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Detaljplan för Vrå 1:64  
 
UNDERSÖKNING 
 
 
Enligt PBL 4:34 § ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11-6:12 och 6:16 tillämpas om ett genom-

förande av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 2001/42 

EG). Vid en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process 

en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en de-

taljplan medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en undersökning utifrån förordningen 

(2017:966) om miljöbedömningar.   

 

PLANENS SYFTE 
 
Syftet med planen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och 

centrumverksamhet. Vidare är syftet att ta hänsyn till och utveckla de gröna värdena på platsen.  

 

Ett program behöver inte upprättas för denna detaljplan. Delar av fastigheten Vrå 1:64 ingår i 

detaljplaneprogram för skola/förskola och bostäder i nordöstra Alsike, på delar av Vrå 1:150 och 

1:64. Tillräcklig styrning bedöms finnas i detaljplaneprogrammet samt den fördjupade översikts-

planen för Knivsta och Alsike tätorter och Översiktsplan 2017.   

 
 
PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Planområdet utgörs av fastigheten Vrå 1:64 som består av två lotter på vardera sidan av Brunnby-

vägen i Alsike tätort. Fastigheten har en area om cirka 54 500 m² där den norra lotten har en area 

på cirka 36 000 m² och den södra cirka 18 500 m². Fastigheten Vrå 1:64 är inte detaljplanelagd 

och utgörs idag av gallrad kuperad skogsmark. 

 

Översiktsplan 2017 medger att Alsike ska förtätas längst med huvudstråken för att skapa en håll-

bar och integrerad tätort. I planen återges även att naturområden ska göras mer tillgängliga. I 

samband med att ny bebyggelse tillkommer ska delar av skogsområden omvandlas till mer öppna 

och parkliknande grönområden med hjälp av bland annat stigar, bänkar, belysning med mera. Ny 

bebyggelse ska ha en stadsmässig karaktär med olika höjder och arkitektoniskt  uttryck. Över-

siktsplan 2017 antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2017 men har ännu inte vunnit 

laga kraft.  

 

Den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter anger att gröna korridorer ska 

sparas mellan bebyggelsen och att tydliga entréer till skogen ska skapas. De gröna korridorerna 

föreslås skapas mellan nya och befintliga bebyggelseområden. I planen framhålls att bebyggelsen 

bör vara en till tre våningar och i enstaka fall fyra.  

 

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


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

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

Telefon: 018-34 70 00 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

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

Detaljplaneprogram för Nordöstra Alsike, på delar av Vrå 1:150 och 1:64, föreslår ett kvarter med 

radhus eller flerbostadshus på delar av den norra lotten. Programmet framhåller att bebyggelsen är 

viktig för stadsbilden och medför att gatans utformning blir mer stadsmässig. Genom att bostäder 

skapas betonas också att det bidrar till en trygg passage genom grönområdet. Planen lyfter även 

fram vikten av att skapa sammanhängande grönstruktur. Slutligen framhålls att karaktärsgivande 

och intressanta bergshöjder ska sparas. Sedan detaljplaneprogrammet antogs 2008-04-29 har 

Brännkärrskolan samt förskolan Lilla Brännkärr tillkommit.  

 

 

 
Figur 1 visar Alsike tätort. Planområdet markerat i rött.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brännkärrskolan och Lilla 

Brännkärr 

Brunnbyvägen 

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


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

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

Telefon: 018-34 70 00 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

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

 
Figur 2 visar ett flygfoto över fastigheten och närliggande bebyggelse. Källa: Alsike fastighetsbolag. 

 
 
SAMLAD BEHOVSBEDÖMNING 

 

 Planförslaget strider inte mot några riksintressen.  

 

 Planförslaget motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål.  

 

 Påverkar inga naturvärden internationellt eller nationellt. Lokalt kan naturvärden komma 

att påverkas då delar av skogen planeras att bebyggas. Det fortsatta planarbetet kommer 

att utreda skogens gröna och sociala värden.  

 

 Planförslaget har ingen negativ påverkan på områden av betydelse för hushållning med 

natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt.  

 

 Planförslaget påverkar inga känsliga mark- och vattenområden.  

 

 Planförslaget står i överensstämmelse med Översiktsplanen 2017, den fördjupande över-

siktsplanen från 2012 och detaljplaneprogrammets intentioner. 

 

 Planförslaget påverkar till viss del nuvarande markanvändning då oexploaterad skogsmark 

avses bebyggas. Delar av fastigheten avses att planläggas som naturmark för att ta hänsyn 

till skogens gröna och sociala värden. En naturvärdesinventering avses genomföras för att 

beakta skogens värden.  
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 Planförslaget påverkar stadsbilden till viss del då bebyggelse kommer att planeras längst 

med Brunnbvvägen och Morängatan samt Brunnbyvägen och Stenbrottsgatan. Planarbetet 

avser att reglera bebyggelsens utformning och gestaltning.  

 

 Ett gränsmärke i form av ett femstenarör återfinns på fastigheten. Länsstyrelsen har med-

delat att detta ska beaktas som en övrig kulturhistorisk lämning. Länsstyrelsen har också 

meddelat att oregistrerade fornlämningar från stenåldern och framåt kan finnas på fastig-

heten. En arkeologisk utredning ska därför genomföras för att klargöra om fornlämningar 

finns inom planområdet.   

 

 Planförslaget kommer att beakta skogens värde för rekreation för närboende och närlig-

gande skola och förskola samt friluftsliv. I det fortsatta planarbetet kommer skogens soci-

ala värden att beaktas då planförslaget delvis kan komma att påverka dessa.  

 

 Planförslaget kommer att ge upphov till ökade trafikmängder i närområdet.  

 

 En bullerutredning kommer att tas fram för att för att säkra områdets lämplighet för bostä-

der.  

 

 Drygt 100 meter från planförslagets gräns återfinns en hästgård. Det fortsatta planarbetet 

kommer beaktas detta med hänsyn till planering av bostäder.  

 

 En dagvattenutredning kommer att tas fram för att säkerhetsställa en god hantering av 

dagvatten då obebyggd skogsmark avses bebyggas och därmed tillkommer hårdgjorda 

ytor. Utredningen kommer också att tas fram för att säkerställa en god hantering av dag-

vattnet för att inte påverka recipienten.  

 

 I det fortsatta planarbetet kommer faktorer som sol/skuggning som kan uppkomma till 

följd av bebyggelsen att studeras.  

 

 
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 

 Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande 

av detaljplaneförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt MB 

6:11. En miljöbedömning enligt 6 kap 11, 12 och 16 §§ behöver därför inte genomföras. 

 

KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Gabriella Garpefjäll 

Planarkitekt  
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