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l 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 
 
Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 m.fl.  
Knivsta kommun, Uppsala län 

 
Detaljplanen har varit på samråd mellan 1 juli 2019 till 1 september 2019.  

 

Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i Knivsta kommunhus samt varit tillgäng-

liga på kommunens hemsida. 

 

 

Inkomna yttranden  Antal 

Totalt antal inkomna yttranden 42 st 

  

Yttrande utan erinran 6 st 

  

Yttrande med synpunkter 36 st 

  

 

 

 

Samtliga skriftliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga för granskning på Samhällsbygg-

nadskontoret. 
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SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN 
 

  Utan  Med  Ej tillgodosedda 

 erinran synpunkter sakägare 

Sakägare  

Privatperson 1  X X 

Privatperson 2  X X 

Privatperson 3  X  

Privatperson 4  X  

Privatperson 5  X  

Privatperson 6  X X 

Privatperson 7  X  

Privatperson 8  X  

Privatperson 9  X X 

Privatperson 10  X  

Privatperson 11  X  

Privatperson 12  X  

Privatperson 13  X  

Privatperson 14  X  

Privatperson 15  X X 

Privatperson 16  X  

Privatperson 17  X  

Privatperson 18  X  

Privatperson 19  X X 

Privatperson 20  X X 

Privatperson 21  X X 

Privatperson 22  X X 

Privatperson 23  X X 

Privatperson 24  X X 

Privatperson 25  X X 

Privatperson 26  X  

Brf Alsike Park 1  X X 

Myndigheter 

Lantmäteriet  X X 

Länsstyrelsen  X  

Kommunala nämnder och bolag 

Alsike Fastighetsaktiebolag    

Brandkåren Attunda X   

Bygglovsenheten  X  

Knivstabostäder AB     

Kommunstyrelsen    

Miljökontoret    

Roslagsvatten AB  X  

Socialnämnden     
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Utbildningsnämnden    

Statliga verk och regionala organ m.fl. 

Försvarsmakten    

Kommunalförbundet Norrvatten    

Luftfartsverket  X  

Norrvatten AB X   

Polismyndigheten X   

Posten Meddelande AB  X  

Region Uppsala X   

Skanova, Nätplanering (tele)  X  

Svenska Kraftnät AB X   

Swedavia (flyg)    

Trafikverket, Region Öst (väg och 

järnväg)   

 X  

Upplands Lokaltrafik AB    

Upplandsmuseet    

Vattenfall Eldistribution AB  X  

Vattenfall AB Värme Norden    

Intresseföreningar och sammanslutningar 

Fastighetsägarna MittNord    

Lokala föreningar    

Hem- och skolaföreningen    

Hyresgästföreningen i Uppland     

Knivsta företagarförening X   

Knivsta hembygdsgille    

Handikappföreningars  

samarbetsorgan, HSO 

   

Kommunala pensionärsrådet, KPR    

Kyrkogårds- och fastighetsnämn-

den i Knivsta pastorat 

   

Svenska Naturskyddsföreningen    

Vägföreningar    

Övriga 
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SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I GRANSKNINGSFÖRSLAGET 
 

- Gatuutformningen har breddats i delar av detaljplanen. Längs med Morängatan och 
Skogsgläntevägen är gatan 13 meter. 
- Planområdesgränsen har flyttats någon meter i den nordvästra delen vid Morän-
gatan och i den mittenöstra delen vid Skogsgläntevägen. 
- Ändringar av användningsbestämmelser. I område 2 (mitten) har användningen 
centrum specificerats till att vara möjligt vid Brunnbyvägen. Centrum ska finnas i bot-
tenvåning vid Dammparken. I övrigt så är användningen bostad. 
- Flera planbestämmelser har lagts till i plankartan 
- Utredningar har reviderats och tagits fram (buller, dagvatten och ekosystem-
tjänstanalys). 
- Planbeskrivningen har uppdaterats utifrån utredningar och förtydliganden har gjorts. 
- Gestaltningsprogram har tagits fram för att tydligare beskriva huvuddragen i ge-
staltningen. 
- En illustrerad gång- och cykelbana har lagts in i norra naturområdet och en illustre-
rad gångstig har lagts in i det mittersta området i plankartan. 
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YTTRANDE FRÅN MYNDIHETER OCH FÖRENIGNAR  

 

Länsstyrelsen Uppsala län  

 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Knivsta FÖP 2012 pekar ut området som naturmark vilket innebär att detaljplanen strider 

mot gällande översiktsplan. Därmed kan inte standardförfarande användas utan utökat 

förfarande behöver användas enligt 5 kap, 7 § punkt 1 PBL. 

 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer, riksintresse och 

hälsa/säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 

nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Planområdet avvattnas till Pinglaström och därefter Knivstaån som nu fått 

statusklassificeringar, dessa är måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Lövstaåns ekologiska status klassas som måttlig och kemiska status uppnår ej god. 

Avrinningen från planområdet uppges inte försämra förutsättningarna för dessa 

vattenförekomster att i framtiden uppnå god status. Målet med vattenförvaltning är att 

uppnå god status inom ett visst måldatum. Inom vattenförvaltningen finns krav på att en 

vattenförekomst inte får försämras. Detta innebär att det inte räcker att konstatera att 

förutsättningarna inte försämras för att uppnå god status genom planen, utan en 

redogörelse för hur planen bidrar till förbättrade MKN behöver också framgå. 

Dagvattenutredningen framhåller att lokalt omhändertagande av vatten är svårt i och med 

de geotekniska förhållandena på platsen. Kommunens dagvattenpolicy förespråkar i sin 

tur lokalt omhändertagande av vatten vilket vanligtvis avser åtgärder inom planområdet. I 

planbeskrivningen anges inte var det fördröjande magasinet är tänkt att placeras, 

dagvattenutredningens förslag är utanför planområdet. Kommunen behöver ta ställning 

till magasinets placering för att säkerställa att dagvattenhanteringen är förenlig med 

MKN. Länsstyrelsen bedömer utöver detta att kommunen också behöver möjliggöra de 

dagvattenåtgärder som anges i beskrivningen på plankartan med nödvändiga 

planbestämmelser. 

 

Riksintressen 

Riksintresse för kommunikation 

Inom planområdet finns det minst en byggnad som kommer ha en totalhöjd över 20 

meter. Länsstyrelsen vill därför påminna om att det krävs en flyghinderanalys vid varje 

enskild etablering. Länsstyrelsen anser därför att kommun bör göra en flyghinderanalys 

innan planen tas ut på granskning, eftersom flyghinderanalysen kan påverka planens 

innehåll. Ansökan om flyghinderanalys görs hos Luftfartsverket, se vidare 

Luftfartsverkets yttrande för detaljplanen, dnr: Ä-2019-010163. 

 

Riksintresse för Totalförsvaret - 3 kap MB 

Planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvaret. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 

kommunen på att samråda med totalförsvaret om detaljplanens påverkan på riksintresset. 
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Hälsa och säkerhet - Buller 

Buller ska beräknas med utgångspunkt från dagens bullersituation och kompletteras med 

bedömningar av den framtida situationen och bör ha år 2040 som prognosår. Dagens 

situation är beräknad utifrån mätningar från våren 2019 och är därmed aktuell. Den 

framtida beräkning som gjorts i bullerutredningen har använt basprognos för Uppsala län 

som tillhandahålls av Trafikverket och som förutspår en årlig ökning av trafiken i länet 

med 1,1% fram till år 2040. 

 

I planbeskrivningen framgår att kommunen menar att det saknas en prognos för framtida 

exploateringar i området. I en utredning för Alsike Nord etapp 2 tog Ramböll fram en 

trafikutredning daterad 2016-09-26 som bedömde att år 2030 kommer Brunnbyvägen 

trafikeras av uppemot 9000 fordon per dygn. 

 

I de fall där nya förutsättningar är kända, måste dessa tas med i bedömningen. Utifrån vad 

som anförts ovan bedömer Länsstyrelsen att Trafikbullerutredningen behöver revideras 

med kända beräkningar om framtida trafikmängd längs Brunnbyvägen. 

 

Övriga synpunkter 

I behovsbedömningen för detaljplanen lämnade Länsstyrelsen ett yttrande om att det vore 

lämpligt att stämma av kommande planförslag mot kommunens egen grönstrukturplan. 

 

Naturmiljö 

I handlingarna framgår att skogen på fasigheten Vrå 1:64 är en del av en 

spridningskorridor för barrskog och att den planerade bebyggelsen sannolikt kommer 

isolera de störningskänsliga barrskogsarterna vilket bidrar till att biologisk mångfald samt 

upprätthållande av livsmiljöer sannolikt kommer påverkas negativt. 

Länsstyrelsen påpekade i behovsbedömningen att kommunen i enlighet med FÖP 2012 

bör spara sammanhängande grönstruktur. Vidare innebär en exploatering en skada på 

friluftslivet och tillgången på närnatur, framför allt för barn. Länsstyrelsen anser att den 

anpassning som har gjorts visserligen minskar skadan på vissa utpekade områden, men att 

den huvudsakliga skadan på samhällets gröna struktur fortfarande är betydande. 

För att en grön kil ska fungera kan den dels inte skäras av utav bebyggelse, dels behöver 

den ha en viss bredd. Bredden beror på vad kilen ska ha för funktion, exempelvis 

spridningskorridor för växtarter, fågelliv, djurliv, insekter, stråk för friluftsliv, barns 

skolväg eller utflyktsmål, hundrastning, passage till andra grönområden, med mera. I 

planförslaget har dessa översiktligt utretts men inte kopplats till funktionen som grön kil i 

öst-västlig riktning. Resonemang behöver föras kring kilens funktion kopplad till bredd 

samt planen anpassas efter detta. 

 

Geoteknik 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör ta ställning till den geotekniska utredning som 

gjorts och om planens genomförande kräver åtgärder. För det fall åtgärder behövs 

behöver det dels framgå av planbeskrivningen och i den mån det behövs ges 

förutsättningar på plankartan. 

 

Kulturmiljö 

Den arkeologiska utredningen som planbeskrivningen behandlar har genomförts. Inga 

fornlämningar påträffades. Det tidigare registrerade gränsröset (Knivsta 420/L1940:8011) 

återfinns i fastighetens nordöstra gräns och kan med fördel läggas in på kartan. 

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


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

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

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
 

Länsstyrelsen ser positivt på att röset planeras att kvarstå i naturmark. Vid eventuella 

framtida markingrepp bör hänsyn visas gränsröset. Enligt 1 kap 1 § kulturmiljölagen 

(1988:950) ska alla visa hänsyn gentemot kulturhistoriska lämningar vid arbetsföretag. 

 

Förvaltningens svar: 

Den dåvarande översiktsplanen pekade ut området som befintligt grönområde, inte som fram-

tida användning. Eftersom det inte pekades ut någon användning för platsen och att det besk-

rivs att Alsike är en ort som kan utvecklas så var bedömningen att förslaget således var fören-

lig med dåvarande översiktsplan. Den nu gällande översiktsplanen från 2017 pekar ut områ-

det Alsike som ett utvecklingsområde som ska växa och kan förtätas. Planförslaget överens-

stämmer således med översiktsplanen och därmed kan ärendet hanteras med standardförfa-

rande. 

 

En reviderad dagvattenutredning har tagits fram. I plankartan reserveras ytor där dagvatten-

hantering kan ske. Dels avsätts mark genom prickmark och dels genom placeringsbestämmel-

ser om att bebyggelsen ska placeras på ett visst avstånd från allmän plats, gata. Vidare finns 

bestämmelse om att takvatten ska fördröjas på fastigheten. Ytterligare bestämmelser gällande 

dagvattenhantering är en maximal andel hårdgörande av fastighetsyta. 

 

Den maximala höjden har sänkts och det finns ingen bebyggelse som blir så hög att en flyg-

hinderanalys behöver göras. 

 

Totalförsvaret ges möjlighet att yttra sig i granskningsskedet. 

 

Trafikutredningen som Länsstyrelsen hänvisar till är inte längre aktuell. Bullerutredningen 

har reviderats och framtida årlig trafikökning har räknats upp till 1,5 % istället för den tidi-

gare beräkningsnivån på 1,1 %. 

 

Vad gäller områdets betydelse som grönsläpp har detta utretts i en ekosystemtjänstanalys. I 

denna har bedömningen gjorts att den föreslagna bebyggelsen inte medför någon betydande 

försämring och att den sannolika begränsade försämringen är hanterbar. 

 

Enligt geoteknikutredningen är det möjligt att bygga ut området då det finns teknik som kan 

hantera de rådande förutsättningarna. Planbeskrivningen har uppdaterats med information. 

 

Fornminnet bevaras i och med att det finns i naturområdet. Fornminnen skyddas genom an-

nan lagstiftning och i och med att det inte planeras någon bebyggelse på den aktuella platsen 

så lämnas fornminnet orört. Av lokaliseringsskäl har denna markerats i plankartan. 

 

Brandkåren Attunda  

 

Yttrande över planförslag Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 m.fl., Alsike, Knivsta kommun – 

samråd (dnr. SBK 2018-000011) 

 

Bakgrund 

Brandkåren Attunda (BA) har tillfrågats av Samhällsbyggnadskontoret i Knivsta kommun om 

ett yttrande avseende rubricerat ärende. BA har ej tidigare tagit ställning till föreslagen plan. 

Följande handlingar har varit underlag för vårt yttrande: 
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Yttrandet behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser. Olycks-

risker 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 

Inga riskkällor har identifierats i planområdets närhet som har bedömts kunna medföra oac-

ceptabla risknivåer. 

 

Räddningstjänstens insats 

Yttrande enligt nedan syftar till att säkerställa möjlighet till räddningsinsatser med tillfreds-

ställande säkerhet. Brandkåren Attunda ser att planförslaget på ett tillfredsställande vis be-

handlar de frågor som berör möjlighet till räddningsinsatser. I planbeskrivningen anges att 

behovet av brandpost ska ses över vid projektering. Vid oklarheter i denna översyn bör dialog 

ske med Brandkåren Attunda. Information finns också i Brandkåren Attundas vägledning för 

brandvattenförsörjning. Brandkåren Attunda instämmer i att för detta planområde finns det 

begränsningar i möjligheterna till att utrymma med hjälp av räddningstjänstens medverkan. 

Detta eftersom insatstiden överstiger 10 minuter från den närmsta brandstationen med höjd-

fordon. Insatstiden understiger dock 20 minuter från den närmsta brandstationen med bärbar 

utskjutsstege, vilket enligt Boverkets byggregler kap. 5:323 medger viss möjlighet till utrym-

ning med hjälp av räddningstjänsten från bostadshus i upp till tre våningsplan. 

 

Förvaltningens svar: 

Yttrande noteras 

 

Bygglovsenheten 

Byggenheten har följande synpunkter/frågor gällande detaljplanekartan (vi har inte läst allt i 

planbeskrivningen, bara vissa partier): 

· Bra att det blir mycket naturmark. Men borde det inte finnas ett sammanhängande 

grönstråk längs hela östra sidan? Nu finns det en kringbyggd gård vid Brunnbyvägen som 

stänger av grönstråket. Eftersom detta område hänger samman med andra större 

grönområden österut och västerut skulle det vara bra om grönstråket fick fortsätta 

över/under Brunnbyvägen också, så att människor, djur och väster kan röra sig fritt. Vi 

har sett att naturmarken nämns i planbeskrivningen, men det kunde vara utförligare 

skrivet och mer motiverat. Skulle vara intressant att läsa en avvägning mellan enskilda 

och allmänna intressen gällande grönstråket. 

· Bra att befintlig stig behålls! 

· Radhus och parhus står inte angivet i PBL (även om vi förstår vad ni menar). Menar ni 
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sammanbyggda enbostadshus/tvåbostadshus? Sådana hus får ha attefallare, friggebodar 

etc om de räknas som enbostadshus och tvåbostadshus, kan bli mycket bebyggd yta. Ni 

ska inte sätta en högsta exploateringsgrad? 

· Det finns sju stycken plustecken på plankartan (förutom plustecknen på plusmarken). Antar 

att de sju plustecken hamnat där av misstag? 

· Det står att ”balkongs undersida ska ha en frihöjd på 5 meter vid utkragande över GATA”. 

Ska det inte stå ”minst 5 meter”? Eller står det 5 meter för att balkongerna ska hamna på 

samma höjd över gatorna överallt? 

· Vad menas med ”entréer till bebyggelse”? Är det alla entréer som inte är in mot innergård? 

Några av synpunkterna ovan skickades även i en internremiss i maj 2019, några av syn-

punkterna 

är nya. 

 

Förvaltningens svar: 

Kommunens avvägningar i kommunens översiktsplan att Alsike ska växa genom förtätning. 

Vad gäller grönsläppets funktion har detta utretts i en ekosystemtjänstanalys. Denna visar att 

effekten på ekosystemtjänster att bygga igen släppet inte är så stora. Efterfrågan och behovet 

av bostäder bedöms således väga tyngre. Byggrätten i plankartan har begränsats genom re-

glering av exploateringsgrad. Plustecknen på plankartan bortsett från plusmarken finns inte 

kvar i plankartan. Bestämmelse om frihöjd för balkonger som kragar ut över GATA har tagits 

bort då en ny bestämmelse som reglerar maximalt utkragande balkonger på 1,3 meter mot 

allmän plats. Då det även lagts in prickmark och placeringsbestämmelser så kommer det inte 

vara möjligt med balkonger som kragar ut över allmän plats. Entréer syftar på kopplingen till 

GATA och därmed är det vid GATA.  

 

Svenska kraftnät  

 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 

att erinra mot upprättat förslag. Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät 

inte har några ledningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat 

från Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet 

för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella 

frågor är ni välkomna att höra av er till oss. Svenska kraftnät vill passa på att informera om att 

våra anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller 

som en shape-fil. Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts 

ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns 

uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra 

ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformat-

ion används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet 

för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027. Dokumentet 

finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se. 

 

Förvaltningens svar: 

Yttrande noteras och Svenska kraftnät får inget utskick i granskningsskedet. 

 

Lantmäteriet  

 

Delar av planen som bör förbättras 
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Planbestämmelser 

I planen finns en användningsbestämmelse med kombinerat ändamål. 

Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och re-

dovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelsen ”Bostä-

der”/”Centrum” redovisad på samma rad bland planbestämmelserna. Boverket skriver 

såhär i deras allmänna råd: 

 

”Allmänt råd: Det är möjligt att kombinera flera användningar inom samma område. Kombi-

nationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och redovisas 

var för sig i listan med planbestämmelser. Om användningsbestämmelserna tillåter två eller 

flera användningar och inget anges om fördelningen dem emellan är fördelningen fri. Vid 

färgläggning bör den huvudsakliga användningens färg tilllämpas och om fördelningen är fri 

bör den användning som kommer först i bokstavsordning avgöra färgläggningen” 

 

I planen finns bestämmelser om våningshöjd. Det rekommenderas inte längre att antal vå-

ningar ska användas som planbestämmelse eftersom Boverket kommit fram till att det inte är 

lämplig att reglera våningshöjd i detaljplan. Se s.53 i Boverkets konsekvensutredning inför 

införandet av de allmänna råden för planbestämmelser. Boverket skriver där bl.a. att en be-

stämmelse i våningsantal inte anger någonting om hur högt ett hus kan bli. 

 

Grundkarta 

I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna 

redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta respektive fastighet på 

plankartan.  

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 

detaljplanen.) 

 

Planbestämmelser 

Planområdesgränsen är suddig och kan göras tydligare. 

 

Utfartssymbolen kan tydliggöras. 

Egenskapsbestämmelsen ”Gång- och cykelväg” kan skrivas större 

under ”Planbestämmelser” och ramen kan tas bort. Det är svårt att se vad det står. 

 

Övriga frågor 

I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på planförslaget. 

 

Förvaltningens svar: 

Plankartan och grundkartan har uppdaterats. Vad gäller våningshöjd så är det en bestäm-

melse som syftar till att underlätta för allmänheten att förstå hur hög bebyggelsen kan bli. 

Enbart höjdreglering i meter är svårbegriplig och därför finns också våningsantal med i 

plankartan. 
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Roslagsvatten  

 

Roslagsvatten har fått detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, som samrådsremiss och har föl-

jande att framföra. 

 

I planbeskrivningen under Teknisk försörjning (sidan 24) står det: 

Inom planområdet finns två serviser för kommunalt vatten- och avlopp. Dagvattenledningar 

återfinns även inom planområdet. En utbyggnad för en ytterligare servis kommer att behövas 

för att tillgodose bebyggelsen längst Morängatan. 

 

Ersätt denna text med: 

Fastigheterna ska ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen via förbindelsepunkter via 

fastighetsgränsen. För att ansluta de nya fastigheterna behövs VA-utbyggnad göras på Sten-

brottsvägen och Morängatan. 

 

Förvaltningens svar: 

Planbeskrivningen har uppdaterats. 

 

 

Trafikverket 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med 

bostäder och centrumverksamhet. Trafikverket vill informera om att byggnader och andra 

föremål som är högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Därför ska en lokalise-

ringsbedömning (flyghinderanalys) göras vid varje enskild etablering. En lokaliseringsbe-

dömning kan beställas hos Luftfartsverket. 

 

I övrigt har Trafikverket inget att erinra i ärendet. 

 

Förvaltningens svar 

Höjden på bebyggelsen har sänkts och ingen bebyggelse kommer kunna bli högre än 20 me-

ter. Flyghinderanalys är därmed inte längre nödvändig. 

 

Postnord   
 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 

annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmot-

tagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verk-

samma i det aktuella området.  Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt 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 verk-

samhetsområden 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 ut-

delningsforbattringar@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. 

 

Förvaltningens svar 

Yttrande noteras. 
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Knivsta föreningsråd 

 

Hej! 

Knivsta föreningsråd tackar för informationen, men avstår från synpunkter på denna 

detaljplan. Vi skickar informationen vidare till våra medlemmar och hoppas de som berörs 

engagerar sig i samrådet. 

 

Förvaltningens svar: 

Yttrande noteras. 

 

Skanova  

 

Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 i Knivsta kommun. 

 

Skanova AB har ledningar västra sidan av Brunnbyvägen Generellt önskar Skanova att så 

långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägen-

heter och kostnader som uppkommer i samband med flytt och att detta registreras på planen. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra ex-

ploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

 

I övrigt har Skanova inget att invända mot planen. 

Vi har för övrigt ett väl utbyggt fibernät i Alsike och har goda möjligheter att förse även 

denna etapp med fiberanslutningar. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-

format för att infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta områdesansvarig på Skanovas Nätförvaltning. 

 

Förvaltningens svar: 

Vid eventuell ledningsflytt bekostas detta av exploatör. Yttrande noteras. 

 

Polisen  

 

Polismyndigheten har inga synpunkter på aktuellt planärende Detaljplan Vrå 1:64, Knivsta 

kommun. 

 

Förvaltningens svar: 

Yttrande noteras. 

 

 

Norrvatten  

 

Norrvatten har erhållit rubricerad detaljplan för samråd per e-post daterat 2019-01-01 

Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet. Vi har därför inga 

synpunkter på detta planförslag. Om ingen ändring görs i ärendet som påverkar Norrvatten 

skickas inga ytterligare svar. 
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Förvaltningens svar: 

Yttrande noteras. 

 

 

Region Uppsala 

 

Trafik och samhälle ser positivt på planförslaget. Trafik och samhälle kommer att se över 

hållplatsutbudet längst med Brunnbyvägen och på sikt även trafikutbudet. I dagsläget finns 

det två hållplatser i var sin ände av planområdet, Sättragatan och Dammgatan. Trafik och 

samhälle har inga övriga synpunkter på planförslaget. 

 

Förvaltningens svar: 

Yttrande noteras. 

 

 

LFV 

 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.  

Stockholm-Arlanda flygplats skall remitteras i ärendet.  Detta yttrande gäller på utfärdandeda-

tum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande 

störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets när-

het. Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning 

(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 

12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar 

för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på 

ICAO DOC 015.  

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 

flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 

flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i 

planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etable-

ring. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 

km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”.  

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all 

tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys. 

 

Förvaltningens svar: 

Yttrande noteras. Bebyggelsen i detaljplanen har sänkts och ingen bebyggelse kommer att 

kunna bli mer än 20 meter. Flyghinderanalys behöver således inte göras. 
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YTTRANDE FRÅN PRIVATPERSONER  

 

Privatperson 1  

 

Hej, 

Jag skulle vilja uttrycka min oro över detaljplanen för Lilla Brännkärrsskogen då det verkar 

som att parkeringsmöjligheterna vid Morängatan kommer minska kraftigt. I nuläget parkerar 

väldigt många (både boende och gäster) längs Morängatan och enligt detaljplanen verkar inte 

parkeringsmöjligheter vara prioriterat framöver. Faktum är att man som boende i Alsike ty-

värr ofta behöver vara bilburen och bristen på parkeringsmöjligheter kommer då påverka hur 

attraktivt det blir att bo i området. Hoppas ni tänker om angående detta. 

 

Förvaltningens svar: 

Parkering för tillkommande bebyggelse kommer att lösas inom kvartersmark, antingen med 

parkeringsytor eller genom garage under marken. Utöver detta kommer det att möjliggöras 

för ett mindre antal parkeringsplatser i gata. Ambitionen är att minska bilberoendet i Alsike 

för att uppnå bättre förutsättningar för ekologisk hållbarhet. Parallellt med detaljplanen på-

går arbete med att underlätta för andra trafikslag genom exempelvis anläggande av gång- 

och cykelvägar samt bilpooler. 

 

 

Privatperson 2  

 

Fullständigt värdelös idé. Ni bara förstör de lilla gröna vi har kvar i detta område! Hur fan kan 

ni hålla på såhär? Är det bara idioter som planerar? 

 

Förvaltningens svar: 

Efterfrågan på bostäder är stor och därför är kommunens avvägning att Alsike ska utvecklas 

med mer bebyggelse. Avvägningarna baseras dels på kommunens översiktsplan som pekar ut 

Alsike som ett utvecklingsområde samt det underlag i form av utredningar och den sakkun-

skap som finns på kommunen inom en mängd olika områden. Utöver dessa är det flera poli-

tiska avvägningar gällande hur kommunen ska utvecklas. Stora delar av den befintliga gröns-

kan kommer dock att bevaras i detaljplanen som naturområde. Ambitionen är att dessa områ-

den också ska få utvecklas för att göras mer tillgängliga ur rekreationssyfte. 

 

 

Privatperson 3  

 

Vi har varit i kontakt angående gångväg i Alsike mellan Morängatan och Brännkärrsskolan 

och nu är området planerat men den gång och cykelväg som vi har pratat om tidigare 

saknas på plankarta. Alla vi som bor i området skulle verkligen uppskattat en gångväg högre 

upp efter de andra byggnationen, som fortsättning av den befintliga gångvägen mot skolan. 

Jag bifogar tidigare .ppt med mer detaljer av gångväg placering samt tidigare 

kommunikation med dig. Jag även CC bfr Alsike Park eftersom det är flera än bara jag 

som önskar att ha en ordentlig gångväg mot skolan - det rör sig om barnsäkerhet. 

Om ni har frågan angående om detta vägen verkligen behövs, jag rekommenderar att 

komma förbi mellan 7.30 och 8.15 och ser hur många barn går på denna stigen, det är rena 

barn-E4 på morgonen. Ni kan slår mig signal när ni kommer, så bjuder jag på kaffe när ni 

gör observationer :) 
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Förvaltningens svar:  

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Privatperson 4 

 

Hej Knivsta Kommun 

Enligt tidigare diskussion med kommunen kunde ingen ordentlig väg anordnas, för de skole-

lever som använder stigen genom skogen, eftersom marken inte ägdes av kommunen. 

Däremot stod det klart att detta skulle ställas som krav på exploatörerna via exempelvis 

detaljplanen. Detta gäller då den stig som idag knyter ihop Morängatan med Brännkärrskolan. 

Min synpunkt är då att detta absolut måste rättas till och cykelväg med belysning måste till på 

denna sträcka. Det framstår då även som helt naturligt att ett övergångsställe anordnas för att 

koppla ihop stigen (kommande cykelväg) med den idag abrupt avslutande cykelväg som leder 

fram dit. 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Privatperson 5 

 

Hej, 

Jag anser att man bör bygga en ordentlig och upplyst cykelväg mellan Morängatan och 

Brännkärrskolan. Jag tycker att det är obegripligt att man än inte har byggt det med tanke 

på alla barn som tar sig själva till och från skolan. Idag behöver de istället gå över ett 

flertal övergångsställen och en rörig parkeringsplan innan de kommer till skolan. Var och 

varannan dag ser jag barn som inte har lärt sig trafikreglerna och är i en impulsiv ålder som 

är nära att hamna i trafikolycka med bilister på grund av rörig trafiklösning. 

Hoppas ni inser faran för barnen och överväger att bygga en cykelväg genom tidigare 

nämnt skogsparti! 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Privatperson 6  

 

Hej 

Jag tycker att förslaget ser bra ut men det är tråkigt att det bara byggs flerfamiljshus i norra 

änden av Alsike och inte planeras för mer blandad bebyggelse i den änden av samhället. 

Jag tycker också att stigen mellan Morängatan och Brännkärrsskolan borde asfalteras eller på 

annat sätt förbättras samt göras belyst så att barnen som rör sig i området kan få en trygg 

skolväg även vintertid. Denna väg genom skogen undviks vintertid av barnen som då behöver 
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gå en stor omväg ner till Brunnbyvägen. I förslaget står att stigen behålls för att barnen ska få 

en trygg väg till skolan, så är inte fallet när det är mörkt ute vilket även borde tas i beaktning. 

 

Förvaltningens svar: 

I detta område byggs det radhus i den norra delen, flerbostadshus i den mittersta delen och 

radhus i den södra delen. I den mittersta delen intill Dammparken är bebyggelsen flerbo-

stadshus som fungerar som en torgbildning med centrum i Alsike. Därför är det naturligt med 

en något högre bebyggelsegrad i området. I den norra och södra delen bedöms radhus vara 

mer lämpligt eftersom det fungerar som en övergång mot naturområdet. Den befintliga stigen 

i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Belysning anordnas även 

längs med denna. 

 

 

Privatperson 7  

 

Cykelväg istället för skogsstig! Eller så låter ni all skog vara kvar mellan Morängatan och 

brännkärr så att rekreationsplatsen finns kvar, som är en av mångas anledning till att dom väl-

jer att bosätta sig i Alsike. 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. Skog som är viktig ur ett socialt perspektiv bevaras i 

detaljplanen som natur. Ambitionen är också att framöver stärka dessa värden. 

 

 

Privatperson 8  

 

Angående bebyggelsen som planeras runt Lilla Brännkärrsskogen så hoppas jag att den 

populära hundgården får vara kvar med sin natur runtomkring. Staketet är så lågt så många 

kan ha sina hundar där eftersom den ligger ostört. Om ni tänkt bygga intill behövs 

garanterat minst 1.5 m stängsel sättas upp istället för nuvarande låga. 

 

Förvaltningens svar: 

Hundrastgården är belägen utanför planområdet och berörs inte av planläggningen. Det 

kommer att vara ca 75-100 meter ifrån hundgården som ny bebyggelse i denna detaljplan 

kommer kunna uppföras. Det är inte närmre än det avstånd som befintliga hus finns inom från 

hundgården. Eftersom området inte planläggs så påverkar inte heller denna detaljplan natu-

ren runtomkring hundgården. 

 

 

Privatperson 9  

 

Hej! Just nu pågår ett samråd för detaljplan Lillabrännkärrskogen (SBK 2018-000011) och 

enligt denna plan så det blir INGEN gång och cykelväg i skogen mellan Morängatan 

(fotbollsplanen) och skolan (som skulle ersätta befintlig skogstigen). Jag tycker detta är helt 

fel. En gång- och cykelväg behövs så att barn i området kan ta sig till Brännkärrskolan. Som 

det är idag måste de ner till Brunnbyvägen med all trafik. Jag tycker även att den nyare delen 

av Alsike, från dammen och norröver hänger ihop dåligt med den lite äldre delen. Det är bara 

genom Brunnbyvägen de hänger ihop. En cykelväg från Morängatan över till skolan skulle 
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därför binda ihop områdena på ett bättre sätt. Jag vill även kommentera trafiken på Brunnby-

vägen i höjd med Brännskärrsskolan och norröver. Det körs alldeles för fort i området (Alsike 

Nord). Många kör 50-60 km/h här. Med tanke på de båda skolorna i området och all trafik 

kring Coop och Puls&Träning tycker jag några hastighetsdämpande åtgärder borde införas. 

Sätt Max 30 km/h minst till förbi Adolfsbergsskolan (hastigheten som resten av Alsike har) 

samt några farthinder. Det är som att när det slår om till 40 från 30 när man kör norrut i byn, 

så är det vara att gasa, bussar som bilar. Och det därifrån det rör sig flest människor, helt fel 

tänkt. Hoppas på en förbättring. 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. Vad gäller hastighetsdämpande åtgärder är det 

någonting som ligger utanför denna detaljplan men synpunkten har framförts till berörd del 

av kommunen. 

 

 

Privatperson 10  

 

Hej. Jag och min familj har ett önskemål om en upplyst och asfalterad gångväg från övre 

Morängatan till Brännkärrsskolan, dvs ovanför den bebyggelsen som planeras för Vrå 

1:64. Det skulle kännas bra och tryggt för barnen när dem går till skolan på vinterhalvåret. 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Privatperson 11  

 

Hej! Jag skriver till er angående lilla brännkärrskogen och den omdiskuterade gångvägen 

från morängatan till brännkärrskolan. Att man vill behålla nuvarande stig och att man vill be-

vara naturområde känns som något nytt. Man verkar inte beaktat detta tidigare i Alsike så det 

chockar mig lite och det känns som att detta ställe av alla där de "bara" handlar om en gång-

väg känns fel väg att gå om man vill bevara grönområden, då skulle man satsat på mindre 

bebyggelse, senaste bygget vid vråstigen verkar man ju som exempel knappast beaktat detta. 

Jag har inte brytt mig så speciellt mycket om något som diskuterats innan, men denna stig 

tycker jag faktiskt handlar om säkerhet för våra barn och kände att jag vill påpeka detta. De är 

extremt mycket mer trafik på Morängatan nu med butik och mer hushåll och jag som förälder 

kan känna att den sträckan som kan bli omvägen kan göra att jag inte känner att sonen de 

första åren kan gå eller cykla själv till skolan. Han kan vissa delar av året gå på stigen, men 

inte under vinterhalvåret när det är mörkt. Han är väldigt mörkrädd så tror ej han skulle våga 

heller. 

 

Även handikappade måste ju kunna få komma fram smidigare och idag när jag också drar 

barnvagn så hade jag hemskt gärna velat kunna gå denna väg till brännkärr. Gör en belyst 

gångväg bara, de är ju inte så att ni försökt bevarat naturen något vidare innan så känns lite 

sent att tänka på de nu och de gör knappast någon skillnad på denna gångväg. 
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Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Privatperson 12  

 

Hej. Jag anser att det är självklart att det ska vara en upplyst och asfalterad gångväg mellan 

Morängatan och Brännkärrsskolan. Det skogspartiet är det många barn som får forcera för att 

komma till skolan. Vi behöver dessutom fler trevliga gångstråk i Alsike och det ökar trygghet 

och säkerhet för alla som rör sig ute när mörkret fallit. 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Privatperson 13  

 

Hej! 

Jag har förstått det som att detaljplanen för Lilla Brännkärrskogen inte tar med en asfaltering 

eller grusning samt belysning av skogsstigen mellan Morängatan och Brännkärrskolan. Jag 

vill därför höra av mig och protestera mot detta. Jag bor på Mogatan och min nioåriga son går 

den vägen till skolan varje dag. Jag tycker att det känns väldigt osäkert som det är idag då 

vägen inte skottas samt är helt mörk från kl 15 på vinterhalvåret. Om vägen dessutom 

fortsätter att vara en stig/skogsväg med rötter och stenar (ibland även översvämmande pölar 

över hela stigen) så minskar även tillgängligheten för både rullstolsburna, vuxna med barn-

vagnar samt cyklister. Hur tänker ni kring det? Och vad är motiveringen till att inte ens sätta 

belysning på den naturliga skolväg som alla barn på närliggande gator använder? Jag hoppas 

att denna plan kan ses över och förändras på den här punkten. 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Privatperson 14  

 

Under en diskussion med boende i BRF Alsike Park 1 har ni (kommunen) berättat att ni vill 

bevara naturen och kommer därför inte att anlägga en GC genom skogen. Under förra årets 

hårda vindar visade det sig hur farligt det är för barnen (och andra) att gå igenom skogen mel-

lan Morängatan och Skogsgläntevägen för att komma till Brännkärrsskolan. Träden föll som 

plockepinn och ingen tog ansvar för att garantera säkerheten i skogen. Vad kommer hända när 

entreprenören är klar med projektet och de stora tallarna som förr skyddade varandra lämnas 

ensamma och utsatta för hårda vindar. Ni (kommunen) visade tydligt när Brf Alsike Park 1 

byggdes att entreprenören behöver inte ta något ansvar för skicket som naturen lämnas när 

området är färdigställt. I dagsläget finns det en naturstig som barnen använder varje dag. Na-

turstig blir svårnavigerad så fort det regnar eller snöar. Under vintertid blir stigen en mörk och 

osäker plats för barnen. Vi som bor i området och har barn som går i Brännkärrsskolan ser att 
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det finns ett stort behov av en gång- och cykelväg genom skogen mellan Morängatan och 

Skogsgläntevägen. Ni har visat två exempel på förslag på GC väg och jag hoppas att ni väljer 

förslaget som finns presenterat i "Samrådshandling Delkarta". Förslag nummer två som finns i 

"Samrådshandling Illustration" skulle innebär att barnen måste korsa en trafikerad gata 

(Skogsgläntevägen) där stressade föräldrar ska lämna sina barn. Ni har visat två exempel på 

förslag på GC väg och jag hoppas innerligt att ni väljer förslaget som finns presenterat i 

"Samrådshandling Delkarta" och inte fastnar vid att skogen skall lämnas så "oberörd" som 

möjligt. 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Privatperson 15  

 

Återigen är en plan ute på samråd som bara omfattar ett litet område i Alsike Nord. Vi saknar 

fortfarande en helhelsbedömning som är nödvändig i en så stor utbyggnad som planeras i Al-

sike Nord. 

 

I detta yttrande vill vi särskilt ta upp två stora viktiga frågor. Det gäller den framtida bristen 

på bostadsnära natur i Alsike Nord och den blivande trafiksituationen med åtföljande buller-

problem i området. 

 

Bostadsnära natur 

Enligt kommunens egen Grönstrukturplan lider Alsike Nord, redan av planerad utbyggnad, 

stor brist på större rekreations- och friluftsområden. En följd av avtalet med staten är att de få 

bostadsnära naturområden som finns kommer att utplånas i samband med bostadsbyggandet. 

Mot den bakgrunden är det olyckligt med alla övriga skogsområden som också kommer att 

försvinna i samband med utbyggnad, så som byggnationen i Lilla Brännkärrsskogen. Vi stäl-

ler frågan som ställts i en av utredningarna kopplade till denna detaljplan – ”Vad händer när 

kottarna tar slut?” Visst, lite skog kommer att bevaras i detaljplaneområdet, vilket är bra, men 

tänk att de små skogsplättar som kommer att finnas kvar efter utbyggnad ska räcka till de ca 

15.000 människor som ska bo i Alsike Nord. Hur ser man på den trängselproblematiken? Ut-

byggnadsplanerna enligt denna plan omkullkastar intentionerna i kommunens egen Grön-

strukturplan, där det står: 

 

”I grönstrukturen i Alsike är det centralt att bevara de gröna stråken mellan skogsområdena på 

båda sidor om bebyggelsen längs Brunnbyvägen för att skapa både tillgång till närrekreation 

samt för spridningsmöjligheter för växter och djur.” 

 

Även i detaljplaneförslaget för Alsike Nord etapp 2 framhåller man behovet av dessa ’sprid-

ningskorridorer’ (planbeskrivningen, sid 7): 

 

”I Alsike är det viktigt att bibehålla de gröna stråk som finns mellan skogsområdena på båda 

sidorna om bebyggelsen längs Brunnbyvägen. Detta för att skapa tillgång till närrekreation 

samt för spridningsmöjligheten för växter och djur.” 
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Det föreslagna bostadsbyggandet i Lilla brännkärrsskogen innebär att denna spridningskorri-

dor utplånas. 

 

Buller 

Till detaljplaneförslaget hör en trafikbullerutredning (Tyréns, 2019-04-29). Utredningsrappor-

ten inleds med följande sammanfattning (sid 3): 

 

”Ljudnivån utomhus till följd av vägtrafik i området kring det planerade området Lilla Bränn-

kärrsskogen, Vrå 1:64 i Alsike har beräknats med avseende på ekvivalent och maximal ljud-

nivå vid fasad såväl som på uteplats. 

 

Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad ligger väl inom riktvärdet 60 dB(A) enligt Svensk för-

fattningssamling, turordning 2015:16 för samtliga fasader. Även för uteplatserna är ljudnivån 

överlag låg. Undantaget är det sydvästra hörnet längs Skogsgläntevägen där ljudnivån över-

skrider riktvärdena. För att hantera detta föreslås en gemensam uteplats placerad på innergår-

den mellan de närliggande husen samt i förekommande fall inglasning av balkonger. Baserat 

på Trafikverkets prognoser uppskattas den ekvivalenta ljud öka med 1 dB fram till år 2040. 

Den maximala ljudnivån är oförändrad. Undantaget ovan nämnda uteplats är ljudnivåerna 

således fortfarande inom riktvärdena.” 

 

Det låter ju betryggande – med undantag för en uteplats är bullernivåerna inom riktvärdena 

och så ska det förbli under de närmaste 20 åren. Läser man dock vidare hittar man dock en 

sammanfattning på sidan 9. Här framgår det att underlaget är mycket bristfälligt: 

 

”Eftersom det inte finns någon aktuell trafikprognos för framtida exploateringar i området 

kring Vrå 1:64 används Trafikverkets basprognos 2018-11-15 som förutspår en årlig ökning 

av trafiken i Uppsala län med 1,1 % fram till 2040. Detta innebär totalt 26 % mer trafik vilket 

innebär en ökning av den ekvivalenta ljudnivån med drygt 1 dB. Den maximala ljudnivån är 

oförändrad förutsatt att inte hastigheten på ändras. För aktuellt område innebär det att dragna 

slutsatser avseende innevarande år 2019 formulerade ovan gäller också år 2040. 

 

Här anger man att det viktigaste underlaget för utredningen – en relevant trafikprognos – sak-

nas. Man väljer därför att räkna upp dagens trafikvolymer enligt en prognos avseende total 

trafikutveckling i hela länet och påstår att ”slutsatser avseende … 2019 … gäller också år 

2040.” 

 

Det behövs ingen avancerad utredning för att inse att påståendet är fullständigt orimligt. 

Brunnbyvägen är redan i dagsläget den absolut dominerande bullerkällan i planområdet så i 

resonemanget nedan bortser vi från övriga angränsande vägar. I de trafikdata som har använts 

i utredningen anges trafikvolymen till drygt 2800 fordonsrörelser per dygn på Brunnbyvägen. 

Utredningen räknar med en ökning om 1,1 % per år. Det skulle betyda knappt 3200 fordons-

rörelser/dygn år 2030 och drygt 3500 fordonsrörelser /dygn år 2040. 

 

I underlaget till liggande detaljplaneförslag för Alsike nord etapp 2 ingår en annan trafikut-

redning (Ramböll, 2016-09-26) där man anger beräknas trafikmängd på Brunnbyvägen till 

8900 fordonsrörelser/dygn år 2030, alltså nästan tre gånger större trafikvolym än i den nu ak-

tuella utredningen. Det som alstrar trafik på Brunnbyvägen är i första hand boende som pend-

lar och pågående byggnadsarbeten i området. Rambölls trafikökning baserades på att totalt ca 

4300 lägenheten skulle byggas i området. I december 2017 tecknade Knivsta kommun, Reg-
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ion Uppsala och staten ett ”Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i 

Knivsta kommun”. Genom avtalet har Knivsta förbundit sig att i Alsike uppföra 6000 nya 

lägenheter t.o.m. år 2047. Om 4300 lägenheter förväntas alstra 8900 fordonsrörelser/dygn så 

torde 6000 lägenheter generera ca 12500 fordonsrörelser/dygn (år 2047) alltså närmare 4 

gånger större trafikvolym än i Tyréns trafikbullerutredning. Det finns en förhoppning att den 

tänkta pendeltågsstationen i Alsike, tillsammans med en mycket låg parkeringsnorm och 

andra åtgärder ska minska bilanvändandet. Pendeltågsstationen förväntas dock inte stå klar 

förrän tidigast 2032 och under mellantiden kommer en stor del av Alsikeborna att vara bero-

ende av bil. De som väljer att tågpendla kommer i stor utsträckning att vara beroende av buss 

för att ta sig till stationen i Knivsta och dessa bussar kommer att gå på Brunnbyvägen. Det 

kommer att leda till en stor ökning av tung trafik i rusningstid. Under avtalstiden kommer 

dessutom stora byggprojekt som nya stadsdelar (t.ex. Alsike Nord etapp 2), en ny vägbro över 

järnvägen och den planerade järnvägsstationen att alstra en stor volym av tung trafik med t.ex. 

schaktmassor, grus och jord, olika former av byggmaterial och inte minst maskiner som mo-

bilkranar och grävmaskiner. Även den här trafiken kommer att till största delen gå på Brunn-

byvägen. Sammantaget är det helt uppenbart att de trafikvolymer som har använts för buller-

beräkningarna i Tyréns bullerutredning är mycket kraftiga underskattningar. Det är också 

sannolikt att andelen tung trafik under den aktuella tidsperioden kommer att vara långt större 

än den som anges. De bullerberäkningar som har presenterats kan därför inte ligga till grund 

för en bedömning av huruvida man klarar bullerkraven eller inte. 

 

Förvaltningens svar: 

Vad gäller bostadsnära natur så är det en avvägning som kommunen har gjort i denna detalj-

plan att behovet av bostäder väger tyngre. Detta beror dels på efterfrågan och behovet av 

bostäder men också att stora delar av grönområdena bevaras i planen som natur. I arbetet 

med att ta fram detaljplanen har utredningar tagits fram för avvägningarna. Det är de områ-

den som har störst rekreativa värden och naturvärden som har bevarats som naturområden. 

Ambitionen är att dessa värden ska förstärkas genom exempelvis bänkar och stigar. Vad gäl-

ler buller så har bullerutredningen uppdaterats med nya beräkningarna för framtida buller. I 

den reviderade bullerutredningen har en beräkning gjorts utifrån en årlig ökning på 1,5 % 

istället för 1,1 % som tidigare användes som beräkningsgrund. De ändrade beräkningsgrun-

derna förändrar dock inte förutsättningarna för den föreslagna bebyggelsen. Bullersituation-

en bedöms som hanterbar. 

 

 

Privatperson 16  

 

Jag skulle vilja att gång- och cykelbana ligger direkt mellan Morängatan och Brännkärrskolan 

då undviker barn att gå och cykla på väldigt trafikerade Skogsgläntevägen. Planerad gång- 

och cykelbana ligger mellan Morängatan och Skogsgläntevägen som inte anpassad efter barn-

säkerhet. Barnen som går till Brännkärrskolan endast 6 och 10 år gammal! 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 
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Privatperson 17  

 

Hej. Undertecknad är en mormor som ofta går med mina två barnbarn (7 och 9 år gamla) från 

Morängatan till Brännkärrsskolan. Jag anser att det är av högsta prioritet för Knivsta Kommun 

att se till att en asfalterad gång- och cykelväg görs genom Lilla brännkärrsskogen. Den ste-

niga stigen som vuxna och barn idag använder för att ta sig till skolan är svårframkomlig med 

sina trädrötter som man så lätt kan fastna i och snubbla på. Att ta sig fram med rullstol och 

barnvagnar är i stort sett otänkbart. Barnen får dra sina cyklar och bära sina sparkcyklar ge-

nom skogen. På vintern blir det att pulsa sig fram i snön genom en becksvart skog. För bar-

nens säkerhet och på bästa sätt kunna ta sig till skolan, ber jag att Kommunen i Knivsta tar sitt 

ansvar! 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Privatperson 18  

 

Hej, 

Det är otroligt viktigt att det prioriteras en asfalterad gångbana i skogspartiet mellan Morän-

gatan och Brännkärrskolan med belysning för barnens säkerhet. Mängden barn som varje dag 

ska till Brännkärr från bl.a Hälleborgsgatan, Mogatan, Morängatan, Dammgatan, Stenbrotts-

gatan samt gamla delen av Alsike såsom Boängsvägen är ett stort antal. Detta gäller såklart 

även när de ska till och från sina vänner på fritiden. Idag går många av dem genom skogspar-

tiet för att undvika den på morgonen starkt trafikerade Brunnbyvägen och även ökad trafik 

kring Coop, Puls &Träning och nedre delen av Morängatan som är riskabla i morgonrusning-

en. Stigen kan inte brukas säkert under höst och vintertid och barn/vuxna med minskad rörel-

seförmåga är idag tvingade att året om ta den mindre lämpade sträckan som gör att man ham-

nar mitt i trafiken. Viktigt att man tar hänsyn till barnens trygghet i vidare utbyggnad av Al-

sike. 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Bostadsrättsförening 1  

 

Vi har tagit upp frågan med våra medlemmar och det är flera som är oroade över bristen av 

en bra och välplanerad väg genom skogen. Från föreningen önskar vi att ni ser över möjlig-

heten att anlägga en GC - väg i höjd med befintliga vägen som går förbi fotbollsplanen. 

Varje morgon går 10-20 talet barn och föräldrar till Brännkärrskolan, från vår brf. 

Majoriteten av dem går genom skogen då den erbjuder en säker väg fri från bilar och 

stressade föräldrar. Som närmsta granne mot skolan och det nya området önskar vi en Gång 

och Cykelväg som är fri från biltrafiken. Detta skulle möjliggöra att vi kan släppa våra barn 

att gå till skolan utan att få ångest varje morgon och eftermiddag. 

 

 

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


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

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

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 

 

 

Privatperson 19  

 

1) Diskrepans mellan detaljplanen och planbeskrivningen. Enligt Figur 8 under avsnittet 

Bebyggelse och gestaltning i planbeskrivningen ser det ut som att de flesta byggnader 

överskrider det högsta antal våningar som anges i detaljplanskartan. Detta bör justeras så 

att gestaltningen korrekt återspeglar tillåtet antal våningar i plankartan. 

 

2) Bevara gång- och cykelbana. Det är av stor vikt att gång- och cykelbanan bevaras på 

båda sidor om Brunnbyvägen, då detta är ett mycket stort gång- och cykelstråk för t.ex. barn 

och ungdomar på väg till och från skolan. Ur en trygghetsaspekt vore det önskvärt med en 

större zon mellan bilväg och gång/cykelväg. 

 

3) Bevara Alsike som det attraktiva område det är. Enligt flertalet undersökningar vill de 

flesta människor bo i villa. I Alsike har det varit ett alternativ att hitta detta drömboende. Då 

det planeras ett stort antal lägenheter norrut vid järnvägen, varför inte hålla sig till enbart 

villor och parhus/radhus i denna del av Alsike. Det skulle innebära ett mer varierat utbud 

totalt sett och dessutom kunna möta en del av efterfrågan på villor/villatomter. I planbeskriv-

ningen anges på flera ställen att man vill ”skapa en ökad stadsmässighet”. Varför vill man öka 

stadsmässigheten? Varför ska Alsike vara en stad? Många som flyttat till Alsike har gjort det 

från tätbebyggda områden i Stockholm och Uppsala, för att man ville bort från just stadsmil-

jön och komma till ett mer barnvänligt och gemytligare alternativ med låga hus och glesare 

bebyggelse. Det är en av anledningarna till att Alsike är så populärt. Det känns som ett stort 

svek av kommunen att inte bevara Alsike som den unika plats det är. Vi som har valt att 

bygga vårt hus i Alsike har inte bara investerat pengar i projektet, utan har också investerat i 

våra och våra barns liv och livssituation. Det är ledsamt att höra allt fler i närområdet säga att 

de är fruktansvärt besvikna på kommunen och att de nu aktivt pratar om att flytta härifrån. 

Tyvärr verkar inte denna information nå kommunledningen. 

 

4) Bevara naturen. Det nämns i planbeskrivningen att detaljplanen ”syftar till att bevara de 

gröna värdena på platsen”. Om man verkligen menar det, bör man inte bebygga platsen alls 

för att just bevara detta gröna stråk och gynna biologisk mångfald, alternativt bebygga 

glesare med fokus på villor. Dessutom är detta skogsparti väl använt av områdets barn. Och 

då inte bara i lärosyfte under skol/förskoledagen utan också under deras fritid och även i 

områden som inte tagits upp vid det besök som gjorts på/med Lilla Brännkärr. Genom 

bebyggelse av dessa ytor motverkas barnens rörelsefrihet, aktivitet och stimulans av deras 

fria fantasi som ju skogen och naturen erbjuder. 

 

5) Harmoni, parkering och trafiksäkerhet. Det vore mer harmoniskt med villor alternativt 

parhus längs delen på Stenbrottsgatan. Detta medger också parkering på egen tomt och 

skulle väsentligt underlätta parkeringssituationen i området. Det är annars stor risk för 

parkering längs med trång gata (Stenbrottsgatan), med stor risk för alla de barn som rör sig 

där. Varken Stenbrottsgatan eller Morängatan har någon trottoar och barn är redan extra 

utsatta längs med dessa gator på väg till och från skola och förskola. Höga hus längs med 

Brunnbyvägen, Stenbrottsgatan och Morängatan innebär också sämre sikt för bilförare vilket 
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ökar risken för de barn som passerar på, längs med och över gatorna. 

 

Förvaltningens svar: 

Vad gäller höjden på bebyggelsen så har den minskats något till granskningen. Bebyggelsen 

är tänkt att bli två och tre våningar med möjligheten att inreda vind och frontespisar. Detta 

innebär att det upplevelsemässigt kan bli 2,5 och 3,5 våningar. En inredd vind räknas ofta 

inte som en hel våning. Illustrationerna har uppdaterats i ett nytt gestaltningsprogram. Ge-

staltningsprogrammet beskriver huvuddragen i den tilltänkta gestaltningen. Det är alltid 

plankartan som reglerar vad som får byggas. Vad gäller gång- och cykel längst med Brunn-

byvägen så kommer finns det med i gatusektionerna till detaljplanen. Detta finns beskrivet i 

gestaltningsprogrammet. Det är inte möjligt att bredda gatan ytterligare. Dock kommer det 

att finnas förgårdsmark till bebyggelsen på vardera sida om gatan som innebär att bebyggel-

sen skjuts in någon/några meter vilket åtminstone upplevelsemässigt skapar ett bredare gatu-

rum. Vad gäller utbyggnaden av Alsike, stadsmässigheten och bevarandet av natur så är detta 

en avvägning som har gjorts i samband med både översiktsplanen från 2017 där Alsike pekas 

ut som ett område som ska växa och fyrspårsavtalet där det ska byggas en stor mängd bostä-

der i Alsike. Begreppet stadsmässighet används för att beskriva en något tätare bebyggelse. I 

detta fall så är det mittersta området intill Dammparken tänkt att fungera som ett torg och 

centrum i närområdet. Därför bedöms det vara möjligt med en något tätare bebyggelse i 

denna del. I de norra och södra områdena så bedöms det vara mer lämpligt med radhusbe-

byggelse för att skapa en mjukare övergång till de i detaljplanen bevarade naturområdena. 

Vad gäller parkering och trafiksäkerheten så är tanken att Morängatan och Skogsgläntevä-

gen ska få gång- och cykelbana. Längs med dessa gång- och cykelbanor så kommer det att 

finnas växtbäddar för dagvatten som planteras med växter såsom träd. Dessa kommer att 

skärma av gång- och cykelbanorna från körbanorna vilket ökar trafiksäkerheten. Förutom 

enstaka parkeringsplatser i gata för allmänheten så kommer nytillkommande bebyggelse att 

hantera parkering inom fastigheten. 

 

 

Privatperson 20  

 

För att bevara biologisk mångfald och det viltstråk som tidigare sparats så bör man inte ta bort 

denna befintliga natur och bygga på den sista lilla skog som finns över Brunnbyvägen. Om 

man vill bygga något på denna mark kan man då bygga mindre längs med Brunnbyvägen, och 

på så sätt låta viltstråket delvis finnas kvar. För att gynna biologisk mångfald bör man därför 

ändra kvarteret som fyller ut nordöstra sidan av Brunnbyvägen så att det sträcker sig i samma 

omfattning som på sydvästra sidan med ett mindre och lägre hus längs med Morängatan. 

Många barn går och cyklar till och från skolorna i området och cykelvägarna längs med 

Brunnbyvägen vid denna passage är idag en misslyckad konstruktion, då den utgör är en 

flaskhals för gång- och cykeltrafik. För att bli tryggare skall gång- och cykelväg inte ligga så 

nära vägen som den idag gör. Cykelvägarna längs med Brunnbyvägen behöver därför breddas 

och flyttas längre ifrån Brunnbyvägen. Flytta in hela kvarteret med minst 10 meter till och 

plantera träd för att få till en framtida trevlig miljö (se även bifogad bild från Greenpeace Bel-

gien med en temperaturjämförelse där man även kan konstatera att det också ger ett bättre 

vistelseklimat) 

 

(Bilder inte bifogade av upphovsrättsliga skäl) 
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Högsta tillåtna höjd på kartorna är på tok för höga för att passa in i de befintliga kvarteren i 

området. Befintligt 4-våningshus vid Dammgatan är på ca 36,5+12 dvs <50 m till nock, vilket 

innebär att kvarteret bredvid kan bli mer än 10 m högre. En rimlig variation mellan kvarter är 

en våningshöjd i skillnad vilket skulle ge en totalhöjd på ca 52 m (istället för nu planerade 

+60 m) norr om Brunnbyvägen (område 2). På Stenbrottsgatan (område 1) är hus på andra 

sidan gatan från det planerade 37+4=41m, vilket ger en rimlig maximal nockhöjd på 45 m 

(istället för 55 m) för södra sidan av Brunnbyvägen. +55 m motsvarar betydligt högre än ett 

normalt 2-planshus. Gestaltningsprogrammet är felritat på många ställen och behöver korrige-

ras utifrån texten och den detaljplansritning som skapats. Det är ritat 4 våningar istället för 3 

längs med Brunnbyvägen samt 3 våningar istället för 1-2 på Stenbrottsgatan. Bredden på 

smågatorna i Alsike är inte planerade för datumparkering eller parkering längs dem. Ta 

därför bort datumparkering/parkering längs med alla smågator då vi alla har fått bygglov för 

garage/carport, som nu inte går att använda, pga. nya parkeringsregler i kombination med 

dåligt planerat område med för högt antal bostäder per kvm. Bilderna nedan visar gator som 

inte fungerar med parkering längs med vägen och att samtidigt vara säkra och framkomliga 

både sommar och vinter. 

 

(Bilder inte bifogade av upphovsrättsliga skäl) 

 

För att inte skapa en fasad/vägg som gör att ljud studsar emot befintliga trädgårdsidyllerna 

runt det planerade höghusen längs med Brunnbyvägen, är det givetvis mycket bra om man 

begränsar höjden på husen till att inte vara högre än omgivande hus, lämpligen max 2-3 vå-

ningar. Vi som bor här i området vill inte heller ha hög och tät bebyggelse, då det ger en dålig 

social-, ekonomisk- och miljömässig utveckling för det redan högt utvecklade Alsike. Bygget 

av höghus attraherar inte de löntagare som behövs till kommunen för att få ordning på en idag 

dåligt skött kommunekonomi. Användande av plåt, plast och betong som idag utgör det favo-

ritval av material i Knivsta Kommun är inte hållbart. För att uppnå reducering av koldioxidut-

släpp bör istället klimatsmartare trävillor/parhus/radhus byggas som är betydligt bättre ur ett 

miljömässigt och även ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv då sådana områden inte 

lider av utanförskap. Således skall kommunen istället främja bebyggelse med villor och rad-

hus istället för katastrofkvarter som exempelvis nedan. 

 

(Bilder inte bifogade av upphovsrättsliga skäl) 

 

Kommunen skall ta hänsyn till barnperspektivet dvs. barns behov av en värdefull fritids- och 

skolmiljö. Barn behöver röra på sig lika mycket som tidigare för att få sitt behov. Flertalet 

studier visar på kraftigt minskad aktivitet vilket bl.a. sommarradioprataren Anders Hansen 

tagit upp. Lyssna till vad forskningen säger och återkom med en åtgärdsplan på hur kommu-

nen aktivt tagit med det i sin planering. Genom att bebygga alla ytor för fritid med höghus och 

trycka in så många människor på liten yta motverkar man istället barnens behov och försvårar 

deras aktivitet och fria fantasi som skogen och naturen erbjuder. Skapa inte ohälsosamma 

miljöer för att några enskilda politiker, markägare och exploatörer skall sko sig ekonomiskt på 

befolkningen. Barnen använder inte bara skogen i lärosyfte vid förskola/skola utan även efter 

skoldagen. Tänk om och Tänk rätt. Respektera de som bor i området! 

 

Förvaltningens svar: 

Vad gäller biologisk mångfald i området så har utredningar tagits fram som planförslaget 

baseras på. Dels finns en naturvärdesinventering och en ekosystemtjänstanalys som beskriver 

vilka värden som finns och som bör bevaras. Ambitionen är att de värden som finns på plats 
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ska förstärkas. I ekosystemtjänstanalysen finns flera föreslagna åtgärder för att stärka dessa. 

Exempelvis placeras död ved i skogspartierna som faunadepåer för att stärka den biologiska 

mångfalden. I gatuutrymmet anläggs växtbäddar för dagvattenhantering som utformas för att 

förstärka den biologiska mångfalden ytterligare. Vad gäller parkeringssituationen och trafi-

ken i området så har synpunkterna framförts till berörd del av kommunen. Det är inte möjligt 

att bredda Brunnbyvägen men vägen kommer att förses med en gång- och cykelbana där en 

växtbädd för dagvattenhantering skärmar av mot körbanan på den norra sidan. Det kommer 

även att vara förgårdsmark på någon/några meter som gör att gaturummet upplevs som bre-

dare. Bebyggelsen har i granskningsförslaget minskats ner något till att det södra området är 

fortsatt delvis maximalt 2 våningar och delvis 2,5, mittenområdet 3,5 våningar och det norra 

2,5 våningar. I norra och södra delen som planeras för radhusbebyggelse så är totalhöjden 

maximalt 15 meter och i mittenområdet där det möjliggörs för flerbostadshus så är totalhöj-

den maximalt 19 meter. Ett nytt gestaltningsprogram har också tagits fram. I denna beskrivs 

att ambitionen är att materialet i bebyggelsen ska vara trä i det norra och södra området 

samt trä eller puts i det mittersta området. Vad gäller bebyggelse och naturområden så har de 

områden som utifrån utredningar visat vara mest värdefulla avsatts som natur. Vidare är am-

bitionen att framöver också förstärka dessa värden. 

 

 

Privatperson 21 

 

Detta är mina egna åsikter, inte nödvändigtvis föreningens. För två år sedan flyttade jag och 

min familj från Uppsala till ett hus i Alsike. Vi sökte ett lugnt villasamhälle då vi nyligen fått 

vår första dotter. Vi, och väldigt många med oss, är djupt oroade över kommunens expans-

ionsplaner för Alsike. När det gäller lilla Brännskärrsskogen har jag ingenting emot om mar-

ken till viss del bebyggs, om det sker på ett bra sätt. För att behålla Alsikes karaktär som lugnt 

villaområde vore det katastrof om det byggs höga hyreshus. Satsa istället på radhus eller villa-

liknande tomter. Folk som flyttat hit sökte det trevliga villaområde som det fortfarande är, 

förstör inte det med fler höghus. Till sist vill jag be er att tänka om kring de massiva expans-

ionsplaner som finns för Alsike de kommande åren. Hela projektet är väldigt förhastat gäl-

lande planering och saknar, enligt mig folklig förankring (görs en vettig valanalys bör detta 

lysa igenom), samtidigt som det kommer förstöra lugna villasamhällen som Alsike helt i onö-

dan. 

 

Förvaltningens svar: 

Vad gäller utbyggnaden av Alsike så är detta en avvägning som har gjorts i samband med 

både översiktsplanen från 2017 där Alsike pekas ut som ett område som ska växa och fyr-

spårsavtalet där det ska byggas en stor mängd bostäder i Alsike. Bebyggelsen har i gransk-

ningsförslaget minskats ner något till att det södra området är fortsatt delvis maximalt 2 vå-

ningar och delvis 2,5, mittenområdet 3,5 våningar och det norra 2,5 våningar. I delar av de-

taljplanen är det utöver våningsantal möjligt att uppföra takkupor och frontespis. Detta med-

för upplevelsemässigt att bebyggelsen inte blir en fullskalig våning. Det norra och södra om-

rådet är för radhus och det mittersta är flerbostadshus. 

 

 

Privatperson 22  

 

Som inflyttad till Alsike från Stockholm sedan 3 år tillbaka för att bo i en villastad känner jag 

mig djupt oroad över kommunens expansionsplaner för Alsike. Inte bara känns expansions-
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planerna otroligt ogenomtänkta och fel tajmade men planerna går också tvärt emot vad de 

boende i Alsike önskar se för utveckling. Det är viktigt att kommunen tar till sig av kritiken 

och stoppar sina expansionsplaner av flera skäl. 

 

Behåll Villastadstanken 

Den förtätning som nu sker av området och som denna byggnation är ett ytterligare steg i för-

stör Alsikes karaktär och att tillåta flerbostadshus är ytterligare ett steg i den här processen. 

Ska det byggas flerfamiljshus i Alsike bör höjden på dessa vara lägre max 3 våningar helst för 

att på ett bättre sätt passa in med det övriga samhället. Planerandet och genomförandet av de 

höghus som redan finns i Alsike manar inte heller till något lugn då de på ett väldigt negativt 

sätt sticker ut rent utseendemässigt (se exempelvis den svart-orangea styggelsen som är 

granne med VRÅ 1:791). Vill kommunen bygga höghus bör dessa förläggas till Knivsta cen-

tralort där de bättre passar in när det gäller struktur och höjd. Centrumkärnan kan dessutom 

knappast anses vara färdigutvecklad vilket gör att den här typen av byggen passar bättre. 

 

Överrepresentation av hyresrätter 

Just nu pågår en kraftig inbromsning av bostadskonjunkturen. Bostadspriser är om något på 

väg ner sedan toppen 2017 och därmed har efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter nästan 

helt försvunnit. Det innebär att den planerade balansen i Alsike mellan bostadsrätter, hyresrät-

ter och villor riskeras att omkullkastas när tilltänkta bostadsrätter görs om till hyresrätter. Det 

här kommer naturligtvis att förändra karaktären på hela området när hyresrätter blir mer do-

minerande. Det finns otaliga exempel på hur hyresrättsområden har sämre livskvalité från ett 

flertal aspekter. Studier visar att även vid små förändringar i sammansättningen av områden 

till vad de boende upplever som en försämring leder till att de som kan flytta flyttar därifrån 

med sjunkande fastighetspriser och därmed minskad skattebas som effekt 

 

Stoppa expansionsplanerna för Alsike 

De massiva expansionsplaner som finns för Alsike de kommande åren måste stoppas. Hela 

projektet är väldigt förhastat gällande planering och saknar stöd hos de boende i Alsike (görs 

en vettig valanalys bör detta lysa igenom), samtidigt som det kommer förstöra lugna villa-

samhällen som Alsike helt i onödan. Dessutom förstår jag överhuvudtaget inte varför man ska 

investera pengar i en ny station när det finns utmärkt potential att utveckla Knivsta. Politikers 

ärelystnad och ambition bör vara underordnat kommunens bästa! 

 

Förvaltningens svar: 

Vad gäller utbyggnaden av Alsike så är detta en avvägning som har tagits i samband med 

både översiktsplanen från 2017 där Alsike pekas ut som ett område som ska växa och fyr-

spårsavtalet där det ska byggas en stor mängd bostäder i Alsike. Bebyggelsen har i gransk-

ningsförslaget minskats ner något till att det södra området är fortsatt delvis maximalt 2 vå-

ningar och delvis 2,5, mittenområdet 3,5 våningar och det norra 2,5 våningar. I delar av de-

taljplanen är det utöver våningsantal möjligt att uppföra takkupor och frontespis. Detta med-

för upplevelsemässigt att bebyggelsen inte blir en fullskalig våning.  Det norra och södra om-

rådet är för radhus och det mittersta är flerbostadshus. I en detaljplan är det inte möjligt att 

reglera boendeform. Med andra ord är det inte möjligt att reglera om det ska eller inte ska 

vara hyresrätter. 
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Privatperson 23 

 

Hej, 

I denna plan framgår det att barnens säkerhet har tagits i särskilt beaktande. Detta anser jag 

inte stämmer för barnen på Stenbrottsgatan som med detta förslag kommer att få utbackande 

bilar från 15st bostäder! I planen är det dessutom lagt en trottoar mellan vägen och alla dessa 

utbackande bilar! Detta gör det mycket mer osäkert för barnen på denna gatan vilket är under 

all kritik. Denna väg tar ju barnen på väg till och från Brännkärrsskolan, fotbollsträningar 

mm. Förlägg istället parkeringar på andra sidan husen och dra en ny väg till dessa parkeringar 

med utfart på Brunnbyvägen istället. Detta skulle göra vägsituationen mycket säkrare för bar-

nen. Utöka även parkeringsnormen så att det slipper stå bilar längs gatan vilket även det riske-

rar skymma sikten av alla de aktiva barnen på Stenbrottsgatan. 

 

Förvaltningens svar: 

På grund av höjdnivåerna i det södra området i detaljplanen så är det inte möjligt att leda 

trafiken på andra sidan om de planerade husen. Kommunens övergripande strategi är att 

alltmer planera för ett mindre bilburet samhälle och därmed inte låta bilen vara det primära 

transportsättet. Detta innebär att bilen och därmed bilparkeringar fortfarande kommer att 

vara ett tillgängligt transportmedel. Dock inte samma utsträckning som tidigare. 

 

Privatperson 24 

 

Hej! 

Jag har några synpunkter gällande förslag till detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64 

m.fl. Samtliga bostäder som planeras söder om Brunnbyvägen kommer att ha infart/utfart till 

parkering från Stenbrottsgatan. I planförslaget planeras en trottoar förläggas längs med ny-

byggnationen. Detta innebär att barnens skolväg till Brännkärrsskolan planeras på en trottoar 

som de nya boende måste korsa för att nå sina parkeringsplatser. Detta anser jag inte vara en 

trygg skolväg för barnen på Stenbrottsgatan. Flytta hellre en eventuell trottoar till andra sidan 

av gatan. 

 

Antalet våningar på de hus som planeras i detaljplanen bör minskas. Max 3 våningar på den 

norra sidan och max 2 på den södra för att bättre passa in bland befintlig bebyggelse. Vidare 

bör parkeringsnormen höjas för den planerade bebyggelsen. Man måste även planera för ett 

antal parkeringsplatser för besökande. Annars är risken stor att Brännkärrsskolans parkerings-

platser kommer att tas i anspråk samt att parkering kommer ske på närliggande gator vid brist 

på boendeparkeringar. I övrigt är det positivt att man i förslaget valt att spara stora delar av 

skogspartierna och att man planerar att bevara befintliga naturstigar som de är. Dessa områ-

den nyttjas av barnen och är verkligen uppskattade. 

 

Förvaltningens svar: 

Gångbanan på den östra sidan är tänkt att bli anlagd så att de boende ska kunna ta sig längs 

med en gångbana från sin bostad. Gatan är för liten för att ha flera gångbanor. Däremot är 

det fortfarande möjligt att gå på den västra sidan på grund av att det är en mindre gata med 

begränsad trafik och hastighet. Risken för olyckor är därmed relativt sett liten. Detta område 

bedöms inte utgöra en större risk än andra områden. 

 

Bebyggelsen har i granskningsförslaget minskats ner något till att det södra området är fort-

satt delvis maximalt 2 våningar och delvis 2,5, mittenområdet 3,5 våningar och det norra 2,5 
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våningar. I delar av detaljplanen är det utöver våningsantal möjligt att uppföra takkupor och 

frontespis. Detta medför upplevelsemässigt att bebyggelsen inte blir en fullskalig våning. 

 

Ett fåtal parkeringsplatser kommer att finnas i gatuutformningen men i huvudsak ska parke-

ring för nytillkommande bebyggelse lösas inom fastigheten. 

 

 

Privatperson 25 

 

Vi motsätter oss en byggnation på Stenbrottsgatan enligt detaljplanen från Knivsta kommun. 

Skogen har ett stort mervärde för oss som bor här. 

 

Förvaltningens svar: 

Efterfrågan och behovet av bostäder är stort och därför är kommunens avvägning att Alsike 

ska utvecklas med mer bebyggelse. Avvägningarna baseras dels på kommunens översiktsplan 

som pekar ut Alsike som ett utvecklingsområde samt det underlag i form av utredningar och 

den sakkunskap som finns på kommunen inom en mängd olika områden. Utöver dessa är det 

flera politiska avvägningar gällande hur kommunen ska utvecklas. Stora delar av den befint-

liga grönskan kommer dock att bevaras i detaljplanen som naturområde. Ambitionen är att 

dessa områden också ska få utvecklas för att göras mer tillgängliga ur rekreationssyfte. 

 

 

Privatperson 26  

 

Hej! Vi bor på Morängatan 69A och har önskemål att det asfalteras och läggs belysning i 

skogen där mellan morängatan och brännkärrskolan. 

 

Förvaltningens svar: 

Den befintliga stigen i den norra delen planeras som en asfalterad gång- och cykelbana. Be-

lysning anordnas även längs med denna. 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunförvaltningen 

 

 

 

 

Emma Lundbergh    Andree Dage 

Samhällsbyggnadschef Planhandlägare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter samråd 
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Privatperson 25 

Brf Alsike Park 1 

Lantmäteriet 
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