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“Modins trädgård”

Bakgrund
Knivsta är del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala och, med vision om att
befolkningen ska öka från dagens drygt 18 000 till 25 000 invånare, en utav
Sveriges snabbast växande kommuner. Från en liten socken omgärdad av
bondbyar växte Knivsta till en tätort när järnvägen drogs genom området år
1865. Den nya kopplingen från Knivsta till Stockholm och Uppsala bidrog till att
industrier utvecklades och ortens befolkning ökade. Förutom de tjänster som
uppstod i anknytning till järnvägsstationen etablerades ett sågverk, tegelbruk,
mejeri och små lokala handelsverksamheter. Under senare delen av 1900-talet
övergick orten framförallt till ett pendlarsamhälle och en alltmer tätare bebyggelse
uppstod kring järnvägen, med en majoritet av de boende som arbetar i Uppsala,
Stockholm eller Arlanda.
Den befintliga centrummiljön präglas av en omväxlande bebyggelse som speglar
Knivstas utveckling i olika perioder. Området saknar dock en sammanhållen
stadsstruktur som väver samman det befintliga och skapar möjligheter för
tillkommande bebyggelse. En fortsatt ökad befolkning innebär en efterfrågan på
bostäder och service samt ett behov av att utveckla platsen invid kommunhuset
och tågstationen till en stadskärna som tydligt annonserar kommunens centrum.
I Vision 2025, som antogs 2013 av Knivsta kommuns kommunfullmäktige,
beskrivs ambitioner att utveckla Knivsta till en modern småstad med en större
del av befolkningen arbetandes i Knivsta.
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helhetsgrepp om kvarteret. Fastigheterna ägs av Genova Property Group och
Redito Property Investors. Under det inledande arbetet med planen togs även
delar av fastigheten Gredelby 21:3, där kommunhuset står, in i planområdet.
Detaljplanen för fastigheterna heter Kvarteret Segerdal och i planförslaget gäller
planläggning för bostäder, parker och centrumändamål och skapar möjligheter
till en mer stadslik centrumkärna samt en förtätning i direkt anslutning till
järnvägsstationen.

Status och syfte		 					

Gestaltningsprogrammet förtydligar och säkerställer kvaliteter i gestaltningen av
byggnader, kvartersmark och allmän platsmark. Genom att föreslå, tydliggöra och
illustrera önskade kvaliteter i det nya området utgör det riktlinjer i projektet efter
planskedet och fungerar som stöd för projektering och bygglovbeslut.

Mål										
Målet med gestaltningsprogrammet är att stärka Knivsta centrums identitet och
karaktär i enlighet med kommunens vision om att skapa en levande, modern
småstad, samt öka kvaliteterna vad gäller rörelse, tillgänglighet och en aktiv
centrumkärna.
Den byggda miljön i Knivsta centrum ska tillföra nya värden genom:

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv
och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar
attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en
föregångskommun för det hållbara samhället.”

- En tydlig stadsmiljö med bibehållen småstadskaraktär och förutsättningar för
ett gott stadsliv för boende och besökare.
- Plats för grönska och ekosystemtjänster i tätorten.

Denna vision är grunden till Knivstas utveckling och utgångspunkt i arbetet med
den kommunövergripande översiktsplanen. Vidare beslutade Kommunstyrelsen
i december 2016 att ge positivt planbesked på fastigheten Särsta 12:1. Under
våren 2017 inleddes diskussioner med fastighetsägaren till Särsta 12:1
samt med intilliggande fastighet Gredelby 21:1 om att påbörja planläggning.
Planområdet utvidgades då till att inkludera båda fastigheterna för att få ett bra

- En ny bebyggelse som ingår i en helhet och samspelar med topografi,
befintlig skala och täthet.
- En stadsmiljö med långsiktiga och hållbara värden.

Från pendlarsamhälle till småstad
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Knivsta centrum idag

				
I Knivsta centrum finns byggnader från olika tider och i olika stilar. Centrumområdet
har framförallt vuxit fram kring järnvägen med trä- och tegelbyggnader från
sekelskiftet, bostadshus, affärs-, apoteks- och posthus från början av 1900-talet
och ett kommunhus från 2012.
Närmast tågstationen karaktäriseras miljön av de gamla stationshuset från 1865
och av fyra gamla centrumgårdar med stora, faluröda bostadshus samt Modins
affärshus från början av 1900-talet. Den låga och tämligen glesa bebyggelsen
längs Centralvägen avslutas med det höga kommunhuset, vidare planeras för mer
och högre bebyggelse norr om Staffansvägen i Sågverksområdet. De byggnader
som kantar Centralvägen ligger indragna från vägen på lika avstånd och bildar ett
rakt fasadliv med generös förgårdsmark där stora lövträd växer.
Knivstas gamla huvudgata, Apoteksvägen, är en viktig del av centrumområdet
och har fått sitt namn från det gamla apoteket som uppfördes 1917-1918.
Förutom apoteksbyggnaden och den gamla posten från 1934, var det först
på mitten av 40-talet som bebyggelsen längs vägen tog fart och senare
byggdes på i och med centrumbyggnaden från 1969 (ombyggd 1995).
Idag karaktäriseras Apoteksvägen av större centrumanläggningar närmare
järnvägen och småhus längre österut samt en stor markparkering i anslutning
till kommunhuset.
Knivstas befintliga centrum sett från Gredelbyvägen (5 på karta, sid. 5) Foto: Kod Arkitekter.

Kommunhuset uppfört 2012,
Centralvägen/Staffansvägen (1 på karta,
sid. 5) Foto: Kod Arkitekter.

Modins Järnhandel, uppfört av bröderna Det gamla apoteket uppfört 1917-1918
Modin 1909, Centralvägen (2 på karta,
Apoteksvägen (3 på karta, sid. 5)
sid. 5) Foto: Knivsta kommun.
Foto: Kod Arkitekter.

Den gamla posten uppfört 1934,
Apoteksvägen (4 på karta, sid. 5)
Foto: Kod Arkitekter.

Centrumbyggnaden från 1969, ombyggd
1995, Apoteksvägen/Gredelbyvägen
(Planeras att rivas) Foto: Kod Arkitekter.
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I korsningen Apoteksvägen/Forsbyvägen ligger ett litet torg som ramas in av en
lång rödputsad centrumbyggnad med sadeltak samt en liten affärslokal på en
våning. Byggnaderna uppfördes 2005 enligt en plan från 1990-talet.
7

Stadsbyggnadsåtgärderna i samband med centrumförnyelsen på 2010-talet
har dock medfört att Knivstas centrum har förskjutits norrut. Den nedre delen
av Staffansvägen, som ligger närmast järnvägen, präglas framförallt av nya,
högre byggnader med kommunhuset som stod klart 2012. Därtill uppfördes
bostadshus i 3-4 våningar i modern stil med putsade fasader i rött, gult och grått.
Både Staffansvägen och dess parallellgata mot norr, Klyvargatan, är breda och
öppna med tydliga siktlinjer. Längs Staffansvägen mot norr ligger ett stort torg
kantat av moderna bostadshus samt Willys mataffär mitt emot kommunhuset.
Sågverkstorget är, som nämnt, planlagt med ytterligare bebyggelse men som
ännu inte fardigställts.

Sågverkstorget

9
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Grede

Med flera stora, öppna ytor upplevs den befintliga centrummiljön som ödslig
och vittnar inte om en ort i tillväxt och utveckling. Det finns ett behov av en
mer sammanhängande stadsstruktur med fler dynaminska mötesplatser och
livliga stadsrum. Som granne till kommunhuset och tågstationen står Kvarteret
Segerdal bokstavligen i centrum för denna utveckling. Platsen utgörs idag av en
parkeringsplats och två centrumbyggnader med mestadels outhyrda lokaler, men
i och med den nya detaljplanen som tas fram för Kvarteret Segerdal så möjliggörs
en varierad bebyggelse med bostäder och verksamheter samt nya gatustråk och
gröna parker.
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Putsade bostadshus längs med
Staffansvägen (7 på karta ovan)
Foto: Knivsta kommun.
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Markparkering och kommunhuset sett
från Apoteksvägen, ingår i planområdet
för Kv. Segerdal (6 på karta ovan)
Foto: Kod Arkitekter.

6

Illustration av planerad bebyggelse i Kvarter Segerdal som en koppling mellan det nya
Sågverkstorget och det gamla centrumet.

Bostadshus längs med Sågverkstorget,
tydliga siktlinjer.
Foto: Kod Arkitekter.

Putsade bostadshus vid nedre
Staffansvägen (8 på karta ovan)
Foto: Kod Arkitekter.

Putsade bostadshus uppförda 2011 vid
nedre Staffansvägen (9 på karta ovan)
Foto: Kod Arkitekter.

Stadsbyggnadsvision
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Att skapa gemensamma platser i staden

När Knivsta planeras att utvecklas ytterligare behövs ett mer definierat centrum
som binder ihop det gamla med det nya och skapar fler dynamiska mötesplatser.
Detaljplanen för Kvarter Segerdal tillför en sekvens av varierade stadsrum och
gröna platser. Segerdal kommer att bli Knivstas nya hjärta och stadskärna och
utgöra pusselbiten som länkar samman det nya Sågverkstorget med den äldre
mer småskaliga centrumplatsen vid korsningen Apoteksvägen-Forsbyvägen.
Kvarteren i Segerdal ska tydligt annonsera kommunens centrum: En plats för
både boende och besökare. I den nya planen prioriteras mellanrummen som
ger möjlighet till lek, rekreation och stadsliv. De nya stråken och platserna är till
för gångtrafikanter och cyklister snarare än för bilar. Förutom bostäder kommer
kvarteret Segerdal att bestå av torg, gågator, gröna stråk och små gemytliga
offentliga platser. Vid kommunhuset och Modins gamla järnhandel skapas en
park med trädgårdskänsla och längs med Apoteksvägen uppförs en mindre park i
söderläge. Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med sittplatser och planteringar,
där det finns gott om platser att slå sig ner för att titta på folk som passerar förbi.
I bottenvåningarna ska det finnas möjlighet till att etablera verksamheter så som
butiker, kaféer, gym och arbetsplatser m.m.
Den tillkommande bebyggelsen ska vårda det befintliga och tillföra platser och
stråk som stärker Knivstas identitet som en levande småstad. Det är viktigt att
området speglar Knivstas själ och vårdar de byggda minnen som finns kvar men
samtidigt skapar möjligheter för den växande, moderna småstaden.
Illustration av planerad bebyggelse och parken
framför kommunhuset, Kod Arkitekter.

Gröna gårdar (Ref: Paraden, Kod
Arkitekter). Bild: Kod Arkitekter.

Levande gaturum (Ref: Roslags Näsby,
Kod Arkitekter). Bild: Kod Arkitekter.

Flexibel och grön förgårdsmark
(Ref: Vallastaden). Foto: Kod Arkitekter.

Höga entrévåningar
(Ref: Rosteriet, Kod Arkitekter). Foto:
Måns Berg.

Grönskande parker (Ref: Johan Helmich
Romans park Stockholm).
Foto: Kvinsta kommun.

Illustrationsplan
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02. Analys och ambition

Analys av platsens förutsättningar
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Två skalor

s
Willy

I norr angränsar Segerdal mot storskalig ny bebyggelse med stora torgrum
medan det öster- och söderut är den mindre skalan som dominerar, med äldre
centrumbebyggelser och villor.

orget

Sol och buller

erkst
Sågv

Sol och buller kommer från samma riktning och den tillkommande bebyggelsen
ska skydda boende från höga ljudnivåer men samtidigt utnyttja soliga lägen
optimalt.

rum
stads
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lång

En koppling
En förutsättning för planarbetet är att skapa en koppling mellan Sågverkstorget
och det gamla centrumet längs Apoteksvägen.
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Analys av befintlig miljö
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Hållbarhetsinventering: Befintliga värden och förutsättningar		
För att få en bild av styrkor och svagheter i de offentliga rummen i Knivsta har
en enkel hållbarhetsinventering tagits fram. Metoden går ut på att inventera
miljöer ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv för att kunna bedöma
vilka områden som behöver stärkas upp. Målet är en bra balans och många
synergieffekter mellan de olika parametrarna.

Sociala värden: Dynamiska mötesplatser, torg och stråk
Knivsta idag: Osammanhängade, fragmentariskt, storskaligt, saknas
naturliga mötesplatser.

lbyväg
en

Ekonomiska värden: Var finns en lokal ekonomi?
Mindre verksamheter i korsningen Apoteksvägen-Forbyvägen, 		
centrumhuset står tomt förutom Systembolaget, Postnord och 		
Familyhouse.
Lokaler i ny bebyggelse vid torg: Willys, Kommunhus, m.m.
Arbetsplatser saknas förutom i kommunhuset, inget tydligt huvudstråk
eller centrumplats.

Grede

Ekologiska värden: Kyrkbacken, gatuträd, fickparken bredvid Willys.
Mycket grönt runt om centrum men mindre i de centrala delarna.
vä
tral
Cen
gen

Där sociala, ekonomiska och ekologiska värden överlappar finns störst potential
för ett välfungerande stadsliv.
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Sociala värden

Ekonomiska värden

Ekologiska värden

Ambition med tillkommande bebyggelse
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Koppla ihop och förstärk värden					
Målet med den tillkommande bebyggelsen är att utifrån det befintliga tillföra fler
synergier mellan sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Knivstas tillgång
och närhet till stora grönområden är en bidragande faktor till kommunens
attraktivitet. Nybyggnationen som föreslås sker därför inte på bekostnad av ytor
som är skyddade eller anses besitta högt ekologiskt värde. Den tillkommande
bebyggelsen bidrar istället till att skapa fler gröna platser i centrum genom trygga
och soliga parker och stadsrum med välfungerande ekosystemtjänster.

Sociala värden: I planförslaget tillkommer flera mötesplatser, framförallt
en park i anslutning till kommunhuset och Modins Järnhandel samt en
mindre fickpark på Apoteksvägen, mittemot det gamla centrumet. Den
nya lokalgatan skapar även en koppling mellan det gamla centrumet
och det nya Sågverkstorget vilket aktiverar både Apoteksvägen och 		
stråket som går från tågstationen mot Gredelbyvägen.

Grede

lbyväg
en

Ekonomiska värden: Den planerade bebyggelsen möjliggör flera lägen
för centrumverksamheter, främst ut mot Apoteksvägen, parken och
kommunhuset. Den nya lokalgatan som startar vid Apoteksvägen leder
upp mot Sågverkstorget och de butiker som ligger där. I kvarteret 		
närmast Centralvägen skulle det även kunna vara kontor eller hotell i de
övre våningarna.
vä
tral
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Ekologiska värden: Grönskande parker. Förgårdsmark med planteringar,
växtbäddar och fler gatuträd samt trädgropar med markgaller.
Gröna bostadsgårdar.
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Tillskottet och sammansättningen av byggnader och dess funktioner, verksamheter
samt allmänna platser så som parker och torg, gator och stråk, bidrar i att
förmedla bilden av stadens identitet som:
N

“En modern småstad med ett levande grannskap och välfungerande
ekosystemtjänster”
- Ur ´Vision 2025´

Sociala värden

Ekonomiska värden

Ekologiska värden

Ekosystemtjänster
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‘Ekosystemtjänster’ innebär livsnödvändiga tjänster som naturen tillhandahåller
helt gratis, så som träd och växtbäddar. Dessa är viktiga för staden eftersom de
hjälper till att stötta den biologiska mångfalden, filtrerar vatten, främjar hälsa och
sociala interaktioner samt bidrar till att försölja människors mat-, material- och
energikonsumtion m.m.

Dagvattenhantering: Låt naturen göra jobbet
Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö och ska utformas så
att de ger så många ekosystemtjänster som möjligt. Dagvatten utnyttjas som
en resurs för träd och grönska och infiltrerar planteringsytor och trädgropar på
förgårdsmarken i varje kvarter. Vid kraftiga regn fördröjs dagvatten i skålformade
grönytor utanför kommunhuset. Dagvatten från tak och gårdar kan även ledas till
innergårdar och infiltreras på dess grönytor.

Förgårdsmark som bidrar till stadslivet

lbyväg
en

Det ska vara två meter förgårdsmark mellan byggnad och gångbana för att skapa
möjlighet för möblering, cykelparkering och planteringar, för ett mer levande
gaturum. Förgårdsmarken närmast bostäderna kan efter behov utformas mer
eller mindre offentlig. För bostäder i markplan kan förgårdsmarken användas
som uteplats som bildar en bufferzon mot gatan, medan lokaler kan förlänga
sina verksamheter ut på förgårdsmarken genom t.ex. uteservering.

Grede

Bostadsgårdar

gen

vä
tral
Cen

Innergården är en gemensam plats där boende möts för lek och rekreation.
Gårdsmiljöerna ska utformas väl estetiskt och funktionellt, gärna
trädgårdsliknande med rumsbildande planteringar för olika funktioner och
aktiviteter. Bostadsgårdar ska struktureras så att det finns tillgång till både sol
och skugga. Rekommendationen är att en plats på gården är solbelyst minst tre
timmar mellan klockan 9-17 vid vårdagjämning och att någon del av gården är
solbelyst minst fem timmar mellan klockan 9-17 vid vårdagjämning.
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Kvarter som väver samman staden
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Tre kvarter
Tre robusta kvarter bygger den nya stadsstrukturen kring det offentliga rummet.
Kvarterens hörn hålls slutna medan husen delas upp genom förskjutningar och
öppningar. Detta tillför en dynamik i stadsrummen och en anpassing till befintlig
bebyggelse. Öppningarna i kvarteren ger också ljus till gårdar och ger utblickar
mot gator och torg. Kvarterens form skyddar från buller och skapar plats för
gröna, privata gårdar vilket skapar goda boendemiljöer.

Sågverkstorget
rum
stads
stora a fasader
lång

Småskaliga stadsrum
De nya kvarteren ger täta gaturum som mynnar ut i gröna, offentliga platser.
Från det vidsträckta Sågverkstorget trappas gaturummet ned till en ny lokalgata,
som en förlängning av det gångstråk som sträcker sig genom Sågenområdet.
Gaturummet avslutas i en södervänd liten park, där lokalgatan och parken skapar
en koppling till den gamla centrumplatsen. Mellan kommunhuset, Modins hus och
den nya bebyggelsen bildas också ett park med närhet till järnvägsstationen.

lbyväg
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Kv. C
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Modins
Park

Grede

Gån

Kvarteren i Segerdal ges en sammanhållen gestaltning och en kontinuerlig
takfotshöjd. Fönstersättningen ska vara harmonisk. Bottenvåningarna ska
ge möjligheter till bostäder och centrumverksamheter. Variation till fasader
och gaturum ges genom förskjutningar i fasadliv samt möjlighet till takkupor,
kungsvåningar och indragna terrasser. Varje byggnad får en egen karaktär av
kulör, material och detaljering, se vidare i ‘Utformning av kvartersmark’.
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Programmering och trygghet
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Plats för aktiviteter i det offentliga rummet
De nya platserna som tillförs i centrala Knivsta är placerade i de bästa lägena för
sol under hela dagen där människor kan mötas, leka och vila. Genom en blandning
av bostäder och verksamheter bildas flöden av människor som passerar och
gaturummet blir en tryggare plats att vistas i.
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I den offentliga miljön ska hänsyn tas till behoven som personer med funktionsvariationer har genom bl.a:
- Skyltning
- Materialval
- Sittmöjligheter
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Säkerhet och trygghet
Den faktiska säkerheten samt den upplevda tryggheten i det offentliga rummet
ska beaktas vid utformning av den fysiska miljön genom bl.a:
- Överblickbara och upplysta utemiljöer utan mörka vrår
- Gång- och cykelvägar med god belysning
- Bottenvåningar med verksamheter som stimulerar till en säker miljö även under
kvällstid
- Upplysta bostadsentréer och bostadskomplement som vänds mot omgivande
gaturum
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SNÖ

Platserna har dessutom potential att rymma många sorters aktiviteteter och
det är viktigt att bejaka invånarnas egna initiativ till användning. Samtidigt finns
här möjlighet för kommunen att erbjuda program som saknar en naturlig plats
i centrum, som exempelvis lekmiljöer. Kvarteret har också med sin närhet till
kommunhuset potential att bli en knutpunkt för samhällsverksamheter.
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Gator och stråk
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“En viktig del i arbetet med att åstadkomma ett hållbart transportsystem är
utformningen av den fysiska miljön. I och med att gång- och cykeltrafikanter rör
sig i relativt låga hastigheter ställs högre krav på trivsamt utformade miljöer
samt närhet mellan viktiga målpunkter. Detta leder till att människor rör sig i det
offentliga rummet och utgör ett viktigt bidrag till en levande stadsmiljö”.
- Trafikstrategi för Knivsta kommun.
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Bef. koppling för tåg

Bef. gångfartskoppling

Bef. koppling för busstrafik

Ny gångfartskoppling

Bef. biltillgänglig koppling

N

Bef. koppling för cyklar
Ny koppling för cyklar

Bef. gångfartskoppling
Ny gångfartskoppling

03. Utfomning av allmänna platser

Ny lokalgata
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Materialitet
		
		
		

Mittenzon med betongplattor som samspelar med karaktären hos 			
anslutande stråk från Sågverkstorget i norr. Sidozon med avvikande
markbeläggning som samspelar med intilliggande stråk norr om 			
planområdet, linjeavvattning, trädgaller.

Växtkaraktär

Gatuträd, möjlighet att ordna uteplatser och planteringar för boenden.

ata

Gågatan kantas av flexibla zoner för antingen gående eller privata 			
uteplatser för boende. Dagvattenåtgärder som bidrar till stadsrummet genom
grönska eller visuella inslag.

tor i g

Program
		
		

gplat

Småstadsgatukaraktär, hårdgjord gata med träd i växtbäddar
Beton

Ambition

Bostad

Tätt och grönt gaturum (Ref: General
Architecture). Bild: General Architecture.
Aktiva fasader
Cykelväg

Park

Bostadsentréer

Bostad

Lokal

ata

Bostad

rig

Bostad
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Bostad

latto

Bostad

KV.C

ark

rdsm

å
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Beto

Bostad

KV.B

Bostad

å
Förg

Bostad

Bostadskomplement

2m
F.M.

2,0m 1,5m

Sektion av gågatan

5m
Körbana
5m

1,5m

Garage

1,5m

Möjlig plats för lokaler
2m
F.M.

N

Garage

1,5m 2,0m

Orienteringsfigur

Illustrationsplan Gågatan
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Ny gata: Plandetaljering
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Marksten likt torgyta intill
(Sågverkstorget)

Marksten likt torgyta intill
(Sågverkstorget)

Trädgrop med markgaller

Regnträdgård

Markbeläggning på förgårdsmark som avviker
mot beläggning på allmän
platsmark

Trädgrop med
markgaller

Markbeläggning på förgårdsmark som avviker
mot beläggning på allmän
platsmark

Regnträdgård

Markbeläggning på förgårdsmark som avviker
mot beläggning på allmän
platsmark

N

Exempel på dagvattenränna
(Ref: St. Eriks). Bild: St. Eriks.

Upphöjda växtbäddar (Ref: Bostadsgård
i Köpenhamn). Foto: Knivsta kommun.

Cykelparkering (Ref: Gata i Köpenhamn).
Foto: Knivsta kommun.

Apoteksvägen
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Ambition
Trädkantad småstadsgata med olika sorters trafik som samsas. 			
		
Verksamheter och bostadsentréer ska vara vända mot gatan.
Bostad
		
Program
Gång-, cykelbana och körbar gata. Cykelparkering på förgårdsmark.

Befintliga samt tillkommande gatuträd. Växtbäddar i marknivå som
kopplar samman träd längs med gatan. Upphöjda växtbäddar där
stuprör kommer ner som tar hand om dagvatten på kvartersmark.

Lokal

2m
F.M.

2,5m
Gång

2,5m
Cykel

Garage

N

Illustrationsplan av Apoteksvägen

Mot
Sågverkstorget

Infart till
garage

Mot
kommunhuset

Förgårdsmark

Mot Knivsta
tågstation

Förgårdsmark

Kv.B

Apoteksvägen

Bostadskomplement

Aktiva fasader

Bostadsentréer

Möjlig plats för lokaler

Cykelväg

Övriga entréer

2m
Park.

1,4m
Gång

Sektion av Apoteksvägen

Referens Rotterdam, The CIty at Eye Level, STIPO

Apoteksvägen idag. Foto: Kod
Arkitekter
Kv.A

6m
Körbana

Hybridzon
0,5-2m från
fasaden
Här sker
80% av alla
informella
möten

Exempel på
dagvattenhantering
på förgårdsmark.
(Ref: Norra
Djurgårdsstaden).
Foto: Kod Arkitekter.

Orienteringsfigur

2m
Träd/
Park.

Ambition: Olika program som samsas på en bred
förgårdsmark. (Ref: Rotterdam, STIPO). Foto: Eric van Ulden.
Gestaltningsprogram Alsike Nord Etapp 2 180814

Park
Kv.C

elb
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n

Växtkaraktär
		
		

Bostad

Gr
ed

Befintliga betongplattor, befintlig asfalt. Förgårdsmark med
markbeläggning som avviker mot beläggning på allmän platsmark.

1,4m

Materialitet
		

Vy mot Apoteksvägen
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”Apoteksplatsen”
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Ambition

En grön, solig mötesplats längs med gatan.

Program

Sittplatser runt träden, cykelparkering, uteservering.

Materialitet
Trämöblering på hårdgjord eller grusad parkyta. Förgårdsmark
		
med markbeläggning som avviker mot beläggning på allmän
		platsmark.
Växtkaraktär
		

k

plan

KV.C

Karaktärsträd upphöjda växtbäddar på förgårdsmark som 		
hanterar dagvatten på kvartersmark.
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Orienteringsfigur

Exempel på sittmöbel med plantering.
Foto: Knivsta kommun.

Träbänkar (Ref: Råda torg, Mareld).
Bild: Martin Allik, Mareld.

Illustrationsplan av Apoteksplatsen

Karaktärsträd

Bostadsentréer
Aktiva fasader

Bostadskomplement

Cykelväg

Möjlig plats för lokaler

Markbeläggning på förgårdsmark som
avviker mot beläggning på allmän
platsmark.

”Modins trädgård”
Ambition
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En lummig trädgård mitt i centrum, identitetsskapande och attraktiv
för besökande. Kommunhusets förplats. Koppling till platsens historia
och Modins Järnhandel.

Program

Lekplats, flexibel gräsyta, sittplatser, planteringsytor.

Materialitet

Gräs- och planteringsytor, hårdgjorda ytor av naturliga material.
Utrustning av trä och stål. Markbeläggning på förgårdsmark som
avviker mot beläggning på allmän platsmark
Park med trädgårdskaraktär och perennplanteringar, blomstrande 		
rabatter. Vissa bevarade träd samt komplettering med vårblommande
träd eller fruktträd.
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KV.A
KOMMUNHUSET

Modins hus
Sektion av Modins park och Kv. B

Orienteringsfigur

Aktiva fasader

Lokal
Garage

Bostadsentréer
N

Illustrationsplan av Modins park

Övriga entréer
Möjlig plats för lokaler

Ivar Los park. Foto: Ivar_Los_ park_2018a Trygg och mysig belysning (Ref: Pelle
Trädgårdskänsla (Ref: Björns Trädgård). Identitetskapande och innovativ lekplats
Svanslös lekplats), www.lekplatsbolaget. Foto: Holger Ellgaard, Creative Commons (Ref: Bryggartäppan, Tor Svae), www.
se. Foto: Lekplatsbolaget
license.
lekplatsbolaget.se. Foto: Lekplatsbolaget

Offentlig konst
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”Modins trädgård” som ansluter till torget framför kommunhuset är en viktig plats
i kommunen: Det mest centrala läget och entrén till Knivsta centrum.
Knivstas identitet kan framhävas med hjälp av ett kostverk som placeras i parken
eller på torget, ett litet landmärke som möter besökare på väg till eller ifrån
tågstationen.

Skulptur “Homage to the Elm Trees” av Lies-Marie Hoffmann.
(Foto Bo Gyllander/ Lies-Marie Hoffmann)

Lekskulptur i Mejeriparken av Beatrice Hansson.

Skulptur på torget framför Centrum för Idrott och Kultur.
(Foto Bo Gyllander)

Skulpturen “Olof Thunman” av Eric Ståhl. (Foto Bo Gyllander)

Lampa för Lustigkulla förskola – Butiken Republiken i samarbete med
förskolans barn, 2018. (Foto Bo Gyllander)

Temporär ”biblioteksplats”
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Materialitet 		

Återvunnet, återvinningsbart.

Växtkaraktär

Tillfälliga planteringar i exempelvis pallkragar.

age
ll gar

Tillfälliga och utbytbara möbler t.ex. stadsodling, 		
tillfälligt kafé, serveringsvagnar, tillfälligt bibliotek, m.m.

ner ti

Program
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nsväg

Staffa

Ramp

Aktivera en central plats med oviss framtid och tillföra
mer grönska

åg
Mot S
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Knivs

Ambition		

et
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verks

Denna plats ligger utanför detaljplanen men är en viktig del av stadsbilden
som genom tillfälliga aktiviteter och grönska kan bidra till området under
genomförandeskedet.

Mot ägen
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N

Kv.B

Illustrationsplan av en temporär
plats utanför biblioteket

Aktiva fasader
Bostadsentréer
Möjlig plats för lokaler

Orienteringsfigura

Pop-up park ‘Bee Connected’
(Ref: White Arkitekter, Mareld).
Foto: White.

Utomhuscafé. Foto: Kod Arkitekter.

Stadsodling (Ref: Miljöbarometern)

04. Utfomning av kvartersmark

Byggnaders användning och placering
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Den nya bebyggelsen för Kv. Segerdal delas upp i tre kvarter som innefattar fyra
bostadshus. Under Kv. B och Kv. C planeras två nedgrävda parkeringsgarage.
I Kv. A och Kv. B är gårdarna upphöjda för att ge plats för verksamheter och bostäder i bottenplan. Ovanpå detta följer 2-5 våningar bostäder: Från traditionella lägenheter, till loftbostäder och vindsvåningar på 5-6:e plan. Bebyggelsens innehåll
ska bidra till att skapa en modern småstad och för att uppnå en social hållbarhet
efterfrågas olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar.

Kvarter A
Bebyggelsen i Kv. A hamnar närmast tågstationen och blir därmed något av det
första som möter anländande till Knivsta från tågperrongen. Byggnaden blir ett
nytt inslag bland det tidiga stationssamhällets byggnader längs Centralvägen.
Kvarteret har en upphöjd gård med verksamhet i hela bottenvåningen och möjlighet finns för verksamheter så som kontor, hotell och/eller bostäder i de övre
våningarna.

Flexibla bottenvåningar

Kvarter B
Platsen för Kv. B är idag helt oexploaterad med endast en stor, grusad markparkering framför kommunhuset. Bebyggelsen i Kv. B ska skapa en länk mellan den
äldre bebyggelsen på södra sidan om Apoteksvägen och den nya exploateringen
i norr i Sågenområdet. Kvarteret har en upphöjd gård med verksamhet i hela bottenvåningen.

Bottenvåningar ska utformas med särskild omsorg genom val av färg-, formoch material. Byggnader ska uppföras med en förhöjd bottenvåning där fri höjd
mellan bjälklagen är minst 3,5 meter. Höga fönster i bottenplan ger dels mycket
dagsljusinsläpp för boende och kan även fungera som skyltfönster om bostaden
omvandlas till verksamhetslokal på sikt. Det skapar flexibla bottenvåningar med
förutsättningar för både bostäder med loft eller verksamhetslokaler.
Bostäder och bostadsentréer i markplan bidrar till att aktivera både gaturummet
och gårdsmiljön genom att sprida ljus och värme vilket förmedlar en ökad känsla
av trygghet i staden. Entréer till bostäder, cykelrum, förråd samt andra gemensamhetslokaler ska därför förses med belysning som komplement till gatornas
ljussättning. Lokaler ska finnas främst i hörnlägen mot den nya lokalgatan, torg
och parker medan bostadsentréer placeras mot gata och utformas så att de förmedlar en kontakt mellan gaturum och innergård.

Kvarter C
Bebyggelsen i Kv. C kommer ersätta den typiska 90-tals byggnad som står där
idag. Bebyggelsen har i söder ett relativt nybyggt handelskvarter som närmsta
granne att knyta an till.

Sågverkstorget

n
väge

Det ska vara två meter förgårdsmark mellan byggnad och gata för att skapa möjlighet för möblering, cykelparkering och planteringar, för ett mer levande gaturum.

n

Förgårdsmark som bidrar till stadsrummet

Modins
park

Kv. C

äge
tralv
Cen

Olika former av bostäder, anpassade för ungdomar så som familjer och seniorer,
bidrar till en social mångfald i kvarteren som stödjer stadslivet. Möten mellan
människor i olika åldrar kan dels hjälpa till att främja gemenskap samt aktivera
allmänna platser vid olika tider på dagen. Genom variation i bostadsstorlekar och
lägenhetstyper möjliggör planförslaget byggandet av bostäder för olika målgrupper med flexibel användning över tid.

elby
Gred

Bostäder i olika storlekar

Handelsgator

Kv. B

Kv. A

Bef.
Centrum

n

e
ksväg

Apote

Förgårdsmark

Bostadsentréer och bostadskomplement

Parker

Befintliga centrumbyggnader

Bostäder i bottenplan

Möjliga lokaler

Skala anpassad till omgivningen
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De nya kvarteren i Segerdal ska bli en övergång mellan det mer storskaliga planerade Sågverkskvarteren och Apoteksvägens villabebyggelse. Vid kommunhuset
och Modins Järnhandel skapas en park med trädgårdskänsla för att återspegla
de gamla villaträdgårdarna som fortfarande finns i närområdet samt skapa en
mjuk övergång mellan det gamla och det nya. Variation i skala och utformning
av byggnader bidrar till ett dynamiskt stadsrum där parker och torg har tydliga
avgränsningar.

Kv.A

Kv.B

Kv.C

Vy från Knivsta stations perrong

Vy mot Kv. C från Forsbyvägen

Kv.B
Kv.A

Staffansv.
Antagen detaljplan

Fasad av Centralvägen sett från järnvägen

Apoteksvägen
Kommunhuset

Modins Järnhandel

Planerade Kv. Segerdal

Utformning av tak
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Byggnader över fyra våningar utformas med indragna takvåningar för överliggande våningsplan - dels för att möta den mäskliga skalan och för att ett sluttande
tak bidrar till mer dagsljus på gårdar och gaturum. Möjlighet till kungsvåningar,
indragna takterrasser, mansardtak, sadeltak samt takkupor i en till två våningar
är grepp som bidrar till variation i fasaderna. Takfotshöjden hålls kontinuerlig för
att hålla samman och ge ett tydligt stadsrum ur ett gatuperspektiv. Installationer
och funktioner ska integreras i taklandskapet.

Mansardtak i en
våning

2700

Sadeltak

4450

4480

2700

2700

2700

2700

2700

Mansardtak i två
våningar

+14.75

Kv. B

Kv. A

Sektion genom Modins park (b-b)

2400

Lokal

Garage

b-b

Sektion genom Kv. C (c-c)

c-c

a-a

Orienteringsfigur

Apoteksvägen (a-a)

En kontinuerlig takfotshöjd med indragna
takvåningar drar ner skalan ur ett gatuperspektiv.

Uppbrutna kvarter
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Släpp och indrag i fasaderna

Väl gestaltade gavlar

Släpp i fasaderna ger visuella kopplingar mellan det offentliga och det privata
rummet på bostadsgårdarna. Kvarteren öppnas upp vilket skapar bättre förutsättningar för dagsljus både på gårdar och på allmänna platser.

Där husgavlar möter allmänna platser bör de utformas med särskild omsorg,
genom t.ex. större fönster och fönsterdörrar för ökad uppsyn och trygghet, samt
balkonger mot gata eller en högre detaljeringsgrad och materialitet i fasaden.

Indrag i fasad

Släpp i kvarter

Markerad
takfot

Indrag i fasad

Fasad av Kv. B mot öst

Kv. C

Kv.B
Kv.C

Orienteringsfigur

Visuella kopplingar igenom kvarter
(Ref: Rosteriet, Kod Arkitekter).
Foto: Måns Berg.

Lutande tak (Ref: Tegnérs Torn, Varg
Arkitekter). Foto: Anna Molén, Genova.

Livförskjutningar i fasaden
(Ref: Paraden, Kod Arkitekter).
Foto: Måns Berg.

Välgestaltad gavel
mot allmän plats

Fasad av Kv. C mot väst

En varm och varierad materialpalett
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Hållbara och långsiktiga materialval
Byggnaders fasader utformas i trä, tegel och puts för att knyta an till materialen som
historiskt har funnits på platsen och i dess omgivning. Fasader längre än 30 meter ska
brytas upp genom t.ex. indrag och livförskjutningar, balkonger eller burspråk, släpp mellan byggnader eller genom olika våningshöjder.

Helhet ger variation
Varje byggnad ska ha en egen karaktär av kulör, material och detaljering. Varje stadsrum
ramas in med flera olikt utformade fasader. Det ger en enkelhet och en lugn bakgrund
till stadslivet samtidigt som små skillnader i husen skapar en intressant omgivning.
Tillsammans bildar de nya och de äldre husen en varierad helhet och därmed en rik
stadsmiljö.

Kv.C

Kv.B
Kv.A
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väg

teks

Apo

Fasadmaterialen inom varje kvarter varierar, dels för att uppnå småskalighet,
samt så att varje hus får en egen karaktär.

Kv. A

Kv. B

Kv. C

Lång fasad av Apoteksvägen

Kvarter A
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Bebyggelsen i Kv. A är planerad närmast tågstationen och blir därmed bland det
första som möter anländande till Knivsta från tågperrongen. Kvarteret passas in
som ett nytt inslag bland det tidiga stationssamhällets byggnader längs Centralvägen.
Kvarteret består av uppbrutna huskroppar som anspelar på de mindre volymerna
längs med Centralvägen. Kvarteret ska placeras så att det är indraget från den
raka linje på Centralvägen som de befintliga trähusen är placerade för att ej bryta
den siktlinje av träd och sekelskiftesvillor som kännetecknar Centralvägen.
Förgårdsmarken mot Apoteksvägen ska i anslutning till bostadsentrén vara ordnad med t.ex. plantering, möblering, belysning och cykelparkering, vilket bidrar till
ett gott stadsliv samt till en hög upplevd trygghet.
Den upphöjda gården ska vara bullerskyddad, och det ska finnas en gemensam
uteplats, plats för lek samt planteringskärl.

Förslag på gestaltning
- Uppbrutna husvolymer som binds samman av loftgångar.
- Husen ska uppföras med sadeltak och ha väl markerade, förhöjda bottenvåningar.
- Putsad husfasad på en stensockel i samma färgton.
- Symmetrisk fönstersättning, gärna med stora glaspartier.
- Fasaden mot tågstationen utformas med särskild omsorg med ett formspråk
som knyter an till historiska värden på platsen.

Grön gård med gemensam uteplats
(Ref: Innergård i Köpenhamn). Foto:
Knivsta kommun.

Vy av Apoteksvägen

Kvarter A
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Indrag ovanpå sockel
med plats för balkonger
Synlig gavel

Sadeltak

Hög sockel

Lägre mot Centralv.

Inspirationsbild: Det tidigare, nu kulturklassade,
apoteket tvärs över Apoteksvägen. Foto: Kod Arkitekter.

Orienteringsfigur

Putsad fasad

Natursten i sockel

Träpartier (Ref: Assistenten
Kod Arkitekter). Foto: Kod Arkitekter.

Plåttak

Kvarter B

34(41)

Platsen för Kv. B är idag helt oexploaterad med endast en stor, grusad markparkering framför kommunhuset. Bebyggelsen i Kv. B ska skapa en länk mellan den
äldre bebyggelsen på södra sidan om Apoteksvägen och den nya exploateringen
i norr i Sågenområdet.
Våningshöjd ska variera mellan 4-6 våningar och byggnader över 4 våningar utformas med indragna takvåningar för överliggande våningsplan. Sockelvåningen
är förhöjd och väl markerad med bostadsentréer och verksamheter vända mot
gata och park. Mot den nya gågatan förskjuts fasadlivet för att beredda förgårdsmarken och skapa variation i stadsrummet. Förgårdsmarken skall vara ordnad
med t.ex. plantering, möblering, belysning och cykelparkering, vilket bidrar till ett
gott stadsliv samt till en hög upplevd trygghet.

Förslag på getsaltning
- Inom kvarteret ska fasader längre än 30 meter brytas upp genom t.ex. olika
fasadmaterial, indrag och livförskjutningar, balkonger eller hela släpp mellan
byggnader.
- Harmonisk fönstersättning som markerar fasadens vertikalitet. En till två
vindsvåningar med takkupor och/eller indragna takterrasser ovan en
markerad takfot.
- Fasad i tegel eller puts med inslag av målat trä i entrépartier samt målade
fönsterkarmar.
- Tegel- eller putsomfattningar kring bostadsentréer och bostadskomplement
som markerar sockelvåningen.

Exempel på trappa upp till bostadsgård
(Ref: Bostadsgård i Köpenhamn). Foto:
Knivsta kommun.

Exempel på växtbäddar på bostadsgård.
Foto: Knivsta kommun.

Vy mot Modins Park från Centralvägen

Kvarter B
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Hus 1
Indragen övre våning
Hög sockel

Markerad takfot

Balkonger blickar
ut mot gata

Variation i kulör och
material inom kvarter

Foto: Tegel och franska balkonger
(Ref: Bostadsprojekt i Schweiz)
Foto: Kod Arkitekter

Orienteringsfigur

Breda takkupor

Illustration av Kv. B

Detaljer i tegel: T ex. vid entréer och
fönsteromfattningar.

Höga fönster markerar vertikalitet
(Ref: Ullersåker, Kod Arkitekter). Bild:
Kod Arkitekter.

Putsad fasad

Plåttak (Ref: Paraden, Kod Arkitekter).
Foto: Måns Berg.

Kvarter B
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Hus 2
Hög sockel

Takkupor i två våningar

Indragna övre vindsvåningar

Indragen balkong mot park
Markerad takfot

Illustration av Kv. B från Modins park mot öst

Orienteringsfigur

Detaljer i färg. Foto: Kod Arkitekter.

Grått tegel

Puts runt dörr- och fönsterpartier
(Ref: Gymnasium Hoheluft Hamburg,
Biwermau Architekten) Foto: Biwermau
Architekten

Färgade fönsterkarmar (Ref: Paraden,
Kod Arkitekter). Foto: Kod Arkitekter.

Kvarter C
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Bebyggelsen i Kv. C kommer att ersätta centrumbyggnaden, senast ombyggd på
90-talet, som står där idag. Bebyggelsen har i söder ett relativt nybyggt handelskvarter från 2005 som närmsta granne att knyta an till.
Mot den nya gågatan förskjuts fasadlivet för att beredda förgårdsmarken och skapa variation i stadsrummet. Förgårdsmarken skall vara ordnad med t ex. plantering, möblering, belysning och cykelparkering, vilket bidrar till ett gott stadsliv
samt till en hög upplevd trygghet. Våningshöjden varierar mellan 3-5 våningar.
Byggnader över 4 våningar utformas med indragna takvåningar för överliggande våningsplan. Sockelvåningen är förhöjd och väl markerad med bostadsentréer
och verksamheter vända mot gata och park.

Förslag på gestaltning
- Inom kvarteret ska fasader längre än 30 meter brytas upp genom t.ex. olika
fasadmaterial, indrag och livförskjutningar, balkonger eller hela släpp mellan
byggnader.
- Symmetrisk fönstersättning, gärna med större fönsterpartier på gavlar,
burspråk och i fasadindrag.
- Längsgående balkonger mot park och gata.
- Takfönster och indragna takterasser eller fönsterkupor ovan en markerad takfot.
- Fasader i trä eller tegel med burspråk, indrag alternativt ornamentik som bryter
upp fasaden.

Förgårdsmark med parkering och
Inspirationsbild av dagvattenhantering
planteringskärl (Ref: Gata i Köpenhamn). på bostadsgård (Ref: Urbio). Bildkälla:
Foto: Knivsta kommun.
Urbio, fotograf Johan Ask.

Vy av Gredelbyvägen

Kvarter C
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Hus 1
Hög sockel

Breda takkupor

Indragen övervånig

Lång balkong mot fickpark

Markerade
entrépartier

Illustration av Kv. C från gågatan mot väst

Orienteringsfigur

Fasad i träpanel

Ornamentik i trä

Assymetriska fönster i varm ton
(Ref: The Bronze, Kod Arkitekter).
Foto: Måns Berg.

Plåttak

Kvarter C
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Hus 2
Hög sockel

Indragen övervåning

Träpanel i bruspråk

Balkonger mellan burspråk

Takfönster

Inspirationsbild av Hemmesta Centrum, Kod Arkitekter. Bild: Kod Arkitekter.

Orienteringsfigur

Putsad fasad

Detaljer i tegel: T ex. vid entréer och
fönsteromfattningar.

Stående och liggande träpanel i
burspråk

Plåttak

Kvarter C
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Hus 3
Takkupor

Takfönster

Indragen övre våning

Tegelsockel (Ref: Bostadshus, Björkhagen,
Dinell Johansson). Foto: Kod Arkitekter.

Orienteringsfigur

Rött tegel ner till mark

Tegel i två riktningar

Omfattningar runt fönster (Ref: Stenhöga Plåttak
kontorsbyggnad, Tham & Videgård
Arkitekter). Foto: Kod Arkitekter.

