad pållängd på slagna betongpålar är ca 8 – 10 meter 

6.2 Grundläggning av VA – ledning 
Vid position för undersökningspunkterna finns det ytligt ca 0,5  – 1,5 m 
kohesionjord. För att undvika sättningar kan grundläggning av VA-ledning 
ske direkt på friktionsjorden/berg under kohesionsjorden. 
Om schaktbotten vid observation ser siltig/lerig ut kan en 
förstärktledningsbädd med geotexil läggas. 
Hänsyn bör även tas till tjäle vid grundläggning av VA - ledning. 
 
Beroende på grundläggningsnivå kan det bli aktuellt med bergschakt. 
Punkterna för fältundersökningen har utförts på lättillgängliga platser och 
troligen kan berg finnas närmare markytan i områdena mellan borrpunkterna. 

6.3 Grundläggning av GC – väg (Vid bro) 
För att minska risken att det uppstår differenssättningar mellan GC-väg och 
brokonstruktion ska en ca 3 m lång utspetsning ske från brostödet på 
vardera sida bro.  

7 Bilagor 

Bilaga 1 – (Borrprogram Ledingevägen) – storlek (A3) 
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PLANSYSTEMET 
Kommunens planläggning syftar till att lägga fast den framtida användningen av mark- och 
vattenområden. I planerna regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. 
Detta ligger bland annat till grund för beslut som till exempel bygglov. Plan- och bygglagen (PBL) 
lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlig-
het att påverka planering.  
 
PROGRAMSAMRÅD 
Planarbetet inleds med ett planprogram. Programmet anger utgångspunkterna och förutsättningar 
för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och påverkan tidig i planprocessen. Denna 
handling skickas ut på så kallat programsamråd till berörda intressenter. I vissa fall ligger pro-
grammet till grund för flera detaljplaner. 
 
DETALJPLAN 
Samråd 
Under det fortsatta planarbetet blir planen alltmer konkret och ett förslag till detaljplan upprättas. 
Detta förslag skickas ut på samråd till berörda intressenter. De synpunkter som kommit fram från 
fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, myndigheter med flera un-
der samrådet redovisas i en samrådsredogörelse. Den innehåller också kommunförvaltningens 
kommentarer och förslag till ställningstagande. Bygg- och miljönämndens prövning utmynnar där-
efter i ett beslut om utställning. 
 
Utställning 
Det eventuellt reviderade planförslaget ställs ut för granskning i tre veckor, synpunkter samman-
ställs och kommenteras. Detaljplanen prövas sedan ånyo i bygg- och miljönämnden.  
 
Antagande 
Planförslaget godkänns av bygg- och miljönämnden och överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande. Innan ärendet kommer upp i kommunfullmäktige bereds det i kommunstyrelsen.  
 
Överklagande 
Antagandet kan överklagas inom tre veckor. De som senast under utställningstiden skriftligen 
har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda, har rätt att överklaga antagandebeslutet. 
Överklagandet prövas av länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas hos regeringen.  
 
Tidsåtgång 
Planarbetet tar med normalt planförfarande minst ett år.  
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Godkänt av bygg- och miljönämnden den 26 februari 2008 
 
 
Detaljplaneprogram för 
NORRA OCH VÄSTRA NOR  
KNIVSTA 
 
 
 
PROGRAMMETS SYFTE, HUVUDDRAG OCH STATUS 
 
Syftet med programmet är att visa förutsättningar för förtätning av befintliga bebyggelseom-
råden, områden som kan exploateras för ny bebyggelse, visa på möjligheter att åstadkomma 
väl fungerande vatten-, avlopps- och trafiklösningar samt tillvarata värdefulla ströv- och na-
turområden.  
 
Detaljplaneprogrammet anger förutsättningar och inriktning för kommande detaljplanepro-
cess. Men det är, till skillnad från detaljplanerna, inte juridiskt bindande. Den inriktning som 
anges i programmet, kommer alltså att prövas på nytt i eventuella kommande detaljplanepro-
cesser med tillhörande plansamråd och –utställning, innan den kan fullföljas. 
 
 
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Detaljplan 
 
Större delen av programområdet omfattas av Detaljplan 801, som utgår från en avstycknings-
plan från 1943. De delar som faller utanför Detaljplan 801 är Djupvreten längst i norr, Nors-
hill väster om Olof Thunmans väg samt området vid Genvägen och Forsbyvägen i sydväst. 
Inom detaljplaneområdet råder nybyggnadsförbud ”till dess vägar, vattenförsörjning och av-
lopp anordnats i erforderlig mån inom området”. 
 
 
Kulturmiljövärden 
 

Området söder och öster om programområdet 
är klassat som riksintresse för kulturmiljövår-
den och som kommunal kulturmiljö – värde-
kärna 
 
Beige 
Kommunal kulturmiljö 
 
Brunröd 
Kommunal kulturmiljö - värdekärna 
 
Inramat område 
Riksintresse kulturmiljö 
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Natur 
 

Området söder om Ledingevägen, Nors slott 
och området runt Säbysjön klassas i översikts-
planen från 2006 som ”mycket högt naturvär-
de”. Inte minst gäller det den nyckelbiotop som 
omger den lilla bäcken mellan Valloxen och 
Säbysjön som också ingår i ”skolornas närna-
turområden”. Norra delen av denna bäck ligger 
inom programområdet.  
 
Valloxen och Säbysjön har av länsstyrelsen 
klassats som ekologiskt känsliga områden. 
 
Grön markering 
Mycket högt naturvärde 
 
Gul markering 
Närrekreationsmarker 
 
Blå markering  
Sjöar 

 
 
I anslutning till programområdet finns en skogsbevuxen höjdrygg (”Margarethaskogen”) 
nordost om Genvägen, som är ett mycket attraktivt och tillgängligt strövområde. 
 
Närheten till Valloxen och stränderna kring sjön är av största intresse för friluftslivet även för 
andra boende i Knivsta. De strandområden som är tillgängliga för allmänheten används flitigt 
och många små bryggor har anlagts längs stranden vid viken närmast åmynningen. Längre 
norrut disponeras stranden i huvudsak av privatpersoner.  
 
 
Förordnanden 
 

Strandskyddsförordnande gäller för den aktu-
ella delen längs Valloxen och Norsbäcken 
med 100 meter, utom för delen längst i nord-
ost där strandskyddet sträcker sig 300 meter 
in över land. 
 
För Säbysjöns stränder är strandskyddet 300 
meter 
 
Ljusblå 100 meter 
Mörkblå 300 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 



5(15) 

 
BEBYGGELSE 
 
Befintlig bebyggelse 
 
Bostadsområdena karaktäriseras av stora tomter längs smala intima, ofta grusade, vägar kan-
tade av vegetation. Närheten till Valloxen och dess stränder är viktiga faktorer för områdets 
attraktivitet. Bilden av landsbygdsidyll är påtaglig. 
 
Den ursprungliga bebyggelsen härrör mestadels från tiden för koloni- och fritidshus, som ef-
ter hand i många fall omvandlats till hus för permanentboende eller ersatts med nybyggda 
småhus. 
 
 

 
 
 
Verksamheter 
 
Företag med verksamheter som växtdistribution, bokförlag, förskola m.m. bedrivs inom om-
rådet. 
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PROGRAM 
 
 
Planerad bebyggelse 
 
Allmänt 
 
De befintliga bebyggelsestrukturerna med stora och naturnära tomter, villabebyggelse och 
idylliska rumsbildningar längs vägarna har bildat helheter som i sina huvuddrag bör bibehål-
las.  
 
Önskemål om delning av tomter kan medges om dessa kan göras större än 1500 m2 efter del-
ning. Det förutsätter dock att vatten-, avlopps- och vägfrågorna är lösta. Vid delning av fas-
tigheter som ligger inom strandskyddsområde bör dessa göras större än 3000 m2 landareal för 
att den naturnära känslan mot vattnet skall kunna bibehållas.  
 
Tomtstorlekarna ovan anger en inriktning. I kommande detaljplanering kan mer nyanserade 
regler komma att anges, när förutsättningarna på varje tomt är bättre klarlagda och man even-
tuellt kan skydda värdefull vegetation och topografi med andra typer av bestämmelser. 
 
Grupper med likartat utformade hus bör undvikas inom redan bebyggda delar av programom-
rådet. 
 
Huvudinriktningen ska vara småhus. Men ett begränsat tillskott av små flerbostadshus, ”fler-
familjsvillor” och tvåvåningslängor med ett trapphus, kan övervägas. 
 
Verksamheter som inte medför omfattande trafik eller andra oskäliga störningar för boendet, 
bör kunna medges. 
 
 
Området Forsbyvägen - Ledingevägen - Klockarbacken  
 
Genom delning av befintliga fastigheter kan ett tiotal nya tomter skapas inom området. Under 
förutsättning att berörda markägare är intresserade kan även ges plats för en nybebyggelse på 
cirka 15 tomter (2500-3000 m2/st).  
 
Den öppna ytan i västra delen ingår i den skyddsvärda landskapsbilden som präglats av det 
öppna jordbrukslandskapet. En av de största värdena i detta landskap är åkermarken, som är 
belägen ner mot Säbysjön och mot sydväst. I norra utkanten av detta landskapsrum utgör Le-
dingevägen en funktionell gräns. Där bör även en ny visuell gräns kunna skapas. Det kan ske 
genom att man i samband med en exploatering, anlägger grupper av vegetation längs Leding-
evägen som skapar en ny avgränsning mot kulturlandskapet i söder men samtidigt ändå med-
ger utblickar från bakomvarande bebyggelse.  
 
Samfälld väg bildas med samordnade utfarter mot Forsbyvägen och Ledingevägen. Antalet 
fastighetsutfarter mot allmän väg kan då minskas och kommunala vatten- och avlopps-
ledningar kan dras fram inom vägområdet.  
 
Vid detaljutformningen bör även en gång- och cykelvägsförbindelse mellan Genvägen och 
hållplatsen vid Knivsta gård eftersträvas. 
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Området vid Kolonivägen och Norsbäcken 
 
Genom delning av befintliga fastigheter kan ett tiotal nya tomter skapas inom området . 
 
Väster om Kolonivägen finns ett skogsområde som är återbeväxt med tät ungskog efter en 
avverkning. Marken kan bebyggas med 20–30 småhus utan att väsentliga naturvärden går 
förlorade. Genom, och i utkanten av, bebyggelseområdet behålls grönkorridorer. Fördelning-
en mellan tomter och grönstråk, samt tomternas storlekar, studeras vidare i eventuell detalj-
planeprocess. Genom en exploatering skulle bättre underlag skapas för i första hand vatten- 
och avloppslösningar men också för att skapa ett gång- och cykelstråk som kan knytas sam-
man med befintlig gång- och cykelväg vid Forsbyvägen. 
 
 
Området längs Olof Thunmans väg  
 
Genom delning av befintliga fastigheter kan i etapp 3 och 4 ett tiotal nya tomter skapas inom 
vardera området. Öster om Olof Thunmans väg, i ett delvis avverkat skogsområde, finns möj-
lighet till kompletterande bebyggelse i några grupper med totalt 30-50 småhus. Bebyggelsen 
tar inte värdefulla naturområden i anspråk. Områdena kan byggas ut i takt med infrastruktu-
ren och kan vara en förutsättning för att på ekonomiskt rimligt sätt dra fram vatten, avlopp 
och vägar i området.  
 
 
Området vid Norshill 
 
Väster om Olof Thunmans väg, norr om Öringevägen, ligger ett större område som inte kan 
regleras endast genom generella planbestämmelser om minsta tomtstorlek utan bör planläggas 
i samråd med markägarna till en sammanhållen helhet. Liksom för övriga delar av strand-
skyddsområdet bör tomterna vara relativt stora, om inte värdefull natur och topografi kan 
säkerställas på annat sätt.  
 
Det vore mycket värdefullt för området som helhet att skapa en förbindelse längs stranden 
som en förlängning av nuvarande strandpromenad upp till återvändsgatan vid Olof Thunmans 
väg. För närvarande medger dock inte fastighetsförhållandena detta.  
 
 
VÄGAR OCH TRAFIK 
 
Huvudvägar 
 
Forsbyvägen och Ledingevägen är allmänna vägar med trafik till andra områden. Ytterligare 
utfarter från enskilda fastigheter mot dessa vägar bör undvikas och helst borde de reduceras 
för att öka trafiksäkerheten. Gång- och cykeltrafik bör skiljas från biltrafik. 
 
Utrymme bör finnas för utvidgning av Forsbyvägen längs dess östra sida vid korsningen med 
Ledingevägen.  
 
Utrymme bör också finnas längs Ledingevägen från Genvägen och österut, för eventuell för-
skjutning av vägbanan några meter söderut så att utrymme för gångväg skapas på den norra 
sidan. 
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Ledingevägens korsningar med Klockarbacken, Kolonivägen och Olof Thunmans väg, bör 
ges trafiksäkrare utformning. 
 
 
Lokalvägar 
 
Genvägen utgörs av samfälld grusväg, 3-3,5 meter bred och cirka 600 meter lång. Tillgängligt 
vägområde är på flera ställen begränsat till cirka 7 meter.  
 
Klockarbacken utgörs av samfälld grusväg, 3-3,5 meter bred och cirka 250 meter lång. Till-
gängligt vägområde är begränsat till cirka 10 meter.  
 
Kolonivägen utgörs av samfälld grusväg, 3-3,5 meter bred och cirka 750 meter lång. Till-
gängligt vägområde är begränsat till cirka 10 meter.  
 
Öringevägen utgörs av samfälld belagd väg, 3-3,5 meter bred och cirka 350 meter lång. Till-
gängligt vägområde är begränsat till cirka 10 meter. 
 
Olof Thunmans väg utgörs av samfälld belagd väg, sista delen upp till Djupvreten enkel grus-
väg, 3-3,5 meter bred och längd cirka 1100 meter. Tillgängligt vägområde är lokalt begränsat 
till cirka 10 meter.  
 
För samliga lokala vägar bör man räkna med en framtida breddning till ca 4,5 meter samt 
diken för regnvattenavledning. Detta medger möte mellan personbilar. Vägbanorna bör asfal-
teras eller oljegrusbeläggas, för att motverka dammbildning. Dock bör inte grusbeläggning 
uteslutas, om sådan accepteras av de närboende och av väghållaren.  
 
Vägbanan bör anläggas med stor hänsyn till detaljförutsättningarna inom vägområdet när det 
gäller topografi, vegetation, fastighetsinfarter etc. En vägbana som bitvis är smalare än 4,5 
meter kan accepteras om detta kan kombineras med mötesplatser så att framkomligheten blir 
god.  
 
I allmänhet kan denna breddning ske utan att göra intrång i befintliga fastigheter. Utökad be-
byggelse kan förutsätta ytterligare standardhöjning avseende vägbredd och separata gångba-
nor, vilket det också kan finnas utrymme för efter eventuell rörläggning för dagvatten på vissa 
delsträckor. Belysning längs vägar måste också finnas där cykel- och gångtrafik kan före-
komma. 
 
Vägarna är i allmänhet ganska långa (600–1100 meter) vilket kan göra det svårt att hålla ned 
fordonshastigheten till den nivå som överensstämmer med vägens standard. Hastighetsdäm-
pande åtgärder i form av gupp och avsmalningar kan då behövas för att uppnå trafiksäkra 
miljöer. Om relevanta åtgärder vidtages bör även gång- och cykeltrafik i de flesta fall kunna 
samordnas med biltrafik. 
 
På Genvägen är möjligheterna till breddningar mer begränsade. Man kan här också överväga 
om en stängning för genomgående biltrafik är en relevant lösning. Fastigheter längs södra 
delen av Genvägen får då tillfart endast från Ledingevägen. Gång- och cykeltrafik kan där-
emot tillåtas på hela sträckan.  
 
Olof Thunmans väg får vid full utbyggnad delvis en funktion som matargata till bebyggelsen 
i norra Nor. Gång- och cykeltrafiken längs vägen bör därför skiljas från biltrafiken. Om en 
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separat gång- och cykelbana inte ryms där bör en ny gata byggas öster om planområdet. 
Gång- och cykeltrafiken får då utnyttja Olof Thunmans väg utan störning från den tillkom-
mande biltrafiken.  
 
 
Gång- cykelvägar 
 
En gång- och cykelväg från Knivsta centrum finns byggd fram till korsningen Forsbyvägen - 
Genvägen. I övrigt finns inga separata gång- och cykelvägar inom programområdet. 
 
Om en ny gång- och cykelväg anläggs fram till kyrkan, bör den sannolikt förläggas väster om 
Forsbyvägen. Det innebär att Forsbyvägen bör förskjutas något österut där den passerar Kniv-
sta gård, eftersom intrång i den känsliga miljön i tomtgränsen (bl a stenmuren) inte bör göras 
när en GC-väg anläggs. Utrymme behövs även för att bredda vägbanan. Västra delen av det 
grönområde som anges i programmets sydvästra hörn kan komma att tas i anspråk för denna 
utvidgning vägområdet.  
 
En trafikseparerad förbindelse med skola och Knivstas centrala delar från Kolonivägen skulle 
erhållas om en gång- och cykelvägsdragning samordnas med skisserat vatten- och avloppsnät 
genom ”Margarethaskogen”.  
 
För boende i norra Nor bör en separat gång- och cykelväg anordnas längs Olof Thunmans 
väg, framförallt om området byggs ut med nya bostadskvarter. På en mindre sträcka måste 
vägen gå parallellt med Ledingevägen tills bron över bäcken passerats. Därefter föreslås den 
samordnas med tillfarterna till fastigheterna vid bäcken och knytas till GC-vägen genom 
Margarethaskogen. 
 
Ledingevägen ligger mycket vackert inbäddad i landskapet och omges av karaktärsfull vege-
tation. En utbyggnad av separat gång- och cykelväg längs denna väg skulle orsaka ingrepp i 
befintliga fastigheter och/eller i den känsliga vegetation som omger vägen. Med hänsyn till 
ovanstående är det att föredra om gång- och cykelvägen kan läggas norr om huvuddelen av 
bebyggelsen i västra Nor. Därvid erhålls en bättre trafikskyddad miljö för gång- och cykeltra-
fiken och inriktningen mot skolan och samhället blir mera tydlig. Däremot behövs en gång-
bana på Ledingevägens norra sida mellan Genvägen och den gång- och cykelbana som ovan 
föreslås gå genom området från östra delen av Ledingevägen och mot centrum. 
 
Om det är möjligt att öppna ett gångstråk längs stränderna kring Valloxen skulle detta vara 
mycket värdefullt för boende även i närliggande områden. Gångstråket bör också utformas 
med stor hänsyn till topografi och andra naturvärden. Traditionell gång- och cykelvägsstan-
dard kan då sannolikt inte uppnås mer än på begränsade delsträckor. 
 
 
Kollektivtrafik 
 
Busshållplatser finns vid korsningen Genvägen-Forsbyvägen samt vid korsningen Forsbyvä-
gen-Ledingevägen.  
 
Det vore önskvärt med en förlängning av busslinjen österut längs Ledingevägen, särskilt om 
fler bostäder skulle tillkomma på det sätt programmet illustrerar. Det är dock oklart om detta 
är möjligt med hänsyn till övergripande förutsättningar för busstrafiken.  
 
 



11(15) 

GRÖNOMRÅDEN 
 
De strandområden, som idag är tillgängliga för allmänheten, bör säkerställas som strövområ-
den för det rörliga friluftslivet. 
 
Det vore mycket värdefullt för området som helhet om strandpromenad kunde skapas längs 
Valloxen. Delar finns på Norsvikens västra och östra sida. För närvarande medger dock fas-
tighetsförhållandena inte att en sammanhängande strandpromenad skapas genom hela pro-
gramområdet. 
 
Grönkorridorer ska hållas öppna genom och runt eventuella nyexploateringsområden. Korri-
dorernas bredd fastläggs i detaljplanerna, och kan komma att variera efter lokala förutsätt-
ningar. Detta gäller även det minst 30 meter breda grönstråket från badplatsen vid Norsvikens 
västra strand och västerut upp på berget.  
 
Vid Norsviken bör anläggas allmänt tillgänglig badplats och gärna båtbryggor för fritidsbåtar, 
där bryggorna kan nås med fordon på land. 
 
 
KULTURHISTORIA 
 
Programområdet ligger nära Nors slott. Delar av den gamla slottsparken ligger inom pro-
gramområdet på den östra sidan av Norsbäcken. Parken bör värnas och så långt möjligt åter-
ställas.  
 
I programområdets omgivning finns ett stort antal fornlämningar. Inom området finns några 
osäkra lämningar, bl a av offerkällor. Innan förtätning/exploatering krävs länsstyrelsens ställ-
ningstagande till vilken hänsyn som ska tas till fornlämningarna.  
 
 
SERVICE 
 
Utbyggnad i programområdet kan medföra behov av lokaler för förskola och grundskola. Det 
är ännu oklart var dessa lokaler ska tillkomma. Lokalisering utanför programområdet är inte 
utesluten. 
 
 
TEKNIK 
 
Vatten och avlopp 
 
I den sydvästra delen av programområdet, vid Genvägen och Klockarbacken, finns ett 
gemensamt avloppsnät som anslutits till det kommunala nätet. I övrigt dominerar enskilda 
avlopp. De enskilda avloppen är av varierande ålder och kvalité. De utredningar som hittills 
gjorts, visar att risken för sanitära problem och oönskade läckage till Valloxen är påtaglig.  
 
Den långsiktigt hållbara lösningen på detta är att fastigheterna ansluts till gemensamt av-
loppssystem med effektiv rening och uthållig drift. Från miljömässig utgångspunkt vore ut-
byggnad av kommunalt nät bäst. En sådan lösning beskrivs nedan. Men även lokala grupp-
lösningar kan ge bra resultat.  
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Med hänsyn till genomförandeförutsättningarna, kan olika lösningar bli aktuella för skilda 
delar av området. Vilka lösningar som ska väljas, kan inte avgöras utan mer konkreta utred-
ningar av genomförandet, eventuellt i anslutning till detaljplanläggning. 
 
I samband med genomförandet av detaljplanen för Eriksberg kommer nya vatten- och av-
loppsledningar att anläggas med kapacitet för anslutning av befintliga och planerade utbygg-
nader i norra och västra Nor. Ett alternativ, om det blir aktuellt att ansluta norra och västra 
Nor till kommunalt avloppsnät, är alltså att detta byggs ut från väster. Ett annat alternativ är 
att de sydvästra delarna av programområdet får denna anslutning, medan de östra och norra 
delarna ansluts via sjöledning till pumpstationen vid Särstabadet. Skulle det senare alternati-
vet väljas, kan utbyggnadsordningen bli en annan än den som återspeglas i etappnumren. 
 
Bebyggelsen i norra Nor och längs Kolonivägen är gles med stora transportsträckor mellan 
delområdena. Även om bebyggelsen kan förtätas något genom tomtdelningar blir vatten- och 
avloppskostnaderna oproportionerligt höga om man inte kan fördela kostnaderna på flera en-
heter genom nyexploatering.  
 
Terrängförhållanden och stora avstånd mellan anslutna fastigheter gör att traditionellt av-
loppssystem med självfall och pumpstationer inte blir ekonomiskt genomförbart. Tryckled-
ningssystem passar bättre i denna typ av områden. Ett tryckledningssystem innebär att av-
loppsvattnet avleds med självfall till en avloppsbrunn på fastigheten. I denna brunn tillhanda-
håller kommunen en pump som mal avfallet och pumpar in avloppsvattnet i ett trycklednings-
system. (LPS-system) Pump och tryckledningssystem anläggs och sköts av kommunen. Led-
ningar inom den egna fastigheten bekostas och underhålls av fastighetsägaren. 
 
Fördelen med detta system är att ledningskostnaden blir lägre och avståndet mellan fastighe-
terna därför har mindre betydelse. Till detta kommer att systemet för sin funktion inte är be-
roende av självfall som traditionella ledningar. Nackdelen är ett större underhållsbehov 
(pumpar) och något ökad känslighet för driftstörningar. 
 
Anläggningskostnaderna blir även med detta system så stora att anslutningsavgifter från be-
fintliga och förväntade avstyckningar inte kan bära investeringen. Ett genomförande förutsät-
ter att grupper med ny bebyggelse kan medges.  
 
Vattenledningar läggs i samma ledningsgrav som avloppssystemet. Om man väljer att inte 
lägga ledningar på frostfritt djup kan ledningarna förses med frostsäkring i form av elvärme-
kablar. 
 
Från Kolonivägen kan avloppet ledas med självfall till anslutning vid nybyggda ledningar vid 
Eriksberg.  
 
Regnvatten från vägar leds via diken till recipient. Takvatten infiltreras i första hand inom den 
egna fastigheten. Inför detaljplanläggning bör behovet av gemensamma åtgärder för att om-
händerta dagvatten utredas av VA-huvudmannen för respektive detaljplaneområde. 
 
 
El och tele 
 
Genom programområdet går el- och teleledningar vilka skall beaktas under den fortsatta pla-
neringen. 
 
Utrymme för transformatorstationer behöver avsättas i detaljplanerna. 
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Gatubelysning 
 
Gatubelysningen vägarna inne i området bör vara enhetlig, monteras på stolpar som är 3-5 
meter höga och placeras med 10-30 meters mellanrum. Viss flexibilitet bör alltså finnas när 
det gäller avståndet mellan stolparna, för att medge anpassning till detaljförutsättningar som 
vegetation, topografi, tomtinfarter, näraliggande sovrum, viktiga platser som bör belysas sär-
skilt. Ljuset bör inte ha en kall eller alltför varm (gul) ton. Ljuset bör riktas nedåt, för att und-
vika bländning (om man har låga stolpar) men en del av ljusknippet kan också riktas uppåt 
där karaktärsfulla träd finns i närheten.  
 
Även längs Ledingevägen bör gatubelysning finnas. Där bör dock högre stolpar kunna använ-
das. 
 
 
BULLER 
 
Bullerutredning kommer sannolikt att erfordras i samband med detaljplanering av ny bostads-
bebyggelse nära Forsbyvägen och Ledingevägen. 
 
 
MILJÖKONSEKVENSER 
 
Förtätning av befintlig bebyggelse och exploatering av nya bebyggelseområden medför större 
tryck på kvarvarande strövområden och allmänna strandremsor. 
 
Trafiken ökar och säkerhetsfrågor blir viktiga att uppmärksamma. 
 
Ledningsdragningar och eventuell breddning av vägarna kan påverka gaturummens intimitet 
och grönska. 
 
Förändringar i landskapsbilden ligger främst i hur strandremsornas utseende från sjön påver-
kas av trädfällning och ny bebyggelse. Även miljön i anslutning till åkrarna förändras.  
 
Även bebyggelsens karaktär förändras. Vid förtätning kommer byggnaderna ligga närmare 
varandra och vegetation försvinner delvis. Vid nyexploatering blir ny vegetation och nya 
byggnader dessutom likåldriga, med hus som därigenom har gemensamma drag, även om de 
inte nödvändigtvis blir lika varandra. 
 
På sikt blir det minskade utsläpp och föroreningar i Valloxen. Strandområden och viktiga 
strövområden kan bli bättre tillgängliga men vissa mindre värdefulla delar tas i anspråk för 
exploatering.  
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Sannolikt delas programområdet upp i flera mindre detaljplaneområden som planläggs suc-
cessivt. 
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EKONOMI 
 
Anslutning till vatten- och avloppsnätet är obligatorisk där ett kommunalt vatten- och av-
loppssystem anläggs. Åtgärderna finansieras genom anslutningsavgifter vilka tas ut av re-
spektive fastighetsägare.  
 
I de fall där kommunen är huvudman för gatunätet kommer en gatubyggnadskostnad att tas 
för de kostnader som åtgärderna medfört. Vid vägsamfälligheter svarar föreningen för åtgär-
der och debiterar medlemmarna enligt fastställda andelstal. 
 
 
MEDVERKANDE 
 
Denna programhandling utgår från ett material som sammanställts av Arcum Arkitektkontor 
AB. 
 
 
KNIVSTA KOMMUN 
Bygg&Miljö 
 
 
 
Lennart Holme 
stadsarkitekt
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ETAPPER för vägar, vatten och eventuellt kom-
munalt avlopp 
 
Nedan beskrivs en utbyggnad som förutsätter ungefär den standard på VA-nät och vägnät 
som är vanlig vid kommunalt huvudmannaskap. Som framhållits ovan kan dock andra lös-
ningar bli aktuella i den fortsatta processen. 
 
 
ETAPP 1 Genvägen, Klockarbacken. 
 
Vatten- och avloppsnätet byggs ut i exploateringsområden och mindre kompletteringar görs i 
befintliga bostadsområden. Gångväg från Genvägen till hållplats vid Knivsta gård. 
Vägnätet byggs ut och ytbeläggs. En stängning av Genvägen för biltrafik bör övervägas, där-
igenom förhindras genomfartstrafik. 
Byggrätt för cirka 15 bostäder i hörnet Forsbyvägen -Ledingevägen. 
Möjlighet ges till delning av befintliga fastigheter. Minsta tomtstorlek 1500 m2, inom strand-
skyddat område min 3000 m2. 
 
 
ETAPP 2 Kolonivägen- Norsbäcken 
 
Självfallsledning dras från Genvägen till anslutningspunkt strax väster Kolonivägen. Vatten- 
och avloppsnätet byggs ut inom området. Gång- och cykelvägar samordnas med lednings-
dragningar. Vägnätet byggs ut och ytbeläggs. 
Byggrätt för ca 20 -30 bostäder väster om Kolonivägen. 
Möjlighet ges till delning av befintliga fastigheter. Minsta tomtstorlek 1500 m2, inom strand-
skyddat område min 3000 m2. 
 
 
ETAPP 3 Södra delen av Olof Thunmans väg, Öringevägen. 
 
Vatten- och avloppsnätet byggs ut i området samt ansluts till etapp 2 
Vägnätet byggs ut och ytbeläggs. Separat gång- och cykelväg anläggs längs Olof Thunmans 
väg. 
Byggrätt för ca 20 bostäder öster om Olof Thunmans väg. Handlingsplan för området kring 
Norshill tas fram.  
Möjlighet ges till delning av befintliga fastigheter. Minsta tomtstorlek 1500 m2, inom strand-
skyddat område min 3000 m2. 
 
 
ETAPP 4 Norra delen av Olof Thunmans väg 
 
Vatten- och avloppsnätet ansluts strax norr om korsningen Öringevägen /Olof Thunmans väg 
och byggs ut inom området. Vägnätet byggs ut och ytbeläggs. Separat gång- och cykelväg 
anläggs längs Olof Thunmans väg fram till vägskäl. 
Byggrätt för ca 30 bostäder öster om Olof Thunmans väg. 
Möjlighet ges till delning av befintliga fastigheter. Minsta tomtstorlek 1500 m2, inom strand-
skyddat område minst 3000 m2. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Colm Datum SUN-2020/163 
Avfallschef 2020-04-08   
 
 
 

    Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Initiativärende från Pontus Lamberg (KD) och Gunnar Gidlund (KD), 
Pausa planerna på en ureahygienanläggning 
SUN-2020/163 
 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att inte pausa planerna på en ureahygieniseringsanläggning. 
 
Sammanfattning  
KD Knivsta har i initiativärende daterat 2020-03-02 framfört kritik mot planerna på en 
etablering av en ureahygieniseringsanläggning i Knivsta kommun och föreslår följande 
alternativ: 
Att 1 avsluta det påbörjande anläggandet och omfördela resterande beviljade 
investeringsmedel. 
 
Att 2 pausa arbetet och invänta ny lagstiftning för att därefter utvärdera projektet. 
 
Bakgrund 
Miljöbalken har en hållbar utveckling som målsättning vilket bland annat innebär att 
miljöbalken ska tillämpas så att resurshushållning främjas och kretslopp uppnås. I 
miljöbalken finns krav på kretslopp både i 1 kap. 1 § 5 p. och i 2 kap. 5 §.  
 
Kraven på kretslopp och resurshushållning medför att kommunen bör ha en strategi och en 
handlingsplan för att hantera näringsämnen från kommunalt avloppsvatten liksom från små 
avloppsfraktioner. 
 
Bakgrund ureahygieniseringsanläggning i Knivsta: 
 

• Mars 2014 - föreläggande från Bygg- och miljönämnden om att till 31 december 2015 
ta fram en plan för inrättande av system för lokal återföring av näringsinnehållet i 
avloppsvatten från enskilda avlopp till åkermark 

• Februari 2016 – beslut i Samhällsutvecklingsnämnden om att etablera system för 
hygienisering av toalettvatten från enskilda avlopp 

 
Den planerade anläggningen är ingen ”politisk experimentanläggning”. Den valda 
reningsmetoden är en robust och väl beprövad metod och anläggningar i drift finns sedan 
många år i tex. Uddevalla.  
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Anläggningen kommer att certifieras enligt RISE SPCR 178 (regler för kvalitetssäkring av 
källsorterade avloppsfraktioner, till exempel klosettavloppsvatten, latrin och urin).  
 
Den lokala LRF-gruppen i Knivsta, som representerar de som ändå ska använda 
gödselprodukten, är positiva till den planerade anläggningen. 
 
Den pågående utredningen/betänkandet SOU 2020:3 föreslår två olika alternativ på förbud 
mot användning av avloppsslam på mark. De två alternativen innebär: 
 

• (1) ett förbud mot all spridning på all mark av allt avloppsslam 
• (2) ett förbud med utgångspunkt i att eventuella risker med slamspridning kan 

hanteras och åtgärdas. Det vill säga ett undantag från förbudet för användning av 
slam som är hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark. 

• Ikraftträdande för båda alternativen sker med avseende på anläggningsstorlek, 12 år 
efter bestämmelsernas ikraftträdande för reningsverk över 50 000 personekvivalenter 
(pe) tillståndsgiven anslutning och 15 år för reningsverk under 50 000 pe 
tillståndsgiven anslutning. 

 
Betänkandet är ute på remiss och Regeringen vill särskilt få synpunkter på alternativ 1 i 
betänkandet, dvs. förslaget om ett totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag.  
 
Betänkandet konstaterar följande om totalförbud: 
”Evidensen för att ett totalförbud är nödvändigt saknas dock, forskningen har inte kunnat 
belägga att slamgödslade grödor ger hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket 
på ett negativt sätt. Klara belägg finns däremot för att slamgödning tillför växtnäring och 
mullämnen som jordbruket efterfrågar.” 
 
En i sammanhanget tung remissinstans som Svenskt Vatten förespråkar betänkandets 
alternativ 2 och de avstyrker med kraft alternativ 1 i betänkandet. 
 
På Knivsta kommuns hemsida står att läsa ”I Knivsta kommun arbetar vi aktivt och 
målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. I ett hållbart samhälle kan vi tillgodose våra 
behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina.”  
 
Att kunna cirkulera och hushålla med näringsämnen är en förutsättning för ett långsiktigt 
hållbart samhälle. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Projektet finansieras med bidrag från länsstyrelsen (50%) och kommunens egna 
investeringsmedel.  
Ett beslut som innebär att projektet stoppas kommer att innebära att kommunen blir 
återbetalningsskyldig motsvarande 1 580 000 kr.  
  
 
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. 

 
Barn bedöms inte direkt påverkas av beslutet, men att förutsättningar ges för ett 
långsiktigt hållbart samhälle är såklart värdefullt för de som har livet framför sig. 

 
 

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 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-08 

Diarienummer 
SUN-2020/4 

   
 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Ekonomisk uppföljning per mars för samhällsutvecklingsnämnden 
2020 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för 

samhällsutvecklingsnämnden per mars 2020. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos per mars visar på ett överskott på 99 tkr, vilket 
är förbättring jämfört med den förgående prognosen på  tkr. Överskott prognostiseras inom 
verksamheterna Gator och vägar och Teknisk planering. Det prognostiserade underskottet 
för verksamheten Trafikövervakning / parkeringsavgifter kvarstår. Investeringsprognosen är 
oförändrad och investeringsutgiften förväntas uppgå till 51 900 tkr.  
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 fastställdes uppföljningsplanen 
för 2020. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden att motta ekonomisk 
uppföljning sex gånger under 2020 med start per februari och med sista månad oktober. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti. 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Verksamheten gator och vägar förväntas även att genera ett överskott till följd av den milda 
vintern. Utfallet för vinterväghållningen efter årets tre första månader uppgår 628 tkr vilket är 
2 100 tkr lägre än utfallet för samma period 2019. Den prognostiserade volymregleringen 
förväntas bli -1 100 tkr vid årets slut men totalt förväntas effekten bli ca 550 tkr lägre än den 
budgeterade nivån. Totalt prognostiseras verksamheten med ett överskott på 650 tkr. I 
prognosen finns det med intäkter i form av exploateringsbidrag på ca 5 000 tkr vilket är en 
förutsättning för det prognostiserade resultatet. Teknisk planering redovisar ett överskott på 
125 tkr till följd av ett lägre kostnadstryck. 
 
Park/Naturvårds prognostiserade underskott på 76 tkr är en följd av att verksamheten under 
2020 kommer ha ökade personalkostnader. Nämndens övriga verksamheter indikerar ingen 
avvikelse, utan följer budget. 
 
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter har negativt kommunbidrag för verksamhetsåret 2020 
på 1 020 tkr. För att verksamheten ska nå en ekonomi i balans skulle verksamhetens intäkter 
behöva uppgå till 3 808 tkr, vilket motsvarar en ökning jämfört med förgående år på ca 52%. 
Det prognostiserade underskottet kommer till följd av att intäkterna förväntas uppgå till 3 355 
tkr, vilket motsvarar en ökning med ca 34% jämfört med 2019. En förutsättning för att 
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verksamhetens intäkter ska öka med 34% är att de nuvarande taxorna och områdena med 
parkeringsavgift ses över då prognosen bygger på en halvårseffekt med ökade 
avgiftsintäkter. 
 
Flertalet av nämndens verksamheter är beroende av externa intäkter för nå en ekonomi i 
balans. Skulle rådande förhållande i samhället fortsätta och få effekter på konjunkturen av 
bostadsbyggande kommer det påverka nämndens ekonomi och prognosen behöver 
revideras till det mer negativa.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Nettokostnadsuppställning per mars 
Investeringsprogos per mars 2020 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att samhällsutvecklingsnämnden mottar 
rapporten. Ett negativt prognostiserat resultat ska leda till att en handlingsplan för ekonomi i 
balans tas fram. En handlingsplan kan i teorin påverka barn, men det gäller inte detta 
ärende. 

 
 
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 



Samhällsutvecklingsnämnd - 

driftinvesteringar (tkr)

Beviljade 

investeringsmedel 

MoB 2020

Beviljad utökning av 

investeringsmedel

Investeringsutgift 

per mars 2020

Prognostiserad 

utgift 2020

Effekt 

kapitaltjänst-

kostnader 

2021

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 12 000 160 11 500 540

Underhållsasfaltering bef. gatunät 4 000 4 000 249

Reinvestering belysning 1 500 1 500 93

Förtätning belysning 800 800 50

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2 000 2 000 124

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 15 000 0 0

Parkvägen och ombyggnad av Södervägen 6 000 601 13 000 610

Renovering bef anläggningar 1 000 1 000 112

Information och tillgängliggörande av natur 100 100 34

Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 1 000 0 0

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 300 63

Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 200 42

Summa - driftinvesterngar 44 100 0 761 34 400 1 918

Samhällsutvecklingsnämnd - 

exploateringsinvesteringar

Beviljade 

investeringsmedel 

MoB 2020

Beviljad utökning av 

investeringsmedel

Investeringsutgift 

per mars 2020

Prognostiserad 

utgift

Effekt 

kapitaltjänst-

kostnader 

2021

Sågen/Centrum 5 000 3 000 141

Västra Knivsta 20 000 1 543 14 000 657

Östra Knivsta 500 500 23

AR / Brunnby 3 000 0 0

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 0 0

Summa - exploateringsinvesteringar 38 500 0 1 543 17 500 822

Totalsumma Samhällsutvecklingsnämnden 82 600 0 2 304 51 900 2 740



DRIFTBUDGET Utfall Avvikelse

Nettokostnad i tkr 2019 2020

Samhällsutvecklingsnämnd 

 Nämndkostnader 1 494 1 558 385 1 558 0

 Gator, vägar 20 808 25 744 -1 230 5 781 23 964 550

 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -1 689 -2 977 -292 -2 477 -500

 Parker 5 852 6 346 -25 -227 6 397 -76

 Teknisk planering 2 528 2 769 -81 737 2 563 125

 Översiktsplanering (planprogram) 2 434 1 044 1 000 288 2 044 0

 Detaljplanering 554 1 624 -1 000 89 624 0

 Miljöutveckling 314 520 209 520 0

 Bostadsanpassning 2 068 1 878 229 1 878 0

 Exploatering - verksamhet 4 574 5 000 -25 -130 4 975 0

 Avfallsverksamhet 664 0 -2 062 0 0

 Vindkraftverk -90 0 1 413 0 0

 Effektiviseringsbeting - 0,5% -261 261 0

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 39 511 43 245 -1 100 6 420 42 046 99

Budget

2020

Prognos

2020

Utfall per 

mars 

Tillägg och 

avdrag
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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom  

Tjänsteskrivelse 
2020-04-07 

Diarienummer 
SUN-2020/116 

   
 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Mål och ekonomiska ramar 2021-2024 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden lämnar synpunkter samt konsekvensbeskrivning på 

förslagna mål och budgetramar enligt tjänsteskrivelse daterad 7 april 2020. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat om ett inriktningsbeslut med budgetramar och mål för 2021 
samt planperioden 2022-2024. Samhällsutvecklingsnämnden erhåller i förslaget en 
ramuppräkning på 956 tkr 2021 jämfört med innevarande årsbudget. Uppräkningen varierar 
mellan 0-3% för nämndens verksamheter. I uppdraget från kommunstyrelsen ska även 
nämndens investeringsplan revideras och det reviderade förslaget finns bifogat.   
 
Bakgrund 
Inriktningsbeslutet är en del av arbetet med  Mål och budget 2021 och är ett underlag för 
kommunstyrelsen vid beredningen av budgeten. Samhällsutvecklingsnämnden ska lämna 
synpunkter samt konsekvensbeskrivning av de föreslagna ramarna till kommunstyrelsen.  
Samhällsutvecklingsnämnden tilldelas en uppräknad budgetram på 956 tkr (2,2 %) jämfört 
med 2020. Under planperiodens räknas nämndens budget med 1,7%, 2,2% och för 3,0% för 
åren 2022-2024. 
 
 
Förslagna KF-mål och uppdrag 
Flertalet av målen i inriktningsbeslutet är relevanta för Samhällsutvecklingsnämnden och 
förvaltningen har inget att invända på mål och uppdrag. Dock är det viktigt att belysa vilken 
påverkansgrad som nämnden har på målens indikatorer. Till exempel är målet nedan något 
som nämndens verksamheter delvis har en påverkan på men inte fullrådighet. Nämnden 
ansvarar för att detaljplanera områden och möjliggöra för bostadsbyggande och 
exploateringsverksamheten kan sälja mark. Dock kan inte verksamheterna färdigställa 
bostäder utan det gör exploatörer.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
I inriktningsbeslutet föreslås samhällsutvecklingsnämndens en budgetram på 44 201 tkr för 
2021, vilket motsvarar en totalförändring med 2,2% eller 956 tkr. Bortsett från 
verksamheterna avfall, vindkraft och exploateringsverksamheten har övriga verksamheter 
föreslagits en indexuppräkning på 1,5% till 3% år 2021. Gator och vägar samt Parker / 
naturvård erhåller även en volymuppräkning på 55 tkr respektive 42 tkr. Parker / naturvård 
föreslås även ett ytterligare tillskott på 150 tkr för att täcka ökad skötsel. 
Effektiviseringsbetinget för nämnden föreslås öka till 297 tkr för 2021. Nämndens 
budgetramar för 2021 kan ställas i relation till Sveriges kommuner regioner (SKR) beräknade 
kostnadstryck för kommunsektorn på 2,8% under år 2021. Detta medför att nämndens 
verksamheter behöver genomföra produktivitetsökning utöver effektiviseringsbetinget med 
cirka 1% för att uppnå en ekonomi i balans. Under planperioden föreslås nämndens 
budgetram att räknas upp med 1,7% 2022, 2,2% 2023 och 3,0% 2024.  
 
Gator och vägar föreslås en ökning av budgetramen 2021 med 571 tkr jämfört fört med 
budget 2021. Verksamhetens budget utgörs till största delen av fasta kostnader i form av 
kapitaltjänstkostnader, personalkostnader, lokaler och energikostnader. Utifrån 
investeringsprognosen för 2020 och hänsyn till tidigare års investeringars nyttjandeperiod 
kommer verksamhetens kapitaltjänstkostnader att öka 1,9 mnkr 2021. 
Kapitaltjänstkostnaderna förväntas uppgå till cirka 17,5 mnkr 2021 och utgör cirka 54% av 
verksamhetens kostnader. Gator och vägar är starkt beroende av exploateringsbidrag för att 
nå en ekonomi i balans 2021, behovet uppgår till 5,9 mnkr vilket är ungefär 0,9 mnkr högre 
än budget 2020. Utöver exploateringsbidraget kommer verksamheten behöva genomföra 
effektiviseringar på cirka 400 tkr för att nå en ekonomi i balans.  
 
Trafikövervakning / parkeringsavgifter föreslås ett negativt kommunbidrag på 3 066 tkr, 
vilket är en ökning med 89 tkr jämfört med 2020. Under planperioden räknas verksamhets 
negativa budgetram upp med 3% årligen. Vid en uppräkning av verksamhetens budgeterade 
kostnader 2020 med 2% uppgår de totala kostnaderna till 850 tkr där köp av 
parkeringsövervakningen utgör cirka 60% av verksamhetens kostnader. Sammanvägt med 
det negativa kommunbidraget blir det 3 916 tkr, vilket medför att verksamhetens intäkter 
behöver uppgå till 3 916 tkr för att nå en ekonomi i balans. En intäktsnivå på 3 916 tkr 
motsvarar en ökning jämfört med utfallet 2019 på 56 %. En konsekvens av den föreslagna 
budgetramen är att verksamheten inte kommer nå en ekonomi i balans om inte 
förutsättningar för att öka intäkterna genomförs.  
 
Detaljplanering föreslås en budgetram på 1 656 tkr, vilket är en ökning jämfört med 
budgeten 2020 på 32 tkr. I verksamhetens tilldelade budgetram inryms 1 000 tkr som avser 
ett större arbete för västra Knivsta och Alsike, dessa medel har Samhällsutvecklingen 
omfördelat i verksamhetsplanen till verksamheten Översiktsplanering och följaktligen föreslås 
att denna justering gör i budgethandlingen. Bortsett från medlen till arbetet med västra 
Knivsta och Alsike har verksamheten 656 tkr till det fortlöpande arbetet med detaljplaner. 
Verksamheten har en budgeterad självfinansieringsgrad 2020 på 95%, det innebär att 
verksamhetens externa intäkter förväntas täcka 91% av verksamhetens totala kostnader. Av 
verksamhetens kostnader utgör ungefär 79 % av lönekostnader och lokalkostnader. För att 
nå en ekonomi i balans 2021 behöver verksamheten ha externa intäkter på cirka 7 mnkr. En 
konsekvens av verksamhetens budgetram är att ekonomin blir starkt beroende av externa 
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intäkter och blir känslig för konjunktursvängningar. En avmattande byggbransch skulle kunna 
innebära att efterfrågan på verksamhetens tjänster minskar snabbare än verksamheten kan 
minska sina kostnader. 
 
Översiktsplanering har i inriktningsbeslutet tilldelats ett anslag på 1 065 tkr vilket är en 
ökning på 21 tkr jämfört med 2020. Om budgetjusteringen genomförs uppgår verksamhetens 
budgetram till 2 065 tkr vilket ska täcka kostnaderna för att aktualisera översiktsplanen samt 
att färdigställa arbetet med västra Knivsta och Alsike. Konsekvens av den tilldelade 
budgetramen är att verksamheten kan behöva prioritera arbetet för att kunna rymma 
kostnaderna inom det föreslagna anslaget. Enligt projektbudgeten för arbetet med västra 
Knivsta och Alsike uppskattas kostnaderna för 2021 och 2022 till 3 200 tkr respektive 1 200 
tkr. Detta kan medföra att arbetet kan ta längre tid att slutföra då kostnaderna behöver 
fördelas på flera år.  
 
Bostadsanpassning tilldelas en budgetram på 1 916 tkr. Under planperioden räknas 
verksamhetens budgetram upp med 2% 2022-2023 och 2024 räknas budget upp med 2,7%. 
Bostadsanpassning är en lagstyrd verksamhet och påverkas av antalet ärenden samt 
storleken på ärenden. Ungefär 40% av verksamhetens budget utgörs av fasta kostnader så 
som lönekostnader och lokalkostnader. Konsekvens av den angivna budgetramen är att 
verksamheten kommer få svårt att nå en ekonomi i balans om större ärenden kommer in till 
verksamheten.  
 
Exploateringsverksamhetens budgetram för 2021 och planeringsperioden tilldelas ingen 
uppräkning utan bibehåller 2020 års nivå på 5 000 tkr. Konsekvensen av att verksamheten 
inte erhåller någon förändrad budgetram kommande år är att verksamheten får minskade 
medel för värderingar, förrättningar och utredningar eftersom verksamhetens fasta kostnader 
(t.ex. löner) succesivt kommer öka med åren. Knivsta kommun har tecknat ett avtal med 
staten om bostadsbyggande. Om kommunens åtaganden ska kunna infrias bör rimligen en 
ökad satsning av resurser på stadsutveckling och exploatering genomföras. 
 
Parker / naturvård erhåller en ökad budgetram för 2021 på 320 tkr. Uppräkningen består 
dels av en indexuppräkning på 2%, samt 150 tkr för att kompensation för ökade 
skötselområden. Verksamhetens kostnader förväntas med en uppräkning på 2% att uppgå 
till cirka 8,8 mnkr och består intäkterna så ska verksamhetens budget 2021 vara i balans. 
Under närmaste åren förväntas Knivsta växa och verksamhetens skötselsområden öka så 
under planperioden 2022-2024 kommer verksamheten behöva göra anpassningar och 
prioriteringar av driftkostnader och investeringar för att den tilldelade budgetramen ska täcka 
verksamhetens kostnader. 
 
Teknisk planering erhåller en ökad budgetram med 66 tkr i inriktningsbeslutet jämfört med 
budget 2020. Under planperioden räknas verksamhetens budgetram upp med 2% 2022-
2023 och 2024 räknas budget upp med 2,7%. Bibehåller verksamheten sin kostnadskostym 
förväntas den förslagna budgetramen vara tillräcklig för 2021 och under planperioden. 
 
Vindkraftverksamheten förväntas att vara självfinansierad och därav tilldelas verksamheten 
inget kommunbidrag. Verksamheten är beroende dels av vind för att kunna producera el 
samt av att elpriserna håller en nivå som medför att intäkterna täcker verksamhetens 
kostnader. Värt att notera är att från och med 2024 erhåller kommunen inga fler elcertifikat 
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för sin produktion. Detta kommer medföra att verksamheten inte kommer kunna tillgodoses 
intäkter från försäljning av överskottselcertifikat. Skulle verksamhetens intäkter understiga 
kostnaderna medför det att det påverkar nämndens resultat negativt.  
 
Avfallsverksamheten är taxefinansierad och intäkter från taxan motsvarar i regel dess 
kostnader och såldes har verksamheten inte tilldelats något kommunbidrag. Under 2020 
implementeras ett nytt system för hushållsnära hämtning av avfall och vilken den positiva 
eller negativa effekten blir är i dagsläget osäkert. Skulle inte taxan vara i balans med 
verksamhetens kostnader så kommer det få negativ effekt på nämndens ekonomi och 
översyn av taxan kan bli aktuell.   
 
Investeringsplan 2021-2024 är en del av inriktningsbeslutet och nämnden ska återkomma 
med synpunkter. Investeringsplanen ska kategoriseras utifrån om det är nyinvestering och 
reinvestering. Reinvestering ska ersätta redan befintliga investeringar och såldes inte genera 
någon ny ökad kostnad för verksamheten. Nyinvesteringar kommer leda till ökade kostnader 
för verksamheten i form av kapitaltjänstkostnader, licenskostnader och underhållskostnader. 
En nyinvestering som inte är finansierad antingen via utrymme i befintlig budget eller med ett 
extra anslag ska strykas från investeringsplanen till finansiering finns. Nyinvesteringarna 
under Gata och Park ryms inte inom befintligt budget utan om dessa så ska genomföras 
behövs verksamheternas budgetramar utökas. Reviderad investeringsplan finns se bifogad 
bilaga.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Reviderad investeringsplan 2021-2024  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Kommunens ekonomi påverkar alla invånare i kommunen. Ärendet berör finansiering av 
verksamheter.   
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
De ekonomiska ramarna har arbetats fram genom dialog mellan verksamheter, tjänstemän 
och politik. Barnens intressen har beaktats i den utsträckning som är möjlig i en 
budgetprocess. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Mängden ekonomiska medel är begränsade, verksamheter ställs därför mot varandra när 
prioriteringar behöver göras. Det kan vara äldre mot barn, och ibland förskola mot 
fotbollsplan. Kommunens uppdrag är stort och alla gruppers behov behöver tillgodoses. 
 
 
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 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-04-21 

Diarienummer 
SUN-2020/115 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Handlingsplan för ekonomi i balans – svar till kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner handlingsplanen för ekonomi i balans 

innehållande förslag på besparingsåtgärder 2020-2023 för kommunstyrelsen att ta 
ställning till.  

2. Samhällsutvecklingsnämnden anser att uppdraget från kommunstyrelsen att lämna 
förslag på åtgärder som frigör medel i Mål och budget 2021 är besvarat i om denna 
tjänsteskrivelse daterat till 2020-04-21. 

3. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats ett uppdrag på att återkomma till 
kommunstyrelsen med besparingsåtgärder på 900 tkr 2020, samt att ge förslag på åtgärder 
som kan frigöra medel till kommande års budget och planperiod. Förslagen från 
samhällsutvecklingsnämnden innefattar dels att tjänster vakanshåll samt att dra ner på årliga 
skötsel- och underhållsaktiviteter. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i februari 2020 att nämnderna genom 
förvaltningen ska återkomma med en handlingsplan för ekonomi i balans 2020. Detta är följd 
av den indikativa prognosen som presenterades för kommunstyrelsen avviker från 
kommunens finansiella mål på 12,1 miljoner kronor med 26,5 miljoner kronor. Åtgärderna på 
26,5 miljon kronor som förvaltningen har fått i uppdrag från kommunstyrelsen har fördelats 
mellan nämnderna utifrån deras budgetanslag. Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats ett 
uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för en ekonomi i balans på 900 tkr. 
Kommunstyrelsen har även uppdragit nämnderna att återkomma med förslag på att frigöra 
11 miljoner kronor årligen som en del av budgetprocessen. Dessa två uppdrag korrelerar 
med varandra på så sätt att åtgärderna för 2020 även kan genomföras kommande år. 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Nedanstående tabell innehåller förslag på besparingsåtgärder motsvarande 1 170 tkr för 
2020 och totalt för perioden 2020-2023 uppgår åtgärderna till 6 380 tkr. Största delen av 
besparingsåtgärderna handlar om att tjänster vakanshålls. Detta kan komma få effekter på 
nämndens verksamheter genom ökat arbetsbelastning, minskad kompetens och kan även 
leda till ett försämrad genomförande tempo på arbetsuppgifter. Dessa effekter kan sen 
komma att få följdeffekter såsom ökad personalomsättning och eventuellt kan det även 
påverka sjukskrivningar. Ett försämrat tempo inom nämndens verksamheter kan få effekter 
på nämndens och kommunens intäkter. Nämndens ansvar för fysisk- och tekniskplanering 
som är en viktig del för att möjliggöra för exploateringsintäkter som i sin tur utgör ungefär 3 % 
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av kommunens budgeterade finansiering 2020. Övriga förslag är neddragning av aktiviteter 
som nämnds verksamheter genomför årligen. 
 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef  

Förslag på åtgärd
Effekt 2020, 
kr

Effekt 2021, 
kr

Effekt 2022, 
kr

Effekt 2023, 
kr

Totalt 
2020-
2023, kr Risk/Konsekvenser

Trafikplanerare vakant 400 000            675 000            675 000           675 000            2 425 000     

 p ,    
arbetsbelastning på bef styrka, kan leda till sänkt 
tempo (och intäkter) inom detaljplanearbete.

Miljöplanerare, vakant 400 000            675 000            675 000           675 000            2 425 000     
Förlorad kompetens, kan leda till sänkt tempo (och 
intäkter) inom detaljplanearbete

Vakanshålla infrastrukturstrateg 150 000            300 000            300 000           300 000            1 050 000     

Ingen kompetens inom Infrastruktur och miljö, (ex 
alternativa VA-lösningar, ledningssamordning och 
lokala energiförsörjningssystem). Leder till förtsatt 
hög arbetsbelasning på bef personalstyrka, kan leda 
till ökad personalomsättning och eventuellt 
sjukskrivningar.

färre prover i provtagningsprogram för 
vattendrag                 50 000     -                 50 000     -            100 000    

Förlängt intervall för vissa provtagningar av 
vattenkvaliteten enligt provtagningsprogrammet 
för Knivstaån, storån och valloxen ger osäkrare 
analysunderlag.

utebliven höst- och julutsmyckning i 
krukor sågverkstorget och utanför 
kommunhuset                 50 000                     50 000                    50 000                     50 000               200 000    

Mindre utsmyckningar på allmän plats under höst 
och vinter ger sämre upplevelse av centrum.

Minska vägkantslåtter från 2 till 1 ggr/år 20 000              20 000              20 000              20 000              80 000           

Normalt sker vägkantslåtter 2 ggr per år. Att minska 
till 1 ggr per år kan ge något sämre sikt men gynnar 
samtidigt  den biologiska mångfalden.

Senarelägga underhåll Linjemålning 100 000            - - - 100 000         

Slitna väglinjer ger en sämre vägledning för 
trafikanterna. Bristande underhåll kan ge en negativ 
inverkan på trafiksäkerheten.

Summa 1 170 000        1 720 000         1 770 000        1 720 000         6 380 000     
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Ärendet handlar om att samhällsutvecklingsnämnden ger förslag på besparingsåtgärder och i 
denna del av processen påverkas inte barn. Vid ett eventuellt genomförande av 
besparingsåtgärderna behöver ytterligare bedömning genomföras, detta då förslagen om 
linjemålning och vägkantsslåtter kan ha en påverkan på trafiksäkerheten.   
 
 
 
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 



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

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: 2020-02-01 Till: 2020-02-29 Utskrift: 2020-03-02

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2019-056 Bifall 2020-02-11 Annika Rönnberg 18 478 kr

BAB 2020-006 Bifall 2020-02-12 Annika Rönnberg 3 986 kr

Summa: 22 464 kr

Antal poster: 2 st

Total summa: 22 464 kr

Totalt antal poster: 2 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 22 464 kr

Totalt antal poster: 2 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

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: 2020-03-01 Till: 2020-03-31 Utskrift: 2020-04-02

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2019-056 Bifall 2020-03-13 Annika Rönnberg 136 302 kr

BAB 2019-065 Bifall 2020-03-10 Annika Rönnberg -  607 kr

BAB 2019-067 Bifall 2020-03-05 Annika Rönnberg 2 757 kr

BAB 2019-068 Bifall 2020-03-12 Annika Rönnberg -  14 kr

BAB 2019-069 Bifall 2020-03-17 Annika Rönnberg 27 488 kr

BAB 2020-001 Bifall 2020-03-06 Annika Rönnberg 42 319 kr

BAB 2020-003* Bifall 2020-03-06 Annika Rönnberg 15 357 kr

BAB 2020-007 Bifall 2020-03-10 Annika Rönnberg 34 931 kr

BAB 2020-008 Bifall 2020-03-31 Annika Rönnberg 5 500 kr

BAB 2020-009 Bifall 2020-03-05 Annika Rönnberg 14 813 kr

BAB 2020-011* Bifall 2020-03-12 Annika Rönnberg 9 247 kr

BAB 2020-012 Bifall 2020-03-09 Annika Rönnberg 2 000 kr

Summa: 290 093 kr

Antal poster: 12 st

Total summa: 290 093 kr

Totalt antal poster: 12 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 290 093 kr

Totalt antal poster: 12 st



 
 

 

 

Samhällsutvecklingsnämnden 
Nämnddatum 
2020-05-04 

 
 
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 

20200220 Alsike Nord etapp 2a,  beslut om 
granskning, 

1.3 Moa Odin, planchef  

20200305 Segerdal, beslut om granskning 1.3 Moa Odin, planchef  
20200326 Lilla Brännkärsskogen, beslut om 

granskning, 
1.3 Moa Odin, planchef  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



2 (2) 

 






	00. Kallelse SUN 2020-05-04
	5. Detaljplan Gredelby 21-1, kv Segerdal
	SUN-2018_513-8 Tjänsteutlåtande
	Samhällsutvecklingsnämnden
	Detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta centrum och för att länka samman det nya Sågverkstorget med det äldre mer småskaliga centrumet längs Apoteksvägen.
	Förutom bostäder och centrumverksamheter kommer kvarteret Segerdal bestå av torg, gågator och gröna offentliga platser. Vid kommunhuset och Modins Järnhandel skapas en park med trädgårdskänsla och utrymme för lek och rekreation, Placeringen får återsp...
	Bakgrund
	Planens innehåll
	Ekonomisk konsekvensanalys
	Barnkonsekvensanalys
	Övriga underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till

	Barnchecklista inför beslut
	1. Påverkar beslutet barn?
	2. Hur har barns bästa beaktats?
	3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
	4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?


	~ SUN-2018_513-8 Plankarta segerdal ANTAGANDE 200407 3209602_1_1
	~ SUN-2018_513-8 Planbeskrivning Segerdal ANTAGANDE 200409 3209601_1_1
	~ SUN-2018_513-8 Alla yttranden granskning 2 3209717_1_1
	Länsstyrelsen
	Syftet med planförslaget
	Överensstämmelse med översiktsplan
	De som medverkat i beslutet
	Kopia till:

	Lantmäteriet
	Detaljplan för del av kvarteret Segerdal
	Delar av planen som bör förbättras
	Plankarta
	Övriga frågor



	Trafikverket
	Brandkåren Attunda 2
	Brandkåren Attunda
	Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Granskning Detaljplan för del av kv. Segerdal, Knivsta BMK 2017-000163 
	Norrvatten
	PostNord
	Omställningsgruppen 2020-04-08
	Granskning: Del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:1 med flera
	Omställningsgruppens synpunkter


	Bostadsrättsföreningen Segerdalen
	Privatperson 1
	Yttrande samråd Kv Segerdal

	SUN-2018_513-8 SEGERDAL Granskningsutlåtande2 200414 3209716_3131859_0
	- Knivsta kommuns vision fastställd 2013 är att bli en modern småstad med 25 000 invånare år 2025.  2017 tecknade kommunen ett avtal med staten gällande utbyggnaden av Ostkustbanan  samt en ny station i Alsike. Det avtalet innebär ett åtaganden för ko...


	6. Planarbete för del av Ledingevägen
	Planarbete för del av Ledingevägen
	Samhällsutvecklingsnämnden
	Tjänsteutlåtande, handläggare
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ekonomisk konsekvensanalys
	Barnkonsekvensanalys
	Övriga underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till

	Barnchecklista inför beslut
	1. Påverkar beslutet barn?
	2. Hur har barns bästa beaktats?
	3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
	4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?


	~ SUN-2020_64-1 2019-01-21 Naturvärdesinventering Ledingevägen 3207527_1_1
	~ SUN-2020_64-1 Bilaga 1 - Naturvärdesinventering Calluna 3207528_1_1
	~ SUN-2020_64-1 Översiktligt PM Geoteknik Ledingevägen 3207529_1_1
	Program för Norra och Västra Nor

	7. Initativärende Pontus Lamberg (KD) Ureahygienanläggning
	Tjänsteskrivelse
	~ SUN-2020_163-1 § 32, Initiativärende (KD)

	8. Ekonomisk uppföljning per mars
	SUN-2020_4-2 Ekonomisk uppföljning per mars för samhällsutvecklingsnämnden 2020 3209715_1_0
	Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning
	Ekonomisk uppföljning per mars för samhällsutvecklingsnämnden 2020
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Ekonomisk konsekvensanalys
	Barnkonsekvensanalys
	Övriga underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till

	Barnchecklista inför beslut
	1. Påverkar beslutet barn?
	2. Hur har barns bästa beaktats?
	3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
	4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?


	Investeringsprognos per mars 2020
	Nettokostnadsuppställning per mars 2020

	9. Mål och ekonomiska ramar 2021-2024
	SUN-2020_116-2 Mål och ekonomiska ramar 2021-2024 200424
	Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning
	Mål och ekonomiska ramar 2021-2024
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Förslagna KF-mål och uppdrag
	Ekonomisk konsekvensanalys
	Barnkonsekvensanalys
	Övriga underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till

	Barnchecklista inför beslut
	1. Påverkar beslutet barn?
	2. Hur har barns bästa beaktats?
	3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
	4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?



	10. Handlingsplan för ekonomi i balans
	Samhällsutvecklingsnämnden
	Handlingsplan för ekonomi i balans – svar till kommunstyrelsen
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Ekonomisk konsekvensanalys
	Barnkonsekvensanalys
	Övriga underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till

	Barnchecklista inför beslut
	1. Påverkar beslutet barn?
	2. Hur har barns bästa beaktats?
	3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
	4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?


	11. Delegationsbeslut
	BAB Delegationslista februari 2020
	BAB delegationslista mars 2020
	delegationsbeslut SUN 20200504
	Delegationslista Gräv- o TA-tillstånd 2020-02
	Delegationslista Gräv- o TA-tillstånd 2020-03


