
Bilaga. Medborgardialog 

Inför arbetet med planhandlingarna har kommunen i nära dialog med fastighetsägarna/exploatörerna anordnat en 
medborgardialog för att så tidigt som möjligt i processen fånga upp Knivstabornas tankar om platsen och dess 
framtid. I dialogen var fokus främst på planområdet men kommunen passade också på att inkludera hela centrala 
Knivsta för att ta chansen att få in synpunkter om hela centrum. Dialogen bestod av fem utställda planscher med 
olika teman och genomfördes på torget framför kommunhuset den 31 maj 2018. De teman som togs upp var: 
mötesplatser, trygghet, en modern småstad och detaljplaneprocessen. På plats fanns flera representanter från 
kommunen, politiker,  fastighetsägarna samt konsulter som lyssnade till och antecknade besökarnas åsikter. 
Många besökare tog också chansen att skriva kommentarer på post-it lappar och fästa på planscherna. Totalt 
inkom 111 kommentarer under eftermiddagen. 
Efter sammanställning av alla kommentarer kunde fem teman identifieras: 

De framträdande orden i de olika temana var följande: 
1. Grönska, sittplatser, träd, buskar
2. Lek för olika åldrar, lekyta i centrum
3. Mötesplatser, uteservering, kultur, identitet
4. Variation, småstadskaraktär, grönska, 3-5 våningar
5. Fokus på cykel och cykelbanor, mer service.

Planförslaget: 
Vid framtagandet av samrådshandlingarna har inkomna tankar och kommentarer varit en del av underlaget. 
Det som inkorporerats i planförslaget är följande utifrån ovan sammanställda teman: 

1. Möblerade parker, torg och gaturum möjliggör nya mötesplatser. Både park och gata planeras med
träd och växtbäddar.

2. Ytor för lek planeras i den större av de två parkerna. Torg och gaturum kan även det möbleras för
att tilltala en yngre målgrupp.

3. Planförslaget möjliggör lokaler och mötesplatser både i det offentliga och i det privata rummet.
4. Varje byggnad ska ha sin egen karaktär vilket tillsammans skapar en variation i kvarteret. Våningar

överstigande fyra ska utformas så att perspektivet från gatan inte upplevs som högre. Detta kan ske
med indraget fasadliv eller tak med kupor. Den nya gatan planeras få både träd och växtbäddar.

5. Det skapas utrymme i planförslaget att i framtiden bygga ut en gång- och cykelväg längs
Centralvägen.

Utdrag av inkomna förslag samt åtgärd i planförslaget 

”Grönt ställe att sitta på”, ”Central mötesplats”  
Åtgärd: De nya parkerna skapar centrala och gröna mötesplatser. 

”Max 5 våningar” 
Åtgärd: Våningarna varierar mellan 4- 5 våningar inom kvarteren med undantag från ett hus som tillåts bli 6 
våningar. 

”Gärna butikslokaler i bottenvåningarna” 
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Åtgärd: Lokaler möjliggörs i samtliga kvarter. Kvartershörnen i kv. B och C planläggs med krav på 
centrumverksamheter i entréplanet. 
 
”Bättre gång och cykelvägar”, ”Fokus på människor inte bilar”, ”Upplyst gata” 
Åtgärd: Det skapas en gågata mellan Staffansvägen och Apoteksvägen som utformas på de gåendes villkor. 
Endast bilar med mål vid gatan ska kunna köra inom planområdet. 
Plats bereds för en framtida utbyggnad av cykelvägen längs Centralvägen. 
 
”Små torg med växtlighet och vatten”, ”Träd är viktiga för luftkvaliteten- plantera gärna fler”, ”Området ska 
andas öppenhet och grönska- inte betongklossar”, ”Klimatanpassning, gröna ytor och dagvattenhantering” 
Åtgärd: Två nya offentliga platser skapas med fokus på grönska, nya träd och dagvattenhantering. Den större 
parken kommer att utformas för att kunna ta hand om större flöden i händelse av skyfall. 
 
”Blanda material och form” 
Åtgärd: Kvarteren utformas med olika material vilket skapar ett varierat uttryck.  
 
Film om Knivsta  
Kultur- och Fritidskontoret i Knivsta anställde under juni 2018 fem ungdomar mellan 15-17 år, med uppdraget 
att filma och berätta om sitt Knivsta. Syftet med projektet var att få en ökad förståelse för och en närmare 
kontakt med ungdomar genom att arbeta nära dem, lyssna på dem och ta deras röster på allvar.  
 
Frågeställningarna var: 
- Hur ser de på Knivsta idag?  
- Hur vill de att Knivsta ska vara och se ut i framtiden?  
- Vad saknas i Knivsta?  
- Vad är det bästa med Knivsta? 
 
Ungdomarna som intervjuats menar att de saknar ett tydligt centrum, vill ha mer saker att göra och fler platser att 
sitta på. Fler affärer och matställen efterfrågas också. Det som ungdomarna i filmen anser vara det bästa med 
Knivsta är gemenskapen, att det är mysigt, fint och lugnt.  
 
Förslag 
Planförslaget möjliggör ett tydligare centrumstråk och skapar förutsättningar för nya platser att mötas på oavsett 
ålder. 
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