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Inledning 
Under våren 2020 beslutade kommunstyrelsen om två positiva planbesked 
gällande etablering av verksamhetsområden inom Knivsta kommun. De avsåg 
fastigheterna Nor S:1 i kommunens södra del i närheten av E4 respektive 
Brunnby 5:1 m.fl. öster om E4 i höjd med trafikplats Brunnby. Sommaren 2021 
gav kommunstyrelsen positivt planbesked för ytterligare ett verksamhetsområde, 
denna gång på fastigheterna Forsby 2:10 och 2:12 i kommunens södra del i 
anslutning till Ostkustbanan.  

Det bedömdes inte vara möjligt att avgöra lämpligheten för den föreslagna mark- 
och vattenanvändningen i samband med arbetet med planbeskeden. Denna 
sammanställning av planeringsförutsättningar har därför arbetats fram för att få ett 
bättre kunskapsunderlag om de olika områdenas förutsättningar. Utöver dessa 
områden inkluderas även ett mindre område i direkt anslutning till befintligt 
verksamhetsområde i Ar i rapporten där Knivsta kommun är markägare. 

Syfte 
Syftet med rapporten är att fördjupa kunskaperna om de fyra utredningsområdena 
Brunnby, Ar, Nor och Forsby, och därefter analysera förutsättningarna för 
verksamhetsutveckling inom respektive område. Sammanställningen ska fungera 
som ett stöd i vidare planering och verka för lämplig markanvändning.  

Metod och avgränsningar 
Rapporten omfattar fyra utredningsområden: Brunnby, Ar, Nor och Forsby. För 
Brunnby och Nor har flera utredningar tagits fram som underlag. För Brunnby och 
Nor finns en naturvärdesinventering, trafikalstringsbedömning, utredning om 
nuvarande markanvändning och sociala värden, dagvattenutredning, arkeologisk 
fornlämningsinventering samt en kulturmiljöutredning som underlag. För Ar och 
Forsby har befintligt material bedömts som tillräckligt i detta skede. Forsby och 
Ar hanteras därmed på en mer övergripande nivå i rapporten. Därtill har en 
handels- och verksamhetsutredning tagits fram som enbart behandlar de fyra 
utredningsområdena. En komplett förteckning över de underlag som rapporten 
bygger på finns under referenser sist i dokumentet. 

Rapporten har tagits fram av Samhällsbyggnadskontoret i Knivsta kommun med 
stöd av WSP. En projektgrupp från Knivsta kommun med planhandläggare, 
planchef och översiktsplanerare har tillsammans med WSP haft regelbundna 
möten och har återkommande bjudit in övriga expertkompetenser inom 
kommunorganisationen samt Roslagsvatten. Områdena har även diskuterats med 
Länsstyrelsen i Uppsala län och Trafikverket.  
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Läsanvisningar 
Rapporten inleds med en inledning där bakgrund, syfte, metod och avgränsningar 
samt läsanvisningar presenteras. I det efterföljande kapitlet finns övergripande 
förutsättningar och styrdokument som berör samtliga fyra utredningsområden 
sammanställda, exempelvis kommunens översiktsplan, riksintressen och den 
handels- och verksamhetsutredning som har tagits fram för de berörda områdena. 

Därefter följer en presentation och genomgång av respektive utredningsområde 
med avseende på platsen, sociala värden, kulturvärden, naturvärden, 
miljökvalitetsnormer för vatten, dagvatten, trafikinfrastruktur, teknisk försörjning, 
samt risk och störningar. Efter genomgång av respektive område presenteras en 
sammanfattande analys.  

I rapportens sista avsnitt presenteras generella slutsatser och medskick framåt.   
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Övergripande förutsättningar  
I detta avsnitt presenteras övergripande förutsättningar och styrdokument som är 
relevanta för merparten eller för samtliga fyra utredningsområden. Inledningsvis 
följer en översiktskarta, se Figur 1, och en tabell med grundläggande data. 

 
 

Tabell 1: Tabell med grundläggande data för de fyra utredningsområden som ingår i rapporten. 

Brunnby 
Totalt cirka 250 ha 
Ägare: Privat 
Brunnby 5:1 
Brunnby 6:4 
Brunnby 11:1 

Ar 
Totalt cirka 13 ha 
Ägare: Knivsta kommun 
Del av Brunnby 3:1 
Brunnby 8:1 
Brunnby 9:1 

Nor 
Totalt cirka 230 ha 
Ägare: Privat 
Del av Nor s:1 
 

Forsby 
Totalt cirka 120 ha 
Ägare: Privat 
Forsby 2:10 
Forsby 2:12 

Figur 1: Översiktskarta 
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Figur 2: Översiktsplan 2017 med de utredningsområden som hanteras i rapporten 

Kommunala styrdokument  

Översiktsplan 
Knivsta kommuns gällande översiktsplan antogs 2017. I den gällande 
översiktsplanen står att kommunen vill öka andelen arbetsplatser i kommunen och 
har som mål att möjliggöra etablering av fler verksamheter. Under våren 2022 
initierades arbetet med en ny översiktsplan. 

I gällande översiktsplan pekas Ar ut som ett verksamhetsområde att utveckla. 
Vidare pekar översiktsplanen ut ett område söder om Nor som en plats lämplig för 
utveckling av verksamheter, bland annat på grund av att det är utsatt för flygbuller1. 
Markeringen av ett verksamhetsområde söder om Nor är enligt översiktsplanen 
schematisk och måste utredas vidare. Enligt översiktsplanen ska kommunen verka 
för en ny trafikplats på E4:an i höjd med den schematiska markeringen av 
verksamhetsområdet.  

Utöver de särskilt utpekade områdena ska kommunen enligt översiktsplanen 
möjliggöra för verksamhetsutveckling på landsbygden där det passar platsens 
förutsättningar. Dessa kan enligt översiktsplanen exempelvis utvecklas i de delar 
av kommunen som berörs av flygbuller från Arlanda.  

                                            
1 Under 2021 har riksintressepreciseringen för Arlanda flygplats ändrats, se avsnittet om 
riksintressen under Nationella, regionala och mellankommunala förutsättningar. 



 
 

7 (52) 
 

Fyrspårsavtalet 
Ett avtal mellan staten, Knivsta kommun och region Uppsala tecknades 2017. 
Avtalet fastslår att Trafikverket ska bygga ut nya stationslägen och en ny 
trafikplats på E4 i samband med att ytterligare två järnvägsspår byggs längs 
Ostkustbanan. I utbyte åtar sig kommunen för att uppföra 15 000 nya bostäder i 
Alsike och Nydal till år 2057, samt att på längre sikt planera för ett nytt 
bostadsområde vid kommungränsen till Uppsala (benämnt Nysala i avtalet). 
Regionen ansvarar för att kollektivtrafikförsörja områdena, samt att avsätta medel 
i kommande länstransportplaner för utbyggnad av gång- och cykelvägar till 
stationerna. 

Syftet med avtalet är att tillskapa genomtänkta och långsiktigt hållbara stadsdelar 
och städer som påtagligt bidrar till att ett ökat bostadsbyggande kommer till stånd. 
Innovativa lösningar som kan bidra till goda livsmiljöer och såväl minskad 
klimatpåverkan som anpassning till ett förändrat klimat är av särskilt intresse. 
Avtalet ställer krav på att områdena planeras med olika upplåtelseformer, 
funktionsblandning, fossilfria transporter och klimatneutralitet. Gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik ska vara norm, hänsyn till klimatförändringar ska tas och gröna 
kilar och spridningskorridorer ska bevaras. Kommunen ska även ta fram en plan 
för att undvika att bygga på värdefull jordbruksmark.  

Näringslivsstrategi 
Under år 2021 tog Knivsta kommun fram en näringslivsstrategi. Strategin syftar 
till att Knivsta ska vara en attraktiv plats med en effektiv kommunal organisation 
som ger förutsättningar för företagen att verka, växa och etablera sig i Knivsta. 
Den gemensamma målbilden är fler arbetstillfällen och ökad dagbefolkning.  

Näringslivsstrategin är uppbyggd på fyra målområden som ska vara vägledande i 
kommunen gällande näringslivsfrågor: 

• Förstå och stödja näringslivets behov 

• Utveckla befintligt näringsliv 

• Möjliggöra för etableringar 

• Skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag för att lösa stora 
samhällsutmaningar 

Grönstrukturplan 
Knivsta kommuns grönstrukturplan är ett kommunövergripande dokument med 
målsättningen att skydda och stärka de gröna sambanden i Knivsta kommun. Ett 
grönt samband kan till exempel utgöras av flera grönområden som tillsammans 
bildar en grön enhet. Syftet är att trygga en god tillgång till grönska, samt 
hushållning med kommunens grönytor och de ekosystemtjänster som de bistår 
med.  
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Grönstrukturplanen presenterar målbilder för natur- och vattenvård, folkhälsa och 
ekosystemtjänster. Till varje målbild kopplas ett antal strategier för hur målen ska 
nås. Strategierna ställer bland annat krav på vad som ska utredas under 
detaljplaneprocesser och hur exploateringsområden ska utformas på ett sätt som 
möjliggör främjande av ekosystemtjänster. I grönstrukturplanen har analyser av 
gröna samband genomförts för fyra naturtyper: våtmark, gräsmark, äldre barrskog 
och lövskog. 

Nationella, regionala och mellankommunala 
förutsättningar   

Miljöbalken  
Enligt 3 kap. 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller 
de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför 
en från allmän synpunkt god hushållning.  

Efterföljande 2–9 §§ beskriver särskilda markanvändningsintressen såsom 
skogsbruk och jordbruk. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Femte kapitlet i miljöbalken hanterar miljökvalitetsnormer (MKN), för bland 
annat för vatten. Alla avrinningsområden och större vattenförekomster har 
klassificerats av Vattenmyndigheten utifrån olika parametrar, med målet att allt 
vatten ska nå god status. Avseende ekologisk status finns fem olika klassningar: 
hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Kemisk status har två klassningar: 
uppnår god och uppnår ej god. Grundvattenförekomster klassas efter om de 
uppnår god kvantitativ status eller ej.  

Miljökvalitetsnormerna beskriver när en vattenförekomst ska nå god status utifrån 
fastställda gränsvärden, områdets förutsättningar och framtagna åtgärdsprogram. 
Samtliga vattenförekomster i Knivsta har problem med vattenkvaliteten, vilket 
främst beror på stort näringstillskott och omfattande utdikning.  

Riksintressen 
Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut därför att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. Det kan exempelvis handla om 
kulturbärande landskap eller transportleder av stor betydelse. Utveckling inom 
riksintressen måste ta hänsyn till de värden som motiverar riksintresset. Det finns 
tre riksintressen som berör samtliga fyra utredningsområden: Ostkustbanan, E4 
och Arlanda flygplats. Ostkustbanan, det vill säga järnvägen som går genom 
Knivsta mot Uppsala och Stockholm, är en av de mest trafikerade i Sverige.  
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E4:an är en viktig väg för långväga transporter av såväl gods som personer. Väg 
E4 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, vilket innebär 
att den är av särskild internationell betydelse. Längs E4 gäller utökat byggnadsfritt 
avstånd om 50 meter enligt beslut från länsstyrelsen. 

Knivsta kommun ligger delvis inom riksintresset för Arlanda flygplats. 
Riksintresseområdet kring en flygplats utgör det område som begränsas av nutida 
eller framtida trafikering av luftrummet.  

Påverkansområde för lågfartsflyg berör hela Brunnby och Forsby, samt den östra 
delen av Nor. Inom påverkansområdet får inga tätorter enligt SCB:s definition 
tillkomma, dvs ”ett samhälle med tät bebyggelse, ett avstånd mellan husen om 
högst 200 m och med ett invånarantal om 200 eller mer”. Påverkansområdet utgör 
inte hinder för verksamhetsutveckling.  

Riksintresseavgränsningen för Arlanda specificerar även bullerstörda områden. 
Sydöstra delen av Nor och en mycket liten del av Forsby berörs av bullerstörning 
från Arlanda.   

Alla fyra utredningsområden ligger inom Arlandas influensområde för 
flyghinderfritt område. Detta innebär att objekt över 45 respektive 20 meter inom 
och utanför tätbebyggt område måste remitteras till Försvarsmakten, Swedavia 
och Luftfartsverket. 
Tabell 2: Översikt över Arlanda flygplats riksintresseprecisering. 

Utredningskorridorer för tillkommande infrastruktur 
Ostkustbanan ska byggas ut från två järnvägsspår till fyra mellan Uppsala och 
länsgränsen mot Stockholm, i enlighet med det så kallade fyrspårsavtalet. 
Korridoren för lokaliseringsutredningen täcker samtliga utredningsområden i 
denna rapport och kan ses i Figur 3. Enligt nuvarande tidsplan kommer beslut om 
lokalisering att fattas under 2024. Lokalisering av två nya spår kommer att 
påverka näromgivningens utvecklingsmöjligheter till följd av markanspråk, buller 
och skyddsområde. Samtidigt medför järnvägsutbyggnaden förbättrade 
möjligheter till hållbara gods- och persontransporter. Den preciserade korridoren 
kommer att utgöra riksintresse för kommunikation.   

Svenska kraftnät utreder möjliga sträckningar för att förstärka elkapaciteten i 
nord-sydlig riktning genom Sverige. Delprojektet Hovgården-Odensala berör 
Knivsta kommun, där ett antal möjliga korridorer har utretts för dragning av en ny 
dubbel 400 kV ledning. Planerad driftsättning är 2030. Samtliga 

 Brunnby Ar Nor Forsby 

Buller Arlanda ekvivalentnivå 55 dBA Nej Nej Ja, i sydöst Nej 

Buller Arlanda maxnivå 70 dBA Nej Nej Ja, i sydöst Angränsar 

Påverkansområde lågfartsflyg  Ja, hela Ja, i nordöst Ja, östra delen Ja, hela 

Flyghinderfritt område Ja, hela Ja, hela Ja, hela Ja, hela 
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utredningsområden i rapporten berörs av någon av de ursprungliga korridorerna. 
Svenska kraftnät har beslutat att gå vidare med den gulmarkerade korridoren i 
Figur 3 som huvudalternativ, förlag till sträckning om korridoren kommer att 
samrådas under sommaren 2022.  

Knivstas reningsverk närmar sig maxkapacitet enligt befintligt tillstånd. 
Kommunen planerar därför en anslutning till Käppala reningsverk i Lidingö 
kommun genom att koppla på sig i Sigtuna kommun. Möjlig dragning för en 
överföringsledning har studerats i en förstudie. Denna löper genom 
utredningsområdet för Forsby, se Figur 3. Enligt den övergripande tidsplanen för 
projektet kommer en förprojektering att tas fram under 2022, där Roslagsvatten 
parallellt kommer att initiera processen med att söka miljötillstånd och säkra 
markåtkomst. Påkoppling förväntas kunna ske tidigast år 2026. Att kommunal 
spillvattenkapacitet säkras är en förutsättning för alla utredningsområden i 
rapporten.  

 

Markavvattningsföretag 
Samtliga utredningsområden berör markavvattningsföretag (även kallat 
dikningsföretag eller torrläggningsföretag). Markavvattningsföretagen har 
historiskt bildats för att leda bort vatten i syfte att tillskapa åkermark. De diken 
och vallar som anlades för att leda bort vattnet räknas som företagens 
anläggningar, medan det avvattnade området betecknas båtnadsområde. De 
fastigheter som vid bildandet gynnades av markavvattningen är delägare i 
företaget. Senare genomförda avstyckningar har påverkat andelsfördelningen 
mellan de ingående fastigheterna. De sträckningar, djup och vattennivåer som 

Figur 3: Karta som visar riksintressen och utredningskorridorer som påverkar utredningsområdena. 
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angivits för exempelvis markavvattningsföretagens diken i samband med 
bildandet gäller fortsatt. Ifall en exploatering påverkar markavvattningsföretagens 
anläggningar, exempelvis genom att bredda ett dike, behöver domarna regleras 
eller upphävas. Detta kan vara en tidskrävande process, speciellt ifall företagen 
inte har aktiva styrelser varvid det först kan behöva utredas andelsfördelning 
mellan ingående fastigheter.    

Planering i intilliggande kommuner 
Längs med E4 och järnvägen utanför Knivsta kommun planeras för flera områden 
för verksamheter och logistik. I Uppsala pekas ett utredningsområde för 
verksamheter ut i den fördjupning av översiktsplanen som omfattar de södra 
stadsdelarna vid gränsen mot Knivsta. Utredningsområdet ska enligt den 
fördjupade översiktsplanen utvecklas för lättare industri, logistik och service. I 
Sigtuna kommuns förslag till översiktsplan har en utveckling av befintliga 
verksamhetsområden vid Rosersberg och Arlanda föreslagits.  

Handels- och verksamhetsutredning 
En utredning har tagits fram för att utreda möjligheter till handel och 
verksamheter i de fyra utredningsområdena. Totalt uppskattat behov av 
verksamhetsmark för industri och logistik till år 2050 uppgår till cirka 230 hektar 
enligt utredningen. Den totala markytan för de utredda områdena i denna rapport 
är 613 hektar. Utredningen har inte analyserat lämplig placering av 
verksamhetsområden i kommunen i övrigt. 
Tabell 3: Uppskattat markbehov i handels- och verksamhetsutredningen som har tagits fram till denna 
utredning (RSD 2021). 

Typ av verksamhet Tot. markbehov 2050 

Dagligvaruhandel 5,5 hektar 

Kontor 6 hektar 

Industri 25 hektar 

Logistik 200 hektar 

Totalt 236,5 hektar 
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Utredningsområden 

Brunnby 
Utredningsområdet för ett nytt verksamhetsområde i Brunnby är beläget längs 
med E4 i höjd med trafikplats Brunnby. Området är privatägt och omfattar 
Brunnby 5:1, Brunnby 6:4 samt Brunnby 11:1 och utgör tillsammans cirka 250 ha, 
se Figur 4. Södra delen av utredningsområdet berörs av områdesbestämmelse 
Kn9. Områdesbestämmelserna fastställer att utökad lovplikt gäller för bland annat 
tillbyggnad och ommålning, i syfte att skydda kulturmiljön i herrgårdslandskapet 
runt sjön Valloxen. 

Platsen 
Inom utredningsområdet finns endast en byggnad, torpet Igelbäck i söder. På 
fastigheten Brunnby 11:2, som omges av utredningsområdet men inte ingår i det, 
ligger gården Sättra. I direkt anslutning till utredningsområdet i söder ligger fyra 
enbostadshus samt ett antal komplementbyggnader. 

Utredningsområdet består idag till största del av skogsmark med inslag av 
jordbruksmark. Jordbruksmarken återfinns i utredningsområdets norra samt södra 
del. Merparten av åkermarken är klassad som just åker i Jordbruksverkets 

Figur 4: Översiktskarta över Brunnby. 
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blockdatabas, ett mindre område vid gården Sättra har klassats som betesmark. 
Skogen är av varierande karaktär och vissa delar utgörs av sumpmark.  

Marken inom utredningsområdet består av sandig morän och lera samt inslag av 
urberg. Jorddjupet varierar mellan 0-5 meter i de centrala delarna och upp till 
10 meter i nordöst. Genomsläppligheten bedöms som låg eller medelhög beroende 
på område, där urberg och lera har låg genomsläpplighet. 

Inom området finns en total höjdskillnad på cirka 28 meter. Lägst är det i söder 
vid väg 77 med en höjd på cirka + 18,5 meter, högst är det i mitten av området 
med en höjd om cirka + 47, se Figur 5.  

Sociala värden 
En utredning om platsens sociala värden har tagits fram. I denna konstateras att 
området har få entréer. Den norra delen av området nås enbart genom infartsvägen 
till gården Sättra. Från infartsvägen finns inga naturliga vägar för fortsatt rörelse 
inom området. Den södra delen av området nås via servicevägar från Carl von 
Paykulls väg och gården Olunda, som ligger cirka 2,5 km från utredningsområdet. 
Vägarna inom området fungerar primärt som servicevägar för skogsbruk och jakt 
men används också för promenader. Längs servicevägarna är skogen ofta snårig 
och det är svårt att hitta naturliga platser att avvika från vägen. Det finns en 
cykelväg utmed väg 77 som angränsar till området och det går busstrafik på väg 
77. 

Områdets skogsmark erbjuder enligt utredningen sociala värden i form av 
promenad- och jaktmöjligheter. Det kan även finnas ridstigar som sträcker sig in i 
utredningsområdet men det är i dagsläget oklart. Rekreationsvärdena bedöms 

Figur 5: Karta över Brunnby med jordarter och nivåkurvor. 
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preliminärt vara låga då området är perifert beläget och svårt att nå på grund av 
begränsade entréer och avsaknad av parkering. Utredningsområdet utgör en del av 
Olunda jaktlags jaktmarker. Jaktlaget arrenderar här jakträtt och jagar älg, rådjur 
och vildsvin inom området.  

Direkt söder om väg 77 ligger Brunnbybadet, en kommunalt driftad badplats vid 
Valloxen. I utredningen av nuvarande markanvändning och sociala värden lyfts 
Brunnbybadet och friluftslivet i anslutning till de södra delarna som de främsta 
sociala värdena inom och intill utredningsområdet. Brunnbybadet behöver över tid 
utvecklas.  

Brunnbybadet ligger söder om utredningsområdet för Brunnby. Foto Knivsta kommun. 

Kulturvärden 
Utredningsområdet utgör ett odlings- och skogslandskap som historiskt varit 
kopplat till byn Brunnby och gården Vallox-Säby. När E4:an byggdes runt 1970 
delades Brunnbys tidigare ägor i två delar.  

Den södra delen av utredningsområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
- Landskapet kring Valloxen och Säbysjön, se Figur 6. Riksintresset omfattar ett 
särpräglat herrgårdsplanskap som breder ut sig runt sjöarna Valloxen och 
Säbysjön. Riksantikvarieämbetet motiverar riksintresset som ”en 
fornlämningsmiljö från bronsålder och järnålder som tillsammans med 
sockencentrum, kyrkomiljö, herrgårdsmiljö och kommunikationsmiljö visar 
bebyggelsens förändring från förhistorisk till historisk tid.”  

En kulturmiljöutredning har tagits fram för fastigheterna Brunnby 5:1, 6:4 och 
11:1 i Knivsta kommun. Kulturmiljöutredningen lyfter att det öppna 
jordbrukslandskapet med vidsträckta vyer och naturligt avgränsade landskapsrum 
är ett karaktärsdrag att värna. Även grusbelagda, terränganpassade vägar i 
anslutning till gårds- och torpbebyggelsen, samt småskalig bebyggelse i 
uppdragna lägen mellan skog och öppna marker är utmärkande särdrag. Eventuell 
framtida bebyggelses skala och placering i landskapet är enligt 
kulturmiljöutredningen avgörande för att begränsa påverkan på riksintresset. 
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Viktiga siktlinjer från den södra delen av utredningsområdet mot skogen i norr har 
markerats i kulturmiljöutredningen. 

De norra och södra delarna av utredningsområdet rymmer både kulturhistoriska 
och landskapliga värden som enligt kulturmiljöutredningen bör värnas. Områdena 
kännetecknas av öppna och hävdade odlingsmarker, som genom historiska kartor 
kan följas tillbaka till 1600-talets senare del. Kulturmiljöutredningen lyfter att den 
spikraka väg som drogs fram över åkermarkerna i slutet av 1800-talet är 
utmärkande för den norra delen. 

 

Figur 6: Karta över Brunnby med kulturvärden och sociala värden. 

Betande kor vid påfarten till E4 från trafikplats Brunnby. Bild från Google Maps. 
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Ett flertal torp hörde till Brunnbys ägor i äldre tid. Två av torpen är belägna inom 
utredningsområdet för kulturmiljöutredningen: Sättra och Igelbäck. Sättra ligger 
på fastigheten Brunnby 11:2 som inte ingår i utredningsområdet, och därför är 
nedtonad i kartorna. Det tidigare torpet Sättra har numer utvecklats till en 
bondgård, placerad på gränsen mellan åker och en höjd i landskapet som nyttjas 
för djurbete.  

Torpet Igelbäck är beläget i utredningsområdets södra del. Torpet är enligt 
kulturmiljöutredningen från 1700-talet, och är en ålderdomlig parstuga uppförd i 
liggande timmer med en tillhörande jordkällare. Utöver ett sentida trädäck har till 
synes inga större förändringar skett sedan den bebyggelseinventering som 
Upplandsmuseet genomförde i början av 1980-talet. 

Kulturmiljöutredningen lyfter att områdets känslighet för förändring varierar. De 
öppna landskapsavsnitten i norr och söder har en högre känslighet än 
skogsområdet i mitten. Det gäller i synnerhet området i söder som utgör en del av 
riksintresse för kulturmiljövården med höga kulturvärden i anslutning till 
utredningsområdet. I utredningen konstateras att nya inslag i öppna landskap 
innebär större visuell påverkan än i slutna, skogsbevuxna landskap.  

En fornlämningsinventering för utredningsområdet har utförts (se referenser). 
Inventeringen resulterade i 14 nya fornlämningar, 13 utredningsobjekt och 6 
övriga kulturhistoriska lämningar, se Figur 6. Två nya objekt är av en typ som inte 
ges någon antikvarisk bedömning i enlighet med Riksantikvarieämbetets praxis. 
Utredningsobjekten utgörs av en gravliknande lämning samt tolv ytor som 
bedöms vara möjliga lägen för förhistoriska boplatser. Två områden bedöms i 
inventeringen kunna innehålla ytterligare fornlämningar som inte har påträffats 
än. Dessa möjliga fornlämningsområden ligger inom jordbruksmark i den norra 
och södra delen av utredningsområdet. Sedan tidigare fanns tre fornlämningar och 
tre övriga kulturhistoriska lämningar registrerade inom utredningsområdet.  

Naturvärden 
Den södra delen av området ligger inom riksintresse för naturvård - Valloxen. 
Området är ett representativt herrgårdslandskap i mellanbygd med småbruten 
karaktär med åkrar, betesvallar, naturbetesmarker och lummiga moränholmar och 
brynzoner. Riksintresset kräver fortsatt traditionell jordbruksdrift och restaurering 
av igenväxta marker för att bevara dess värden. 

Områdets södra del omfattar ett område som är klassat som mycket högt värde i 
länsstyrelsens naturvårdsprogram. Här återfinns även ett kluster av värden i form 
av observationer i Artportalen, åkerholmar, jordbruksmark och områden som har 
identifierats i framtagen naturvärdesinventering. Ett spridningssamband sträcker 
sig från den sydvästra delen av utredningsområdet mot en sumpskog i öster, enligt 
underlagsanalyser till kommunens grönstrukturplan.  
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Inom utredningsområdets norra område återfinns ett kluster av värden i form av 
jordbruksmark, åkerholmar, artobservationer samt spridningsvägar i öst-västlig 
riktning, vilket kan ses i Figur 7. Vidare återfinns biotopskyddade vattendrag i 
utredningsområdets norra och södra delar. 

En naturvärdesinventering har utförts (se referenser), denna anger att stora delar 
av utredningsområdet främst består av produktionsskog, ung tall- och granskog 
samt hyggen, bitvis med uppväxande björk. Det förekommer även en del mindre 
sumpskogar samt flera små vattensamlingar och vattendrag. Sumpskogar är 
ovanliga i det kraftigt utdikade uppländska landskapet och kan därför ha ett 
betydande värde på lokal nivå.  

Vid naturvärdesinventeringen identifierades 41 naturvärdesobjekt av värde för 
biologisk mångfald. Av dessa är nio objekt bedömda till påtagligt naturvärde och 
32 objekt bedömda till visst naturvärde. I området hittades tolv generella 
biotopskydd bestående av diken och åkerholmar. Sammanlagt hittades och 
beskrivs elva naturvårdsarter vid fältinventeringen. Många identifierade objekt är 
belägna i brynet mellan åker och skog.  

I grönstrukturplanen identifierades äldre barrskog och våtmarksområden inom 
utredningsområdet. Avseende våtmarker pekas ett flertal potentiella 
spridningsvägar ut. 

Figur 7: Karta över Brunnby som visar naturvärden och grönstrukturer. 
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Sumpskog i området, bild från naturvärdesinventeringen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Recipient för södra delen av utredningsområdet är sjön Valloxen, som har dålig 
ekologisk status och inte når god kemisk status, se Figur 8. Vattenförekomsten ska 
nå god status år 2033. Valloxens kemiska status beror främst av höga halter av 
kvicksilver och polybromerande difenyletrar (PBDE), vilket är ett generellt 
problem för ytvattenförekomster i Sverige.  

Figur 8: Karta över Brunnby och förutsättningar kopplade till vatten. 
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Carl von Paykulls väg i nordöstlig riktning. Bild från Google Maps 

De norra delarna av utredningsområdet avrinner via Lövstaån till Valloxen. 
Lövstaån har måttlig ekologisk status, främst på grund av näringstillförsel och 
påverkan på åns naturliga sträckning. Ån uppnår inte god kemisk status på grund 
av att halterna av kvicksilver och PBDE överskrids, vilket är ett generellt problem 
för alla ytvattenförekomster i Sverige. 

En eventuell bebyggelse får inte inverka negativt på recipientens status. Trots 
omfattande reningslösningar för dagvatten finns enligt framtagen 
dagvattenutredning en risk för en något försämrad föroreningsbelastning. 

Dagvatten 
Enligt den dagvattenutredning som tagits fram (se referenser) indikerar 
våtmarkerna i området att det finns ytligt grundvatten. Områden med mycket höga 
grundvattennivåer kan vara svåra att bebygga av geotekniska och 
byggnadstekniska skäl.  

Väster om utredningsområdet ligger Sättra-Brännkärr-Träfallets dikningsföretag 
omkring Lövstaån som avleder dagvatten mot Valloxen. Stora sträckor har 
kulverterats och flödeskapaciteten bedöms därmed vara betydligt lägre idag, vilket 
enligt dagvattenutredningen kan innebära en översvämningsrisk. Delar av 
båtnadsområdet ligger inom utredningsområdets norra del.  

Förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är enligt 
dagvattenutredningen begränsade. Inom utredningsområdet finns våtmarker som 
kan bevaras för att inte öka utgående dagvattenflöden.  

Trafikinfrastruktur  
Väg E4 går längs med utredningsområdets västra långsida och avgränsas av väg 
77 i söder, se Figur 9. Det är idag oklart vilken kapacitet E4, trafikplats Brunnby 
(184) och väg 77 har. Enligt trafikutredningen kan en avfartsfil från väg 77 
behöva anläggas vid en exploatering av området. Från Knivsta tätort går det en 
cykelväg till Brunnbybadet.  

Carl von Paykulls väg (väg 1053) är en smal väg som går under E4:an i en tunnel 
genom områdets norra del. I trafikutredningen lyfts att Carl von Paykulls väg bör 
kunna nyttjas för persontransporter, om gods ska fraktas på vägen behöver den 
breddas. Både Carl von Paykulls väg och väg 77 är statliga vägar. Både E4:an och 
väg 77 är anvisad väg för farligt gods.  
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Teknisk försörjning  
På motsatt sida av E4:an finns idag teknisk infrastruktur för en eventuell möjlig 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp.  
Luftburna kraftledningar går genom områdets nordvästra hörn, se Figur 9. 
Byggnader får inte finnas direkt under kraftledningen. Vattenfall har 
markledningar i den södra delen av området.  

Svenska kraftnäts utredningskorridor för en dubbel 400 kV kraftledning går 
genom Brunnby. Utredningskorridoren är i dagsläget bred och kommer att 
preciseras under sommaren år 2022. Enligt samrådsmaterial är den föreslagna 
sträckningen densamma som nuvarande 220 kV-ledning, vilken planeras att rivas 
innan den nya dubbla ledningen byggs ut. 

Risk och störningar 
Området ligger inom Arlandas påverkansområde för lågfartstrafik, där nya tätorter 
med bostadsbebyggelse inte får tillkomma.  

I direkt anslutning, öster om utredningsområdet, ligger Olunda bergtäkt, som har 
förvärvats av fastighetsägaren till utredningsområdet. På Olunda bedrivs 

Figur 9: Karta över samlad infrastruktur i Brunnby. 
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täktverksamhet som omfattar avtäckning, borrning och sprängning av berg med 
efterföljande krossning och vidareförädling. Det finns även ett asfaltverk och en 
betongstation på anläggningen.  

Utredningsområdet är idag bullerutsatt både från bergtäkten och E4. Täkten kan 
eventuellt även medföra vibrationer vilket är bra att ta i beaktande vid eventuell 
utveckling av verksamheter.  

Sammanfattande analys  
Det norra samt södra området bedöms som mycket känsliga och har markerats på 
kartan nedan med en (ungefärlig) vitrandig markering, se Figur 10. I dessa delar 
återfinns merparten av områdets kultur- och naturvärden. Här finns även all 
jordbruksmark. Området i söder omfattar även sociala värden genom närheten till 
badplatsen vid Valloxen. Det södra området bedöms ha något högre värden än det 
norra området.  

Läget intill E4 och väg 77 medför att viss väginfrastruktur finns i områdets 
omedelbara närhet. Brunnby trafikplats, som ligger i anslutning till 
utredningsområdet, är kommunens enda anslutning till E4 i dagsläget. Genom de 
15 000 bostäder som kommunen har åtagit sig att bygga i enlighet med 
fyrspårsavtalet, samt genom annan tillkommande bebyggelse i kommunen, 
förväntas belastningen på trafikplatsen öka avsevärt. För att säkerställa god 
framkomlighet är bedömningen att kommunens infrastruktur behöver utredas på 
en övergripande nivå. Byggs fler trafikplatser avlastar det Brunnby trafikplats. För 

Figur 10: Karta över bedömd känslighet i Brunnby. 
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närvarande planeras en trafikplats i kommunens norra delar. Även behovet av en 
trafikplats söder om Brunnby trafikplats har aktualiserats. 

Vid en eventuell fortsatt planering av verksamheter i Brunnby kommer det att bli 
en utmaning att se till att tillkommande dagvatten från området inte påverkar 
statusen på Valloxen och övriga recipienter negativt. Om statusen riskerar att 
försämras tillåts inte verksamheten. Det är en särskild utmaning när stora 
naturområden exploateras och hårdgörs, vilket är fallet i Brunnby. Lokala 
åtgärdsprogram för de vattenförekomster som berörs kan eventuellt upprättas som 
ett första steg. 

Utredningsområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård och höga 
kulturhistoriska värden. En eventuell utveckling av platsen får inte medföra 
betydande negativ påverkan på riksintresset. Om området ska detaljplaneläggas 
bör bebyggelse som tillkommer placeras med hänsyn till siktlinjer och påverkan 
på riksintresset för kulturmiljö, samt torpet Igelbäck. Det gäller även den 
anslutningsväg som behövs till området.  

Vid ianspråktagande av naturmark kan kompensationsåtgärder behöva 
genomföras. Detta kan vara kompensationer inom utredningsområdet eller i 
närområdet som bidrar till att bevara och tillskapa gröna samband och 
spridningsvägar genom området. Dessa samband är ungefärligt markerade på 
kartan i figur 10 ovan. 

Hanteringen av känsliga områden utreds vidare vid en eventuell fortsatt 
planprocess. Följande frågor behöver fördjupad utredning och hanteras som ett 
första steg i efterföljande planering:   

• En kommunövergripande trafikinfrastrukturutredning 
• Kapaciteten hos befintlig trafikplats, väg 77 samt Carl von Paykulls väg 
• Möjligheten att exploatera området utan att föroreningsbelastningen på 

vattenförekomsterna ökar  
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Ar 
Området är beläget på västra sidan om E4 vid infarten till Knivsta och ägs av 
Knivsta kommun. Området ligger i anslutning till ett befintligt 
verksamhetsområde och är totalt cirka 13 ha och omfattas av del av Brunnby 3:1, 
Brunnby 8:1 och Brunnby 9:1. 

Direkt väster om utredningsområdet gäller detaljplan 211A - Industriområdet Ar 
Brunnby från 1989. Detaljplanen medger i huvudsak industri, lager och kontor. I 
den norra delen av utredningsområdet gäller områdesbestämmelse Kn10, som 
fastställer att utökad lovplikt gäller för bland annat tillbyggnation och ommålning. 
Syftet med bestämmelserna är att skydda kulturvärdena i torpmiljön Framnäs, 
samt de enskilda torpen Lugnet och Dalbo längre norrut. Öster om 
utredningsområdet, på andra sidan E4, gäller områdesbestämmelse Kn9. Denna 
har samma typ av bestämmelser som ovan nämnda Kn10, i syfte att skydda 
kulturmiljön i herrgårdslandskapet runt sjön Valloxen. 

Platsen 
Utredningsområdet består i huvudsak av jordbruksmark och är obebyggt. Norr om 
utredningsområdet finns äldre bebyggelse i form av bostadshus (Framnäs). Väster 

Figur 11: Översiktskarta över Ar med fastighetsgränser markerade i kartan. 
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om utredningsområdet ligger Ar verksamhetsområde som bland annat består av 
industriverksamheter, kontor och handel. Tre kraftledningar löper genom området.  

Området består i huvudsak av postglacial lera vilket kan ses i Figur 12. nedan. På 
något håll i söder förekommer sandig morän. Topografiskt är utredningsområdet 
flackt med få större höjdskillnader.  

 

Sociala värden 
Utredningsområdet är synligt från E4 och ingår i kulturmiljön som riksintresset 
avser att skydda kring Valloxen, se nästa avsnitt. Denna kulturmiljö utgör just nu 
den visuella entrén till Knivsta från E4:an.  

En bit från utredningsområdet ligger den kommunala badplatsen Brunnbybadet 
vid Valloxen som är en viktig mötesplats och plats för rekreation. Idag saknas 
visuell koppling mellan utredningsområdet och badplatsen. 

Kulturvärden 
Hela utredningsområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården - 
Landskapet kring Valloxen och Säbysjön, se Figur 13 nedan. Riksintresset är en 
fornlämningsmiljö från bronsålder och järnålder som tillsammans med 
sockencentrum, kyrkomiljö, herrgårdsmiljö och kommunikationsmiljö visar 
bebyggelsens förändring från förhistorisk till historisk tid.  

Figur 12: Karta över markförhållanden i Ar. 
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Avgränsningen för riksintresset reviderades 2018, det beslutades då att Ar fortsatt 
skulle ingå i riksintresset. I Ar är det huvudsakliga värdet för riksintresset 
kombinationen mellan bebyggelsen i Framnäs och det öppna landskapet framför 
som kopplar ihop Framnäs med övriga delar i riksintresset. I riksintresse-
preciseringen är Framnäs särskilt utpekat som ett uttryckför riksintresset för 
Valloxen och Säbysjön. Torpen och dess närmaste omgivningar är skyddade av 
områdesbestämmelser. 

Enligt en beskrivning framtagen av länsstyrelsen för riksintresset är bland annat 
utblickar över öppna landskap ner mot Valloxen värden som bör värnas. Vidare 
beskrivs att eventuella nytillskott i bebyggelsen ska underordnas och utformas 
med hänsyn till den äldre bebyggelsen i området och med fördel placeras i 
uppdragna lägen i skogsbrynen. Äldre bebyggelse och dess karaktär ska dominera 
landskapsbilden enligt länsstyrelsens beskrivning. 

Framnäs är beläget direkt norr om utredningsområdet. Bild från Google Maps. 

Figur 13: Karta över Ar med kulturvärden och sociala värden. 
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I beskrivningen av riksintresset står det att Framnäs by från början utgjordes av 
två soldattorp som tillhörde Brunnby by. Därefter har ytterligare tre torp 
tillkommit och på så sätt har en torparby uppkommit.  

Vad gäller fornlämningar så finns det ett boplatsområde och en boplatslämning i  
den sydvästra delen av området, se Figur 13. Ytterligare fornlämningar i form av 
ett gravfält, en hålväg och boplatslämningar finns direkt söder om området. 

Naturvärden 
Inom utredningsområdet finns åkerholmar som omfattas av biotopskydd. 
Åkerholmar är små områden av natur- eller kulturmark, ett solitärt träd eller ett 
stort stenblock. Åkerholmar är ofta artrika miljöer med höga naturvärden. Om 
omgivande mark helt eller delvis överförs till annan markanvändning upphör 
skyddet.

 
En naturvärdesinventering har inte tagits fram för området. I Artportalen syns ett 
kluster av inrapporterade växter som betecknas som nära hotade, se Figur 14. 
Artfynden antyder att platsen är en torräng, vilket är att betrakta som ett 
naturvärdesobjekt. Direkt norr om området finns ett mindre ädellövträdsområde.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Området avrinner via Lövstaån till sjön Valloxen. Lövstaån uppströms Valloxen 
är i dagsläget en lång rad uträtade diken som delvis är kulverterade. Endast den 

Figur 14: Karta över Ar som visar naturvärden och förutsättningar kopplade till vatten. 
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sista dryga kilometern ner mot sjön har ett naturligt lopp, varav några hundra 
meter löper genom utredningsområdet.    

Lövstaån har måttlig ekologisk status, främst på grund av näringstillförsel och 
påverkan på åns naturliga sträckning. Ån uppnår inte god kemisk status på grund 
av att halterna av kvicksilver och PBDE överskrids, vilket är ett generellt problem 
för alla ytvattenförekomster i Sverige. 

Valloxen har statusklassningen dålig ekologisk status och når inte god kemisk 
status. Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är god status senast år 2033. 
Valloxens kemiska status beror främst av höga halter av kvicksilver och 
polybromerande difenyletrar (PBDE), vilket som ovan nämnt är ett generellt 
problem för alla ytvattenförekomster i Sverige.  

Framtida planerad bebyggelse får inte inverka negativt på recipienters status.  

Dagvatten 
Söder om utredningsområdet finns en lågpunkt i anslutning till Lövstaån som går 
längs med områdets västra gräns, se Figur 14. Den del av Lövstaån som löper 
genom områdets nordvästra del tillhör markavvattningsföretaget Sättra-Brännkärr-
Träfallet. Eftersom marken i huvudsak består av lera är sannolikt den naturliga 
infiltrationen i området låg. 

 
Lövstaån har fortsatt naturlig sträckning genom Ar. Bilden visar åns inlopp till Ar, som berörs av 
markavvattningsföretaget Sättra-Brännkärr-Träfallet. På andra sidan av Carl von Paykulls väg är ån 
kulverterad. Bild från Google maps. 

Trafikinfrastruktur  
Ar har väginfrastruktur i nära anslutning till området, men det är idag oklart 
vilken kapacitet Gredelbyleden och trafikplats Brunnby (184) har. 

Väg E4 angränsar utredningsområdet österifrån, se Figur 15. Vägen är viktig för 
långväga transporter av såväl gods som personer. Längs E4 gäller utökat 
byggnadsfritt avstånd om 50 meter enligt beslut från länsstyrelsen.  
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Teknisk försörjning 
Det finns kommunala va-ledningar i anslutning till området. Kraftledningar går i 
nord-sydlig riktning genom områdets västra del, se Figur 15. Utöver de 
kraftledningar som syns på kartan finns ytterligare en kraftledning. Dessa 
kraftledningar begränsar möjligheten att utveckla området. Svenska kraftnäts 
utredningskorridor för en dubbel 400 kV-ledning berör Ar, och skulle kunna 
begränsa möjligheten att använda marken ytterligare. Enligt samrådsmaterial är 
den föreslagna sträckningen densamma som nuvarande 220 kV-ledning, vilken 
planeras att rivas innan den nya dubbla ledningen byggs. 

 

Figur 15: Karta över samlad infrastruktur i Ar. Utöver de två kraftledningarna som visas på kartan finns 
ytterligare en ledning öster om ledningarna, se bild nedan. 

 

Kraftledningar i Ar, sett från Carl von Paykulls väg i södergående riktning. Bild från Google Maps. 
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Figur 16: Karta över bedömd känslighet i Ar 

 

Risk och störningar  
Utredningsområdet ligger i direkt anslutning till E4:an som är rekommenderad 
väg för farligt gods. Närheten till motorvägen innebär även att platsen är 
bullerstörd. 

Tre potentiellt förorenade områden har identifierats av länsstyrelsen direkt väster 
om området, se Figur 15. De tre potentiellt förorenade objekten har inte 
riskklassats och är aktiva verkstäder och industrier i Ar industriområde. 

Den nordöstra delen av området ligger inom påverkansområde för lågfartsflyg, där 
tätortsbebyggelse med bostäder inte får tillkomma. 

Sammanfattande analys  
Området i Ar ligger i direkt anslutning till ett befintligt verksamhetsområde. Det 
finns tillgång till väginfrastruktur och teknisk försörjning. Infrastrukturens 
kapacitet till följd av annan kommande utveckling i kommunen är okänt i 
dagsläget. I närområdet finns kollektivtrafik och gång- och cykelvägnät. Området 
är bullerstört från E4. Bullerstörda områden används ofta för verksamheter.  

Den samlade bedömningen är ovanstående till trots att området är mycket 
känsligt, se Figur 16. De tre huvudsakliga skälen är att området består av 
jordbruksmark och ligger inom riksintresse på kulturmiljö, samt att kraftledningar 
begränsar utvecklingen av området. Även förutsättningar vad gäller vatten 
påverkar bedömningen, vilket begränsar användning av områdets södra del. 
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Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan 
tillgodoses genom att annan mark ianspråktas. Ett verksamhetsområde bör kunna 
utgöra väsentligt samhällsintresse, men det inte säkerställt att behovet inte kan 
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 

Utredningsområdet i Ar ligger inom riksintresse för kulturmiljö, vars värden 
bedöms kunna påverkas negativt av ett verksamhetsområde. Skulle ett 
verksamhetsområde uppföras i norra delen bedöms utpekade värden i 
riksintressepreciseringen påverkas. Även det visuella intrycket av Knivstas östra 
entré skulle påverkas om platsen ändras från en kulturmiljö till ett 
verksamhetsområde. 

Utredningsområdet påverkas av kraftledningar som löper genom hela området. 
Det råder viss osäkerhet hur stor del av området som begränsas för utveckling av 
befintliga ledningar samt om utveckling av området ytterligare kommer att 
begränsas av den nya kraftledningen (dubbel 400 kV). Den initiala bedömningen 
är en stor del av utredningsområdet inte kan användas för 
verksamsamhetsutveckling på grund av kraftledningarna.  

Lövstaåns slingrande sträckning genom södra delen av Ar utgör en del av den 
enda kvarvarande naturliga delen av ån, som i övrigt har dikats och kulverterats. 
Åns morfologiska tillstånd (det vill säga hur påverkad den naturliga sträckningen 
är) utgör en parameter i vattenmyndigheternas klassning av ekologisk status. På 
grund av att Lövstaåns statusklassning med måttlig ekologisk status är det mindre 
troligt att mer av ån tillåts att kulverteras ytterligare. Det påverkar bedömningen 
av områdets känslighet i den södra delen av området. 

Hanteringen av de planeringsförutsättningar som lett till att området bedömts som 
känsligt utreds vidare vid en eventuell fortsatt planeringsprocess. 
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Nor 
Utredningsområdet för ett nytt verksamhetsområde på del av fastigheten Nor S:1 
är privatägd och cirka 230 hektar stor och beläget väster om E4, sydöst om 
Säbysjön, se Figur 17. På fastigheten Nor 1:4 som omges av utredningsområdet 
ligger torpet Matildadal. Utredningsområdet gränsar till områdesbestämmelse 
Kn8. Områdesbestämmelserna fastställer att utökad lovplikt gäller för bland annat 
tillbyggnation och ommålning, i syfte att skydda kulturmiljön runt Säbysjön.  

Platsen  

Utredningsområdet består av jordbruksmark, skog, öppna ytor och ett fåtal 
byggnader. Merparten av åkermarken i området är klassad som just åker i 
Jordbruksverkets blockdatabas, blocket direkt öster om Säbysjön har klassats som 
betesmark. Jordbruksmarken återfinns dels i ett stråk inom utredningsområdets 
östra del, dels i mindre plättar inom i den västra delen, se Figur 19. 

Marknivåerna inom området varierar mellan cirka +14 och +54 meter. De lägre 
belägna områdena består i huvudsak av åkermark medan de högre marknivåerna 
ligger inom skogsmark. Marken består till stor del av lera och sandig morän men 
bitvis även av berg och kärrtorv, se Figur 18 nedan.   

Figur 17: Översiktskarta över Nor. 
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Sociala värden  
En utredning kring vilka sociala värden som finns inom utredningsområdet har 
tagits fram. Enligt underlaget finns få stigar eller andra spår som vittnar om att 
området används för rekreation, undantaget är jakttorn som går att finna utspritt i 
området. Enligt uppgifter insamlade genom intervjuer som genomfördes i 
samband med utredningen om sociala värden används området för svamp- och 
bärplockning. Enligt utredningen används området i begränsad omfattning för 
rekreation och de främsta målpunkterna ligger utanför utredningsområdet, intill 
Säbysjön. Runt Säbysjön råder utökat strandskydd om 300 meter, vilket berör den 
västra delen av området.  

Det finns få entréer till området, en skogsbilväg angör från sydväst och en från 
nordväst. Dessa är försedda med bom och det saknas utpekade parkeringar vid 
bommarna. Söder om Säbysjön finns ett våtmarksområde som är otillgängligt på 
grund av avsaknad av stigar och spänger. Till följd av detta ska det vara svårt att 
röra sig i öst-västlig riktning genom området.  

Kulturvärden 
Området är till största delen obebyggt. Ungefär i mitten av utredningsområdet 
ligger torpet Matildadal med en tillhörande mindre ekonomibyggnad, se Figur 19. 

Figur 18: Karta över Nor med jordarter och nivåkurvor. 
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Torpet uppfördes sannolikt under 1860-talet och är det enda kvarvarande i 
området. Matildadal har byggts till och om, delar av stommen kan vara 
ursprunglig. Enligt generalstabskartan från 1867 var byggnaden ursprungligen 
placerad längre söderut i området. Det finns även nyare bostadsbebyggelse intill 
utredningsområdet, främst i sydväst vid Torslöt och till väster i Björksta.  

 
Enligt kulturmiljöutredningen som har tagits fram för området utgör den gamla 
vägen ner till Matildadal en kulturbärare, som visar på torpets koppling till Noors 
säteri som torpet tidigare lydde under (numer benämnt Noors slott). 
Kännetecknande är hur vägen följer topografin och kröker runt bergsklackar och 
små höjder. 

Lämningar går att skönja från andra torp. Torpet Hagtorp bedöms i 
kulturmiljöutredningen fortsatt ha upplevelsevärden till följd av gamla åkertegar 
och många lövträd.  

Enligt kulturmiljöutredningen är området närmast Säbysjön mest känsligt. 
Området gränsar till riksintresset Landskapet kring Valloxen och Säbysjön, varför 
utredningen rekommenderar att siktlinjer bevaras, se Figur 19. Vid en eventuell 
exploatering kan det i vissa fall handla om att spara angränsande skog som döljer 
en eventuell exploatering, enligt utredningen. 

I en arkeologisk fornlämningsinventering påträffades sju nya fornlämningar, fyra 
möjliga fornlämningar, tjugo utredningsobjekt och sju övriga kulturhistoriska 
lämningar. Utredningsobjekten utgörs av ytor som bedöms vara möjliga lägen för 
förhistoriska boplatser samt gravliknande lämningar. Inventeringen omfattade inte 

Figur 19: Karta över Nor med kulturvärden och sociala värden. 
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att fastställa antikvarisk status. De flesta av de utpekade objekten i inventeringen 
är lokaliserade till de uppodlade dalgångarna. Dessa områden bedöms enligt den 
arkeologiska fornlämningsinventeringen ha störst möjlighet för nya 
fornlämningar.  

Inom utredningsområdet fanns sedan tidigare fem registrerade fornlämningar, sex 
möjliga fornlämningar samt två övriga kulturhistoriska lämningar enligt 
Riksantikvarieämbetets register. De registrerade fornlämningarna återfinns i 
utredningsområdets västligaste del i anslutning till Säby, en tidigare by som var 
belägen intill Säbysjöns västra strand. Övriga lämningstyper är utspridda i 
utredningsområdet. 

 

 

Naturvärden 
En naturvärdesinventering har tagits fram för området. Totalt identifierades och 
klassades 13 områden med naturvärden. Ett område bedöms ha högt naturvärde, 
fem påtagligt naturvärde och resterande sju objekt bedöms ha visst naturvärde, se 
Figur 20. De flesta av naturvärdesobjekten ligger i ett kluster inom 
utredningsområdets västliga delar, söder om Säbysjön. Här finns varierade miljöer 
såsom våtmarksområde, hagmark med lönn och ek och branter med 
kryptogamflora (alger, lavar, mossor, svampar).   

Det finns sex platser där ett flertal artobservationer har identifierats och 
rapporterats till Artportalen. Många av dessa är fåglar, även växter förekommer. 

Elva naturvårdsarter påträffades inom utredningsområdet. Antalet fyndplatser är 
dock få, även här märks en koncentration söder om Säbysjön. Trettio värdefulla 
träd har identifierats inom området, samtliga är av betydelse för den biologiska 

Matildadals bostadshus och ekonomibyggnad. Bild från kulturmiljöutredningen. 
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mångfalden. I naturvärdesinventeringen konstateras att det i dagsläget råder 
kunskapsbrist om områdets fladdermusfauna. 

 

 
 

  

Figur 20: Karta över Nor som visar naturvärden. 

Klibbalskärr i området, bild från naturvärdesinventeringen. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Samtliga avrinningsområden i området avrinner via Säbysjön och Lövstaån, 
vidare till Garnsviken i Mälaren. Säbysjön är inte statusklassad. Lövstaån har 
måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status, se Figur 21. Den 
ekologiska klassningen baseras på kvalitetsfaktorerna näringsämnen, särskilt 
förorenande ämnen samt bristande samhängighet till följd av vandringshinder.  

Inte heller Mälaren-Garnsviken uppnår god kemisk status, och den ekologiska 
statusen är klassad till otillfredsställande till följd av övergödning. En eventuell 
framtida bebyggelse får inte inverka på recipientens status vilket kommer ställa 
höga krav på dagvattenhantering. 

Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram för att kartlägga nuvarande förutsättningar. 
Det finns enligt dagvattenutredningen goda förutsättningar för dagvattenhantering 
inom området utifrån geologiska förutsättningar. Detta i form av ytor med god 
infiltration samt större lågområden. Där marken har hög genomsläpplighet bör 
dagvatten i så stor utsträckning som möjligt infiltreras för att bidra till den 
naturliga grundvattenbildningen.  

Inom området finns tre markavattningsföretag, och ytterligare två företag bedöms 
påverkas om området exploateras. I den sydöstra delen av utredningsområdet 

Figur 21: Karta över Nor med förutsättningar kopplade till vatten. 
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ligger ett lågområde med större risk för översvämningar. Även söder om Säbysjön 
finns ett lågområde som ansluter till markavvattningsföretagen Torslöt-Sållbo 
torrläggningsföretag och Valloxens regleringsföretag. Två diken som omfattas av 
det generella biotopskyddet ligger inom utredningsområdet, se Figur 21. 

Trafikinfrastruktur  
Vägnätet i och omkring området är mycket begränsat. De två skogsbilvägar som 
angör området är enligt utredningen om sociala värden försedda med bommar. 
Båda dessa vägar är tillgängliga för promenader men slutar med en vändplan.  

Mindre väg i området, bild från dagvattenutredningen. 

E4 går förbi områdets östra sida. Forsbyvägen (väg 1045) sträcker sig längs 
järnvägens östra sida och går genom Knivsta och vidare söderut mot Märsta. 
Ledingevägen (väg 1048) som sträcker sig längs Valloxens södra sida genom Nor 
är smal och på flertalet sträckor saknas möjligheter till breddning på grund av 
höga natur- och kulturvärden och geotekniska förhållanden. En ny trafikplats på 
E4:an är därmed en förutsättning för att kunna utveckla området. Det finns även 
behov av en anslutning från E4 till utredningsområdet vidare till Knivsta tätort. 

För att Trafikverket ska se över frågan om en ny trafikplats krävs att kommunen 
genomför en utredning som redogör för hur E4:an skulle påverkas av en ny 
trafikplats. Efter att kommunen redogjort behov och påverkan beslutar 
Trafikverket huruvida en åtgärdsvalsstudie för en ny trafikplats kan påbörjas. Om 
beslut om ny trafikplats tas behöver även vägplan och bygghandling tas fram 
innan en faktisk byggnation kan påbörjas. Detta innebär att en eventuell trafikplats 
ligger flera år fram i tiden.  

Teknisk försörjning 
Planering för ledningsdragning till Käppalaverkets anläggning pågår. Ledningarna 
planeras gå väster om utredningsområdet för Nor.  

I området går två kraftledningar i nord-sydlig riktning. Kraftledningarna omfattas 
av Svenska kraftnäts utredningskorridor för förstärkning av transmissionsnätet, se 
Figur 22, vilket innebär att en ny dubbel kraftledning om 400 kV kan komma att 
uppföras. Enligt samrådsmaterial som publicerades under senvåren 2022 är den 
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föreslagna sträckningen densamma som nuvarande 220 kV-ledning, vilken 
planeras att rivas innan den nya dubbla ledningen byggs. 

 

Risk och störningar  
Merparten av området är markerat som fastmark i SGU:s översiktliga kartering, 
undantagen är de låglänta lerområdena. De brantare partierna består i huvudsak av 
berg i dagen, vilket begränsar risken för skred.  

De östra delarna av utredningsområdet är belägna intill E4:an, vilket medför att 
dessa delar av utredningsområdet är bullerstörda. En stor del av området ligger 
inom Arlandas påverkansområde för lågfartstrafik, där tätorter med 
bostadsbebyggelse inte får tillkomma. 

Den sydöstra delen av området berörs av buller från Arlandas influensområde, se 
Figur 22. Inom det markerade området längst i sydöst kan ekvivalentnivåer om 
55 dBA överskridas, vilket är gränsvärde för bostäder. Även maximalnivåer om 
70 dBA riskerar att överskridas i områdets sydöstra del, vilket får ske 16 gånger 
dagligen och 3 gånger om natten. För tätortsnära rekreation är rekommendationen 
att en ekvivalentnivå om 40 dBA inte bör överskridas.  

Figur 22: Karta över Nor som visar infrastruktur och potentiella föroreningar. 
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Sammanfattande analys  
De västra delarna av Nor, söder om Säbysjön, bedöms i detta skede som mycket 
känsligt område, se Figur 23. I området återfinns ett kluster av värden i form av 
jordbruksmark, kulturvärden, naturvärden samt att det angränsar till riksintresset 
Landskapet kring Valloxen och Säbysjön. Detta är ungefärligt markerat med vita 
ränder i kartan nedan.  

I kartan återfinns även en ungefärlig markering med gråa ränder i östra delen av 
Nor, ett område som bedöms som känsligt. Anledningen är att området utgörs av 
jordbruksmark, har biotopskydd, naturvärdeselement samt riskerar att 
översvämmas. 

Utredningsområdet saknar den transportinfrastruktur som krävs för ett större 
verksamhetsområde. En ny trafikplats på E4:an är en förutsättning för att kunna 
utveckla området. Det finns även behov av en anslutning från E4 till 
utredningsområdet och vidare till Knivsta, samt cykelväg och kollektivtrafik, 
eftersom området vid en eventuell utveckling blir en stor arbetsplats. Behovet av 
en kommunövergripande trafikinfrastrukturutredning har därmed aktualiserats. 
Behovet av att se över trafikinfrastrukturen och en eventuell trafikplats i Nor finns 
redan till följd av utvecklingen om 15 000 bostäder genom fyrspårsavtalet.  

Om en sådan utredning visar att området är möjligt att angöra från E4 och Knivsta 
tätort bör vattenrelaterade frågor hanteras vidare. Vattenförekomsternas 
statusklassningar i området i kombination med att det är naturmark som föreslås 
ianspråktas, medför svårigheter att inte öka föroreningsbelastningen vilket är ett 

Figur 23: Karta över bedömd känslighet i Nor. 
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grundläggande krav för utveckling. Lokala åtgärdsprogram för berörda 
vattenförekomster kan utarbetas som ett första steg. 

Hanteringen av känsliga områden utreds vidare vid en eventuell fortsatt 
planprocess. Följande frågor behöver fördjupad utredning och hanteras som ett 
första steg i efterföljande planering:   

• En kommunövergripande trafikinfrastrukturutredning  
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Forsby 
Utredningsområdet för ett verksamhetsområde i Forsby omfattar fastigheterna 
Forsby 2:10 respektive 2:12 som ligger i kommunens södra delar längs med 
Ostkustbanan precis vid kommungränsen mot Sigtuna kommun, se Figur 24. 
Utredningsområdet i Forsby omfattar cirka 120 hektar och är privatägt. Området 
är obebyggt och berörs inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Platsen  
Utredningsområdet består till stora delar av jordbruksmark och skogsmark, med 
en kraftledningsgata som skär rakt igenom området i en öst-västlig riktning. 
Forsbyvägen går genom områdets västra halva i nord-sydlig riktning. Genom 
jordbruksmarken rinner Forsbyån som utgår från Svartsjön direkt söder om 
kommungränsen till Sigtuna kommun. Det finns i dagsläget inga byggnader inom 
området. Sydost om utredningsområdet ligger gården Skalkungen, väster om 
utredningsområdet återfinns bebyggelse som skulle kunna påverkas av en 
byggnation. I den södra delen av utredningsområdet löper en gammal banvall 
mellan Ostkustbanan och Forsbyvägen, där järnvägen gick innan ombyggnad. 

Figur 24: Översiktskarta för Forsby. 
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Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom utredningsområdet av sandig 
morän med inslag av glacial och postglacial lera samt urberg, se Figur 25. Ett 
låglänt område i områdets södra del är markerat som gyttjelera med torv, vilket 
vanligtvis har mycket dålig hållfasthet. Inom utredningsområdet varierar höjderna 
mellan cirka + 18 till + 39 meter. Höjder är belägna i skogsområdena, och i 
dalgången längs Forsbyvägen ligger jordbruksmark. 

Sociala värden 
Sociala värden har inte inventerats i Forsby. Den tidigare banvallen som finns i 
området ser vid platsbesök ut att användas för promenader.  

Kulturvärden  
I mitten av utredningsområdet västra del finns ett kluster av fornlämningar i form 
av ett gravfält samt ett flertal hällristningar och hägnadsområden, se Figur 26. I 
norra delen, i anslutning till Forsbyvägen, finns tre fyndplatser med 
bebyggelselämningar som har klassats som möjliga fornlämningar samt en övrig 
kulturhistorisk lämning med fragment av en skafthålsyxa.  

  

Figur 25: Markförhållanden i Forsby. 
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Naturvärden  
Utredningsområdet består till stora delar av öppen jordbruksmark och skogsmark. 
Stora delar av skogen har avverkats, vilket troligen medfört att värdefulla biotoper 
i form av äldre barrskog som identifierades i underlaget till kommunens 
grönstrukturplan har förlorat sitt värde.  

En sumpskog som inte naturvärdesklassats finns i det föreslagna planområdets 
sydöstra delar. Sumpskogar är ovanliga i det kraftigt utdikade uppländska 
landskapet och kan därför ha ett betydande värde på lokal nivå.  

Ett antal åkerholmar som omfattas av det generella biotopskyddet finns i området, 
och flera diken skär genom åkermarken. Diken i jordbruksmark omfattas av det 
generella biotopskyddet om det under en betydande del av året håller ytvatten 
eller en fuktig markyta.  

I Artportalen har en flodsångare rapporterats in, vilket är en nära hotad art.  

Ytterst få spridningsvägar syns i underlaget till kommunens grönstrukturplan. Det 
är dock viktigt att ha i åtanke att denna inte tar hänsyn till naturområden utanför 
kommungränser, vilket innebär att det potentiellt kan finnas betydligt fler 
samband i Forsby.  

Figur 26: Kata över Forsby med kulturvärden och sociala värden. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Forsbyån som rinner genom området klassas inte som en vattenförekomst och 
saknar därför miljökvalitetsnormer. Ån rinner vidare ut i Lövstaån som har 
statusklassningen måttlig ekologisk status och som ej uppnår god kemisk status. 
Recipient för Lövstaån är Mälaren-Garnsviken, som har otillfredsställande 
ekologisk status och som ej uppnår god kemisk status.  

Dagvatten 
En betydande del av området är lågt belägen jordbruksmark med hög risk att 
översvämmas, se Figur 27. Länsstyrelsens lågpunktskartering visar området som 
ett stort instängt område öster om Forsbyvägen där vatten riskerar att ansamlas så 
att området översvämmas. Karteringen är övergripande och behöver kompletteras 
med platsspecifika utredningar där större hänsyn tas till markens beskaffenhet och 
möjligheter till alternativ avledning. Generellt är det olämpligt att exploatera 
områden där stora mängder vatten naturligt ansamlas vid större nederbörd.  

Vid eventuell framtida utveckling är det viktigt att säkerställa att denna lågpunkt 
inte orsakar skador på bebyggelse eller på järnvägen. En eventuell exploatering 
får inte skapa instängda områden eller medföra negativ påverkan nedströms. 
Naturliga lågpunkter kan med fördel avsättas som uppsamlingsytor vid skyfall. 
Lågpunkten ligger inom markavvattningsföretaget Svartsjöns sjösänkningsföretag. 
I norra delen av området finns ytterligare ett markavvattningsföretag.  

Figur 27: Karta över Forsby som visar naturvärden och vattenförutsättningar. 
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Trafikinfrastruktur  
Området ligger i direkt anslutning till Ostkustbanan, som är riksintresse för 
kommunikation, se Figur 28. Utbyggnad av ytterligare två spår i direkt anslutning 
till de två befintliga kan komma att påverka utredningsområdet genom att 
ytterligare mark tas i anspråk. 

Den enda väg som finns ut till området är Forsbyvägen, som utgår från Knivsta 
tätort och går igenom området och vidare till Sigtuna kommun. Trafikverket är 
väghållare genom området. Från utredningsområdet till Knivsta tätort är 
Forsbyvägen smal och går genom bostadsområden där möjligheterna till 
breddning är begränsade. Avståndet till E4 är drygt två kilometer fågelvägen. En 
ny trafikplats på E4:an, samt en bredare väg till området, är förutsättningar för att 
kunna utveckla området2. Kollektivtrafik till området saknas. 

                                            
2 Se avsnittet Trafikinfrastruktur under utredningsområde Nor för att läsa mer om processen att 
bygga en ny trafikplats. 

Figur 28: Karta över Forsby med infrastruktur och potentiella föroreningar. 
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En bro på den gamla banvallen, underfarten har växt igen. Foto Knivsta kommun. 

Teknisk försörjning  
En kraftledning går genom området i öst-västlig riktning, se Figur 28. Bredvid 
denna löper även en mindre kraftledning. 

Utredningskorridoren för anslutningen till Käppala löper genom 
utredningsområdet Forsby, se Figur 28.  

Kraftledningsgatan som skär genom området. Foto Knivsta kommun. 

Risk och störningar 
Området ligger inom riksintresset för Arlandas påverkansområde för lågfartsflyg.  

I områdets nordvästra del har länsstyrelsen identifierat en potentiell förorening i 
form av en avfallsdeponi, se Figur 28. Deponin är inte riskklassad. Den gamla 
banvallen i området har inte utretts för föroreningar, längre norrut, utanför 
utredningsområdet, har föroreningar konstaterats. Gamla banvallar innehåller ofta 
föroreningar till följd av träimpregnerade slipers och ogräsbekämpning.  

Utredningsområdet ligger i anslutning till Trafikverkets avgränsning av 
bullerstörningar från Arlanda. Vidare har stora delar av utredningsområdet 
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markerats som ej fastmark av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, vilket 
kan innebära att det finns risk för skred och ras. 

Sammanfattande analys  
Sammantaget sammanfaller ett antal värden, främst jordbruksmark, med ett 
område med risk för översvämningar inom utredningsområdets södra del. Detta 
medför att aktuellt delområde bedöms vara mycket känsligt, vilket illustreras i 
kartan nedan med en ungefärlig vit markering, se Figur 29. Jordbruksmarken norr 
om kraftledningsgatan bedöms ha något lägre känslighet.  

I ansökan om planbesked angavs att huvudinriktningen för verksamheterna är 
järnvägsbaserade. Jordbruksmarken i området skulle eventuellt kunna motiveras 
att ianspråktas för verksamhetsområde på grund av att området behöver ligga i 
anslutning till järnvägen. Denna jordbruksmark är, som har nämnts ovan, 
samtidigt ett instängt område med hög risk att översvämmas i den södra delen.  

Arbetet med förstudien har aktualiserat behovet av en övergripande 
trafikinfrastrukturutredning för kommunen. Denna trafikinfrastrukturutredning 
behöver hantera hur kommunens framtida trafikinfrastruktur ska utformas och i 
samband med det även ta med den föreslagna utvecklingen av Forsby. Utöver en 
trafikplats behöver området kunna anslutas till tätorten med en bredare väg än i 
dagsläget. Även stickspår till Ostkustbanan behöver kunna anläggas.  

Vattenförekomsternas statusklassningar i området i kombination med att det är 
naturmark som föreslås ianspråktas, medför svårigheter att inte öka 

Figur 29: Karta över bedömd känslighet i Forsby. 
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föroreningsbelastningen vilket är ett grundläggande krav för utveckling. Lokala 
åtgärdsprogram för berörda vattenförekomster kan behöva tas fram.   

Hanteringen av känsliga områden utreds vidare vid en eventuell fortsatt 
planprocess. Följande frågor behöver fördjupad utredning och hanteras som ett 
första steg i efterföljande planering:    

• Stickspår till Ostkustbanan 
• En kommunövergripande trafikinfrastrukturutredning 
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Generella slutsatser och medskick 
framåt  
Behovet av en övergripande trafikinfrastrukturutredning samt frågor som berör 
vattenkvalitet är de viktigaste planeringsaspekterna som har identifierats i 
samband med arbetet med denna rapport.  

Ett annat behov som har växt fram under arbetet med rapporten är att få en samlad 
bild över kommunens behov av verksamhetsområden och lämpliga områden för 
verksamhetsutveckling. 

Trafikinfrastruktur 
Befolkningen i kommunen ökar och kommunen ska bygga 15 000 bostäder fram 
till 2057 enligt fyrspårsavtalet. Till följd av detta samt att det finns ett behov av ny 
verksamhetsmark behövs en kommunövergripande utredning kring hur 
trafikinfrastrukturen ska utvecklas. Detta arbete påbörjades under våren 2022 och 
sker i anslutning till arbetet med en ny översiktsplan för Knivsta kommun. 

Slutsatserna i en övergripande trafikinfrastrukturutredning kommer att ge 
förutsättningar för respektive område. Brunnby och Ar ligger invid en befintlig 
trafikplats. Det är dock oklart hur stora trafikflöden trafikplats Brunnby klarar, 
samt vilken kapacitet väg 77 och Carl von Paykulls väg har, i kombination med 
den förväntade befolkningsutvecklingen. Det kommer att behöva ingå i den 
övergripande trafikinfrastrukturutredningen. För Nor och Forsby gäller att en helt 
ny trafikplats behöver tillskapas. Vägar mellan dessa utredningsområden och 
Knivsta tätort behöver också tillkomma. Att tillskapa ytterligare en trafikplats på 
E4 är en tidskrävande process. Forsby är även beroende av att stickspår är möjliga 
att anlägga.  

Det finns skäl att avvakta trafikinfrastrukturutredningen för att för att klargöra 
förutsättningarna för en trafikplats i söder innan en dialog med Trafikverket om 
ytterligare en trafikplats initieras. Framtagna utredningar indikerar att det finns 
utmaningar att få till en öst-västlig koppling från en ny trafikplats vidare till 
Knivsta tätort på grund av höga kultur- och naturvärden. 

Vid planering av verksamhetsområden som innebär ökade transportbehov och 
ökad mängd arbetsplatser behöver förutsättningarna för en hållbar mobilitet 
hanteras i ett tidigt skede och finnas med under hela processen. I enlighet med 
fyrspårsavtalet ställs höga krav på hållbarhet och innovation. Möjligheten att 
angöra området till fots, cykel och via kollektivtrafik är därför viktiga att ha i 
åtanke. Samtliga områden bedöms ligga tillräckligt nära centralorten för att 
möjliggöra hållbar arbetspendling förutsatt att bra förbindelser kan säkerställas. 
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Vattenkvalitet 
Samtliga utredningsområden i rapporten avrinner via Lövstaån vidare till 
Garnsviken i Mälaren. Ar och Brunnby passerar även sjön Valloxen på vägen. 
Samtliga vattenförekomster har problem med att nå god status såväl ekologiskt 
som kemiskt. Situationen är sämst för Valloxen, som är klassificerad med dålig 
ekologisk status. Kraven på dagvattenhantering kommer att vara stora oavsett var 
framtida verksamhetsetablering sker, men i synnerhet i områden där stora 
naturområden tas i anspråk och hårdgörs, vilket är aktuellt i både Brunnby, Nor 
och Forsby.  

I Brunnby kan det råda begränsade möjligheter för infiltration. Det instängda 
området i Forsby visar även på en ökad översvämningsrisk, där en mycket stor 
kapacitet för omhändertagande av dagvatten skulle krävas för att inte riskera 
översvämningar. Även Ar bedöms ha något sämre förutsättningar då en 
exploatering i området skulle påverka den del av Lövstaån som fortfarande har en 
naturlig sträckning. 

De ökade kraven på god vattenkvalitet ställer krav på kommunens hantering för 
att kunna utveckla ny bebyggelse. En första åtgärd kan därför vara att ta fram 
lokala åtgärdsprogram för de berörda vattenförekomsterna, vilket kan underlätta 
planarbetet i de eventuella områden som kan bli aktuella för 
verksamhetsutveckling framöver. 

Verksamhetsutveckling 
De fyra områden som behandlas i denna rapport omfattar totalt en yta om 
613 hektar. I den framtagna handels- och verksamhetsutredningen uppskattas 
kommunens totala behov av verksamhetsmark utanför centralorten vara 
230 hektar fram till 2050. Utredningen tar inte hänsyn till utveckling av 
verksamhetsområden i angränsande kommuner. Utredningen indikerar med andra 
ord att om alla områden skulle exploateras skulle en betydande överkapacitet 
finnas. Det råder dock stora osäkerheter med att uppskatta behov så pass långt in i 
framtiden som 2050. Om de områden som bedömts vara känsliga eller mycket 
känsliga undantas från verksamhetsutveckling kvarstår cirka 400 hektar.  

Handels- och verksamhetsutredningen som har tagits fram som en 
underlagsrapport i samband med detta arbete har utgått från de fyra 
utredningsområden som ingår i denna rapport. Det kan finnas alternativa 
lokaliseringar i kommunen som kan ha liknande eller bättre förutsättningar. Det 
kan därför finnas ett stort värde i att ta fram en näringslivs- och marknadsanalys 
som utreder lämpliga platser för verksamhetsutveckling i hela kommunen.  

En sådan kommunövergripande näringslivs- och marknadsanalys kan även 
användas som underlag för beslut om inriktning för de områden som senare 
utvecklas till verksamhetsområden. Huruvida det är lämpligt att lokalisera den typ 
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av verksamhet som planbeskedsansökningarna angett inom utredningsområdena 
är inte utrett i denna rapport. Det finns behov av att bevaka och utreda hur en 
utveckling av verksamheter utanför stadskärnan kan komma att påverka denna 
vilket också kan hanteras i en sådan kommunövergripande analys. 

Kommunen bör således ta ett samlat grepp kring utveckling av 
verksamhetsområden och dess etableringsinriktningar. Detta för att skapa goda 
förutsättningar för en bra och långsiktigt hållbar utveckling för hela Knivsta 
kommun. 
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Övergripande 

- Handels- och verksamhetsutredning. RSD 2021.  

GIS-underlag 

Underlag från nedanstående källor har använts för de GIS-analyser som tagits 
fram inom ramen för uppdraget. 

- Knivsta kommun 
- Länsstyrelsen i Uppsalas län 
- Länsstyrelsen i Stockholms län 
- Lantmäteriet 
- Trafikverket 
- Skogsstyrelsen 
- Naturvårdsverket 
- Jordbruksverket 
- Riksantikvarieämbetet 
- Vattenmyndigheterna 
- SLU:s artportal 
- Svenska kraftnät 
- Sveriges geologiska undersökning 
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