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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
Planärende Detaljplan för del av kv. Segerdal; Knivsta kommun, Uppsala län 
  
I denna samrådsredogörelse redovisas de synpunkter som inkommit på detaljplaneförslaget under samrådstiden. 
 
 
 
1. Planens syfte 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flertalet 
olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter. Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling 
mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk 
utformning samt skapa en attraktiv stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna. 
Planläggningen syftar även till att bevara karaktären på ”Modins järnhandel” som med sina höga 
kulturvärden bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som finns kvar från det gamla stationssamhället. 
 

 
 

2. Sammanfattning av samrådet 
Samrådet genomfördes under perioden 21 november och 12 december 2018.  
I samband med samrådstiden hölls ett ”öppet hus” där det fanns möjlighet att ta del av planförslaget samt 
ställa frågor. 
Sammanlagt inkom 23 yttranden 
 
Beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-05, §136 
Kungörelse: Uppsala nya tidning 14 november 2018 
Annons: Knivstabygden och Uppsala nya tidning 21 november 2018 
Samrådstid: 21 november- 12 december 2018 
”Öppet hus”: 28 november kl. 16:00-19:00 

 
3. Sammanfattning av ändringar i förslaget 

Inkomna synpunkter har lett till följande ändringar 
 

- Plankarta 
 Redovisning av grundkartan har uppdaterats 
 Egenskapsgräns som krockar med en administrativ gräns har tagits bort 
 Planbestämmelsen lek har korrigerats 
 Byggnaders våningsantal och höjd har setts över. Kv. A har sänkts till 3-4 våningar, kv. B 

har delvis sänkts till 5 våningar, kv. C har sänkts till 5 våningar. Nockhöjderna har sänkt 
generellt mellan 1- 3 meter i förslaget. 
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 Kv. A har setts över för att på ett bättre sätt samspela med den äldre bebyggelsen på 
Centralvägen och Apoteksvägen. Byggnadskroppen bryts upp och byggnader ska uppföras 
med sadeltak.  

 Parkens läge och utformning har setts över, med mindre justeringar som följd och har 
tagits upp i gestaltningsprogrammet. 

 Illustrationerna har flyttats till planbeskrivningen. 
 Mötet mellan nya byggnader och Apoteksvägen har setts över för att visa mer respekt till 

den äldre bebyggelsen. Två meter förgårdsmark har lagts till vilket innebär att 
byggnaderna flyttats två meter från Apoteksvägen. 

 Sett över kvartersstrukturen för att förbättra ljusförhållanden på gårdar. Planbestämmelse 
om att kvarter B ska öppnas upp mot antingen öster eller söder har införts. En Öppning 
mellan byggnadskroppar mot väster har reglerats i plankartan. 
 

- Plan- och genomförandebeskrivning 
 Planbeskrivningen har uppdaterats vad gäller riksintresset för Ostkustbanan 
 Planbeskrivningen har uppdaterats med en redovisning av avstånden till järnvägsspåren 
 Planbeskrivningen har uppdaterats vad gäller brandvattenförsörjning 

 
- Utredningar 

 Uppdatering av bullerutredning till att inkludera fyra spår på järnvägen samt förhållande 
till nytt planförslag. Justering till korrekt underlag (beräkning utförs med medellängd på 
tåg i stället för maxlängd) 

 Uppdatering av riskutredning till att innehålla höjdskillnader mellan planområdet och 
järnvägsbanken (dessa skillnader bedöms som så små att de är försumbara) samt 
förhållande till det nytt planförslag. 
 

- Övrigt 
 Ett gestaltningsprogram har tagits fram för att ligga till grund för planbestämmelser om 

bebyggelsens utformning och gestaltning samt i framtida bygglovshantering 
 
Ändringar av planförslaget utöver inkomna samrådsyttranden 
 

- Plankarta 
- Gestaltningsbestämmelser har lagts till:  

 Inom fasadlängd överstigande 30 meter ska variation skapas genom tex. 
materialval, kulör, indrag i fasad, balkongutformning eller burspråk, släpp mellan 
byggnader, variation i våningshöjd. 

 Byggnad ska mot allmän plats uppföras med markerad och förhöjd entrévåning 
om minst 3,5 meter mellan bjälklag. 

 Huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak. 
 Installationer ska integreras i takutformningen. 
 Huvudentréer ska huvudsakligen placeras mot allmän plats. 
 Ett släpp mellan byggnadskroppar om minst 4,5 meter ska finnas antingen åt 

söder eller åt öster. Släpp får förläggas ovanpå entrévåning. 
 

- Delar av Gredelbyvägen och Apoteksvägen har tagits in i planområdet 
 

- Plan- och genomförandebeskrivning 
- Dagsljusanalys ska tas fram inför ansökan om bygglov. 
- Kvartersstrukturen har setts över och planbestämmelse har lagts till om att kvarter B ska 

öppnas upp åt två väderstreck. 
- En geoteknisk utredning har tagits fram. 

 
 
Synpunkter som inte beaktats i det fortsatta planarbetet 

- Maximalt tre våningar inom planområdet 
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- Det centrala läget gör att en högre täthet och ett högre antal våningar är motiverat inom 
planområdet för att följa den nya översiktsplanen samt kunna möta kommunens mål om 
en modern småstad. 

- Den större parkens placering. Lägg den längs Apoteksvägen för bättre solläge. 
- Parkens placering är tänkt att skapa en koppling till det befintliga torget och kommunhuset 

och biblioteket. Läget bakom ”Modins”  följer Centralvägens struktur med trädgård runt 
de röda trävillorna vilket även skapar ett respektavstånd mellan gammal och ny 
bebyggelse. Det föreslås en mindre park vid Apoteksvägen. 

- Storleken på parkerna? 
- Parkerna har endast blivit marginellt större, detta för att få till en kvartersstruktur som kan 

stänga ute buller men släppa in dagsljus på ett godtagbart sätt.  
 
4. Inkomna synpunkter och samhällsbyggnadskontorets kommentarer 

 
4.1. Länsstyrelsen 

 
 ”Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL  
Hälsa och säkerhet - buller  
Planområdet är utsatt för buller från både väg- och järnvägstrafik. I bullerutredningen har hänsyn 
inte tagits till de två ytterligare spår som planeras längs Ostkustbanan. Länsstyrelsen anser, mot 
bakgrund av det avtal som finns mellan staten och Knivsta kommun och som inkluderar utbyggnad av 
ytterligare två spår på järnvägen, att bullerutredningen ska utgå från en situation med fyra spår på 
Ostkustbanan. Beroende på vad en bullerutredning med denna utgångspunkt visar kan revideringar 
av planförslaget komma att behövas.  
 
I såväl bullerutredning som planbeskrivning dras slutsatsen att planområdets kvarter A är mindre 
lämpligt för bostäder. Länsstyrelsen kan konstatera att det i kvarter A finns begränsade möjligheter 
att bygga bostäder, som klarar kraven i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Länsstyrelsen anser att det är tveksamt om det alls är lämpligt med bostäder i 
kvarter A. Om bostäder ska ingå i detta kvarter anser Länsstyrelsen att kommunen tydligare ska 
redovisa hur bullernivåerna i nyss nämnd förordning kan klaras, och införa planbestämmelser som 
reglerar bebyggelsen så att förordningen följs.  
 
Vad gäller kvarter B och C kan Länsstyrelsen konstatera att det finns olika möjliga lösningar för att 
klara bullervärdena i ovan nämnd förordning. Länsstyrelsen anser att kommunen i den fortsatta 
planprocessen ska förtydliga vilken eller vilka lösningar som anses som lämpliga, och införa 
planbestämmelser som reglerar detta.  
 
Riksintressen  
Ostkustbanan, som passerar planområdet, är av riksintresse för kommunikationer. Länsstyrelsen 
anser att detta ska framgå av planbeskrivningen. Mot bakgrund av vad som framförs ovan angående 
buller anser Länsstyrelsen att kommunen ska göra en bedömning av om och i så fall hur riksintresset 
kan komma att påverkas av detaljplanens genomförande, exempelvis i form av krav på 
bullerdämpande åtgärder.  
 
Dagsljus  
De framtagna solstudierna visar att de planerade gårdarna blir skuggiga under stor del av året. 
Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning att dagsljusanalyser kommer att behöva tas 
fram, och hänsyn tas till dessa, i den fortsatta processen.  
 
Den minsta och därmed skuggigaste gården ligger i det kvarter som också är mest utsatt för buller 
(kvarter A). Länsstyrelsen anser att kommunen, i den fortsatta planprocessen, ska beakta dessa 
aspekter sammanvägt vid bedömningen av om kvarter A är lämpligt för bostäder.  
 
Övriga synpunkter  
Utformning av bebyggelsen  
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Mot bakgrund av det mycket centrala läget anser Länsstyrelsen att kommunen bör överväga att införa 
ytterligare reglering av bebyggelsens utformning. Detta för att säkerställa att den nya bebyggelsen 
uppförs med hög arkitektonisk kvalitet.” 

 
Förvaltningens kommentarer: 

- Bullerutredningen har uppdaterats så att den tar hänsyn till två nya spår och beräkningsunderlaget 
justerats. 

- Kvarter A har setts över. 
- Planbeskrivningen har uppdaterats vad gäller riksintresset för Ostkustbanan 
- Solstudier har tagits fram timme för timme under vår och sommar för att tydligare visa att gårdarna 

och allmänna platser får tillgång till solljus. 
- Dagsljusanalys ska tas fram inför bygglovsansökan.  
- Ett gestaltningsprogram har tagits fram och planbestämmelser lagts till vad gäller bebyggelsens 

utformning. 
 

4.2. Lantmäteriet 
 

”Delar av planen som bör förbättras 
Grundkarta 
I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar, framförallt inom planområdet. 
Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna är redovisad för att göra det lätt för den som är berörd av 
planen att hitta respektive fastighet på plankartan. 
 
Plankarta 
I det nordöstra området av plankartan finns det en Egenskapsgräns och administrativgräns utlagd 
som endast avgränsar den administrativa bestämmelsen ”u1”. Denna gräns bör därför vara en 
administrativgräns.  
 
Under Planbestämmelser finns bestämmelsen ”lek”, ramen runt ordet bör tas bort. 
Egenskapsbestämmelser ska inte ha någon färgsymbol. 
 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelsen ”Körbar förbindelse får inte anordnas” utlagd i 
planområdesgränsen. Enligt Boverket kan inte en planbestämmelse om stängsel och utfart reglera 
förhållanden utanför planområdet och kan därför inte anges i planområdesgräns. 
Bestämmelsen reglerar förhållanden mellan två användningsområden och båda 
användningsområdena måste finnas inom samma plan. I de fall då ett planområde gränsar mot statlig 
väg så hanteras frågor om utfart och stängsel enligt bestämmelser i väglagen. 
 
Under Planbestämmelser finns bestämmelser om våningsantal. Enligt Boverket så är dessa 
bestämmelser ett otydligt och svårtolkat begrepp och därför inte lämpligt att använda i 
planbestämmelser. En planbestämmelse om våningsantal anger inte hur högt ett hus kan bli eftersom 
det inte finns några regler för hur hög en våning kan vara. Bestämmelser om våningsantal reglerar 
alltså förhållanden inuti en byggnad. Vid planläggningen finns inget behov av att reglera 
förhållanden inuti byggnaderna eftersom detaljplanen ska pröva lämpligheten på platsen, alltså till 
exempel hur en byggnad upplevs utifrån eller förutsättningar för bebyggelsen. Om det är höjden på 
kommande bebyggelse som ska regleras så bör detta istället göras med bestämmelser om höjd 
eftersom det innebär en tydlig reglering av hur hög byggnaden faktiskt kan bli. Om det är upplevelsen 
eller utseendet av ett visst våningsantal som är avsikten i planen är det tydligare att tillämpa 
utformnings- eller varsamhetsbestämmelser för detta.  
 
Illustrationer som finns redovisat under Planbestämmelser finns inte redovisade i plankartan. Denna 
bestämmelse bör därför inte heller redovisas under Planbestämmelser. 
 
Planbeskrivning  
Under Konsekvenser för fastigheter inom området bör det framgå hur servitut 0330–11/7.1 påverkas 
av plangenomförandet. 
 
I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på planförslaget.” 
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Förvaltningens kommentarer: 

- Redovisningen i grundkarta har uppdaterats 
- Egenskapsgränsen som krockar med den administrativa gränsen har tagits bort. 
- Planbestämmelsen LEK korrigerats. 
- Illustrationerna har flyttats till planbeskrivningen. 
 

4.3. Brandkåren Attunda 
”Riksinventering 
BA har utifrån egna register, lokalkännedom och Länsstyrelsen i Stockholms webb-GIS identifierat 
följande risker i planområdet och dess omedelbara närhet: 

• Transportled farligt gods 
Transportled farligt gods 
Ostkustbanan löper till väster om planområdet och på denna transporteras farligt gods. En 
riskutredning är upprättad av Sweco som tar upp riskreducerande åtgärder för planområdet. Dock 
har den inte tagit hänsyn till vissa parametrar som kan spela in, till exempel höjdskillnader mellan 
Ostkustbanan och planområdet. Detta är något som anses behöver utredas närmare då detta 
påverka konsekvenserna av ett utsläpp med brandfarliga vätskor, som uppges vara den vanligaste 
risken för det aktuella planområdet. 
 
Räddningstjänstens insats 
Brandvattensförsörjning hanteras inte 
Planhandlingarna nämner inte att brandvattenförsörjningen kommer att tillgodoses. Brandkåren 
Attunda önskar att man i projektet fastställer att brandvattenförsörjning finns i tillräcklig omfattning. 
Brandvattenförsörjningen kan alltid utgöras med det så kallade konventionella systemet med 
brandposter. Mer information finns i Brandkåren Attundas riktlinjer gällande brandvattenförsörjning. 
https://www.brandkaren-attunda.se/media/1417/brandvattenforsorjning-vagledning-2015.pdf” 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Riskutredningen uppdateras. 
- Planbeskrivningen uppdateras vad gäller brandvattenförsörjning. 

 
4.4. Utbildningsnämnden 

Utbildningskontoret har tagit del av förslaget till detaljplan för del av kvarteret Segerdal. 
Byggande av 250 – 300 nya lägenheter ger en ökad efterfrågan på förskole- och skolplatser i 
närområdet om ca 50 förskoleplatser och ca 50 - 100 grundskoleplatser. Det är därför av 
största vikt att hänsyn tas till detta i det fortsatta planarbetet och att tomter avsätts för 
kommunala verksamhetsbehov såsom förskola och skola inom närområdet. Generellt bör 
varje nytt planområde vara självförsörjande vad gäller behovet av framför allt förskoleplatser 
vilket inte bedömts vara möjligt i det aktuella fallet. Möjlighet att inrymma förskoleplatser har 
noggrant studerats inom ramen för planarbetet. 
 
Förvaltningens kommentarer:  
Inga kommentarer  
 

4.5. Kommunalförbundet Norrvatten 
”Norrvatten har erhållit rubricerad detaljplan för samråd per epost daterat 2018-11-20 
Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet, men inom en snar 
framtid så kommer Norrvatten att förlägga en ny huvudvattenledning i Centralvägen. Detta 
för att kunna säkerställa redundansmatning till Knivsta. Norrvatten vill här med säkerställa 
att detta beaktas i detaljplanen för området kring Centralvägen. 
Om ingen ändring görs i ärendet som påverkar Norrvatten skickas inga ytterligare svar.” 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Planområdet gör att mer mark avsätts för vägområdet. Inga byggnader tillåts närmre vägområdet än 
det som är byggt idag. Planförslaget bedöms därmed inte påverka Norrvattens framtida utbyggnad. 

 
4.6. Upplandsmuséet  

”Upplandsmuseet har givits tillfälle att yttra sig angående rubricerat detaljplaneförslag. 
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Museet menar att det är positivt att Modins hus även framgent skyddas mot rivning och förvanskning 
genom (q1, r1) och att området öster om byggnaden reserveras för park med träd som skyddas mot 
fällning. 
 
Museet har inga invändningar mot den del av planen som behandlar kv. B, där befintlig 
parkeringsplats ersätts av en relativt stor och hög byggnad, och kv. C, där befintlig centrumbyggnad, 
ursprungligen uppförd 1969 för Modins järnaffär men kraftigt ombyggd 1995 efter ritningar av Noark 
arkitekter, ersätts av ny relativt storskalig och hög kvartersbebyggelse. De två nya kvarteren har 
möjlighet att samspela med omgivande bostadsbebyggelse i norr respektive kommunhuset på ett 
naturligt sätt vad avser täthet, höjd och volym och utgör en utvidgning söderut av den stadsmässiga 
bebyggelse som kommunen enligt detaljplaneförslaget eftersträvar. 
 
Museet ställer sig negativt till planförslaget vad avser kvarter A. Området på ömse sidor om 
Centralvägen består av småskalig faluröd bebyggelse, på den västra sidan med ett gammalt magasin 
(Centralvägen 7) och på den östra sidan av faluröda bostadshus från början av 1900-talet på relativt 
stora tomter (Centralvägen 6, 8, 10 och 14). Bebyggelseområdet speglar Knivsta centrum under 
början av 1900-talet och har stora kulturhistoriska värden. På Centralvägen 12 ligger en f.d. 
konsumbutik uppförd 1961 som liksom Modins järnhandel är utpekat som en märkesbyggnad i 
kulturmiljöprogrammet för Knivsta tätort. Planförslaget innebär att det värdefulla 
bebyggelseområdets småskaliga karaktär slås sönder. Kontakten mellan Modins järnhandel och den 
övriga äldre bebyggelsen längs Centralvägen bryts och den kulturhistoriskt värdefulla f.d. 
konsumbutiken rivs. Ur kulturhistorisk synvinkel är det angeläget att behålla Centralvägens 
småskaliga karaktär. Om den f.d. konsumbutiken rivs bör den därför ersättas av en fristående, 
småskalig byggnad som miljömässigt knyter ihop Modins järnhandel med de äldre byggnaderna 
längre söderut på gatan. Det är en fördel om området mellan denna byggnad och kvarter B läggs ut 
som parkmark eller anslås till trädgård. ” 
 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Utformningen av Kv. A har setts över. 
- Ett gestaltningsprogram har tagits fram och planbestämmelser lagts till vad gäller bebyggelsens 

utformning 
 

4.7. Trafikverket, Region Öst 
” Buller. 
Den befintliga bullerutredningen visar på stora svårigheter att uppnå lämpliga bullernivåer för 
bostäder inom kvarter A. Trafikverket ställer sig därför frågande till huruvida bostäder i någon 
form bör tillåtas i kvarter A. 
Även kvarter B och C visade på en del utmaningar för att uppnå lämpliga bullernivåer som 
kommunen bör arbeta vidare med och ta ställning till för en god boendemiljö. 
 
Markförhållanden 
Den geotekniska utredningen är enligt Trafikverket bristfällig och bör följas upp. Under rubriken 
”Kompletteringar och riskanalyser” pekas det på att en riskanalys skall upprättas. I denna upptas 
omgivningspåverkan bl.a. på kringliggande anläggningar. Riskanalysen ska delges Trafikverket. 
Då planen anger att pålningsarbete krävs ställer Trafikverket även krav på att pålningsarbetet 
skall genomföras från närmaste delen av järnvägen och utåt, så att markförskjutningen inte sker 
mot järnvägen. 
 
Alla geotekniska handlingar med påverkan på järnväg skall delges och godkännas av Trafikverket 
innan granskningen.” 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- En ny geoteknisk utredning har tagits fram och kommunicerats med trafikverket. 
- Uppdatering av bullerutredningen till att inkludera fyra spår på järnvägen samt förhållande till nytt 

planförslag. Justering till korrekt underlag. 
-  
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4.8. Vattenfall Eldistribution 
”Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, röd 
linje = 10kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är 
luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. 
Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. 
Kontakta Vattenfalls kundtjänst i god tid före byggstart för nyanslutning och byggström. 
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 
exploatören. 

Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende.” 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Inga kommentarer 
-  

4.9. Vattenfall AB Heat Nordic 
”Fjärrvärmedistribution 
Den planerade bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet. Anslutningsavgiften fastställs vid 
offerttillfället. Befintliga fjärrvärmeanläggningar, se bilaga. I Gredelbyleden/Apoteksvägen ligger 
en ny större ledning med säkerhetsavstånd på 2,6 meter. Utsättning av befintliga fjärrvärmeledningar 
ska begäras innan arbetena sätts igång. Eventuell flyttning/ombyggnad/rivning/deponering av 
befintliga fjärrvärmeledningar bekostas av byggherren eller regleras i markavtal med Knivsta 
kommun. 
Befintliga fjärrvärmeanläggningar måste hållas tillgängliga för Vattenfall AB Heat Nordic under 
byggtiden.” 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Inga byggnader tillåts närmre ledningarna är 2,6 meter. 
 

4.10. Skanova 
Skanova har markförlagda teleledningar inom planområdet. 
Vi bedömer att flera av ledningarna kommer att behöva flyttas, skyddas 
eller på annat sätt påverkas. Skanova förutsätter att den part som initierar sådana åtgärder även 
bekostar dessa. Vi förväntar oss att åtgärder samt eventuella nya serviser bevakas under 
ledningssamordning Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se, Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
För ledningssamordning kontakta Lars Erkensjö Skanovas Nätförvaltning 
för det aktuella området på tfn (vxl): 08-604 04 90. 

 
Förvaltningens kommentarer: 

- Inga kommentarer 
 

 
4.11. Sakägare 

 
1. 
”Allmänheten. 
Hur Segerdal ska byggas berör alla Knivstabor. Att skapa en trivsam Segerdal 
höjer hela Knivsta. Enligt “Knivstaborna: Här är kommunens värsta platser | SVT 
Nyheter (publicerad 18 april 2017) klassades centrala Knivsta som den värsta 
platsen. Intresset för hur Segerdal ska byggas är stort och majoriteten av 
Knivstabor är ense om ett trevlig centrum med bevarade kulturhistoriska värden 
och öppna gröna ytor för mötesplats.  
 
Planen för nybyggnationen i Segerdal är inte önskvärt och inte långsiktigt eller hållbart på grund av: 
 
Knivstas kulturhistoriska karaktär bör bevaras och inte domineras av nya byggnader. 
Vid utformandet av den nya detaljplanen för Segerdal bör hänsyn tas till att bevara Knivstas 
kulturhistoriska karaktär. Äldre byggnader som “Modins”, “handelsbanken”, “röda huset” och 
“gamla apotekshuset” så kallad “gamla Knivsta samhället” bör bevaras i den utsträckningen att 
dessa gamla byggnader ej domineras av höga och stora nybyggnationer. Detta i linje med PBL 2 kap 
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6 § “Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver 
lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnads- verk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.” och PBL 2 kap 6 § sista stycket: 
“Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett 
ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga varden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt sa att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.” 
 
I den nya detaljplanen Segerdal skulle nya byggnadernas utbredning vara mycket omfattande, på ett 
sätt som påverkar stadsplaneringen så att det befintliga kulturhistoriska värdet i området inte 
respekteras och visuellt domineras av nybyggnationer.  
Att bygga 6 våningshus så tätt inpå varandra medför en täthet som till och med är tätare än centrala 
Uppsala. Detta är inte önskvärt eftersom med 300 nya lägenheter och ca. 600 nya invånare i 
Segerdalen kommer det med stor sannolikhet resultera i att Segerdalen inte blir en trivsam och 
attraktiv boplats. 
Sigtuna är ett bra typexempel. På Stora gatan i Sigtuna byggdes hus i samma stil som de äldre 
byggnaderna och på detta vis kunde dess höga kulturhistoria värde bevaras, vilket har bidragit till att 
Sigtuna har blivit ett attraktivt internationellt resmål idag. Folk reser hela vägen från andra sidan av 
världen för att se Sigtuna. Skulle 6 våningshus i modernare stil (likt det som planeras i Segerdal) 
byggas mitt bland de äldre husen på Stora gatan kunde ha påverkat Sigtuna mycket negativt då det 
inte hade varit lika attraktivt. Vi bör tänka långsiktigt, vad vi efterlämnar till kommande generationer. 
Med tiden kommer Knivstas gamla “stationssamhälle” också bli en attraktion om vi nu lyckats bevara 
dess kulturvärde. Att dessa kulturhistoriska värden behålls kan i framtiden generera vinst i form av 
bland annat turister och attraktiv boplats för många vilket i sin tur kan leda till att mark- och 
bostadspriser går mer upp i värde jämfört med andra orter. Märsta och Upplands Väsby är ett bra 
exempel på hur bygget av höga och täta hus resulterade i ett mindre attraktivt område att bo på, samt 
att mark- och bostadspriser blev relativt låga i jämförelse med andra orter.  
 
Lösningsförslag: 
Nybyggnationer bör vara i mindre skala. Större avstånd mellan byggnader. Alla nybyggnationer bör 
max vara 3-4 våningar höga. Särskilt hus kv.1 och kv.2. i detaljplanen ska anknyta till den gamla 
“Knivsta samhället”. Utseendemässigt bör vara i samma still som och kunna smälta in bland de 
gamla byggnaderna. Bör inte dominera över gamla byggnader. Väggfärger på samtliga byggnader 
bör vara i varma nyanser som matchar med byggnader omkring. (Gråskala bör undvikas, eftersom 
den ger dyster och kall känsla.) 
 
Mer grönska. 
Gamla byggnader, nybyggnation och grönska ska kunna ha en harmonisk balans. Den 
miljöpsykologiska forskningen (Multiple pathways link urban green- and bluespace to mental health 
in young adults. A. Dzhambov et al.) visar att grönska främjar mental hälsa och är en viktig 
ståndpunkt avseende vårt välbefinnande. Mer gröna ytor som skapar trivsamt mötesplats gör Knivsta 
till attraktiv småstad och medför rekryteringar av nya Knivstabor. Den planerade parken framför 
kommunhuset kommer för det mesta vara skuggbelagd enligt solstudier (Planbeskrivning Segerdal. 
BMK 2017-163. sid. 23). 
 
Lösningsförslag: 
Mer optimalt att planera in en större park längs Apoteksvägen med hänsyn till väderstreck och 
tillgång till sol.  
Husen på andra sidan Apoteksvägen är relativt låga och kommer inte alls skymma parken. 
Mer grönska runt om nybyggnationer.” 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Mötet mellan nya byggnader och Apoteksvägen har setts över för att visa mer respekt till den 
äldre bebyggelsen. 

- Kv. A har setts över för att på ett bättre sätt samspela med den äldre bebyggelsen på 
Centralvägen och Apoteksvägen. 

- Byggnadshöjderna har setts över 
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- Ett gestaltningsprogram har tagits fram och planbestämmelser lagts till vad gäller 
bebyggelsens utformning. 

- Parkens utformning har setts över och tagits upp i gestaltningsprogrammet. 
 
 
2. 
” Bakgrund 
När vi köpte våra lägenheter visste vi att Sågentomten skulle bebyggas. Men vi förespeglades att 
husen i kring vårt inte skulle bli högre än vårt hus, utan snarare tre till fyra våningar i ett mera 
småstadslikt utseende. Det sades inget om att även de nu aktuella tomterna skulle bebyggas med höga 
hus. Med facit i hand har vi som närmaste grannar fått fyra till sexvåningshus, i väster kommunhuset 
och i norr på Sågentomten. Där det nya sexvåningshuset redan i dag gör att vårt hus har fått betydligt 
mer skuggade (eftermiddagar och kvällar) och mörkare balkonger/uteplatser mot Staffansvägen och 
kommunhuset. När även Virkesladan är byggd kommer vårt hus skuggas än mer. Nu föreslås vi bli 
kringbyggda med höga hus med försämrad livskvalité för oss som redan bor här. 
 
Stadsbyggnadsprinciper 
Så länge FÖP 2012 gäller vill vi att kommunen följer den i sin planering för nya områden. 
Vi vill att planering för en modern småstad där högre hus än tre till fyra våningar inte byggs. Med de 
nu föreslagna fem till sex våningar som dessutom är kompakta kvarter blir det mer som en del av en 
storstad. Men Knivsta är inte en storstad och därför passar inte de föreslagna husen in med 
omgivande lägre hus vid Apoteksvägen, Gredelbyvägen  och vårt hus. I principerna pratas om  gröna 
inslag och goda ljusförhållanden för en god  boendemiljö. Det håller vi med om att det är en viktig 
princip. Vi ser i de solstudier som gjorts, kommer stora delar av kvarterens innergårdar inte få 
mycket solljus. Även vårt hus, Segerdalen 3 - 7, kommer att få sin innergård skuggad. Det innebär att 
även befintliga hus också får mörkare gårdar och mörkare in i lägenheterna en stor del av året. 
Skuggiga innergårdar i de nya husen stora delar av året ger mörka lägenheter för dem som  kommer  
ha  fönster in mot innergårdarna. 
 
Det blir också så tätt mellan husen att det blir insyn till grannarna på nära håll. Många äldre vistas 
stor del av sin tid i sina lägenheter och behöver då utblickar mot natur och grönska och inte bara mot 
en husvägg, som det blir med slutna kvarter och mot vårt hus. Det kallar inte vi för en bra 
boendemiljö. Det finns många studier som visar att grönska har betydelse för människors hälsa. 
Balkonger och burspråk mot gatan och gångstråk bör få glasas in. Smala gator/gångstråk med 
bebyggelse på båda sidor, medför att det blir blåsigt utmed fasaderna. Det medför att balkongerna 
inte kan nyttjas maximalt. 
 
Buller från järnvägstrafik, gator gör att det blir svårt att utnyttja balkonger samt att ha fönster öppna 
för vädring. Luftföroreningar, från bilar och busstrafiken, damm och avgaser kan bli störande. 
 
Medborgardialog 
Vi tycker att det var bra att kommunen bjöd in till en medborgardialog och tackar för att de boende i 
vår förening fick en personlig inbjudan. Det ska bli intressant och se om dialogen ger något resultat 
på planen. 
 
Bebyggelse och gestaltning 
Av skisserna är det svårt att veta var ingångsportarna är belägna. Kanske finns de inom de planerade 
gångstråken? Även om bebyggelsen ligger i nära pendelavstånd så måste det finnas av- och 
påstigningsplatser för bilar nära portarna för att kunna hämta och lämna personer med 
funktionsnedsättningar eller akut sjuka. Även plats för taxi och mindre lastbilar vid in- och utflyttning 
samt för servicebilar. Det får inte bli som vid Staffansvägen 7, där det inte finns någon 
parkeringsficka i anslutning till porten. Det innebär i dag att gång- och cykeltrafiken får samsas med 
bilar som hämtar och lämnar personer, varor och tjänster på den befintliga gång och cykelbanan. 
De lokaler som är planerade i bottenplan för verksamheter bör även innefatta lokaler för föreningsliv  
och andra aktiviteter, t.ex. seniorrestaurang. 
Bottenvåningarna bör inte användas till bostäder, då insynen från gång- och cykeltrafiken blir stor. 
Det är inte många som vill bo i ett "skyltfönster". 
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Många av lägenheterna kommer att bli störda av ljud från järnvägen och den ökade bil- och 
busstrafiken. 
Handel, kontor, service och tjänsteverksamhet samt vårdcentral kräver alla god tillgänglighet med 
parkeringsytor för av- och på stigning i närheten. Men även last- och lossningsytor för mindre  
lastbilar. Planen får inte innebära att det försvårar för vår förening att anlägga solceller på våra tak i 
framtiden. 
 
Allmänna Ytor 
I detaljplanen föreslås två nya parker inom planområdet, var av den ena "fickparken" ser ut att bli så 
liten att det knappas kan kallas för park. Den planerade lite större parken ska även fungera som 
lekyta och känns även den som en för liten  grönyta. 
Detta också med tanke på att det blir mer än 250 nya lägenheter som har parkerna som sitt närmaste 
grönområde. Parkerna kommer också att vara i skugga stor del av  året. 
Med de föreslagna höga husen kommer passagerna mellan husen, bli blåsiga, skuggiga och inte så 
trivsamma att sitta vid. 
 
Gatunät och trafik 
Med ett ökat bostadsbebyggande och flera lokaler för verksamheter beräknas trafiken att öka med 
cirka 600 fordon per dygn från de boende inom området. Men man måste också räkna med ökade 
transporter till och från verksamheterna. En ökad mängd av farliga transporter kommer också ske 
inom centrum till fastigheterna. Exempelvis en vårdcentral genererar många transporter med bilar, 
taxi, handikappfordon och mindre lastbilar som också kommer också innebära ökad trafik runt vår  
fastighet. 
 
Med ostkustbanans närhet till planområdet kommer också farligt gods transporteras i närheten av ett 
av kvarteren. 
 
Det är viktigt att det vid gatorna finns gångbanor som är tillräckligt breda för att t.ex. två rullatorer 
ska kunna mötas. 
 
I planen pratas om att Gredelbyvägen är huvudalternativet för att ta sig ut till Gredelbyleden. Vår 
fastighet har idag en väg på vår tomt för att ta oss fram till våra entréer med olika transporter. Den 
är för närvarande tillåtet att åka in från Gredelbyvägen och vägen mynnar sedan ut mellan 
nuvarande gamla ICA och vårt hus för att sedan ta sig vidare förbi kommunhuset och ut på 
Staffansvägen. Hur ska vi ta oss vidare ut på vägen om de föreslagna gångstråken  mellan vårt hus 
och kommunhuset blir av? 
 
Vårt sophus ligger i dag vid tomtgränsen i sydväst. I dag används passagen mellan gamla 
ICA/systembolaget som transportväg för att sedan eventuellt backa in på vår tomt för att hämta vårt 
avfall. Även denna passage föreslås som gångstråk. Hur ska vårt avfall kunna hämtas? 
För att vi ska komma ut från vår fastighet måste det planeras för att biltrafik ska tillåtas på de stråk 
nord-sydlig riktning och öst-västlig riktning som gränsar till vår fastighet och nu är tänkt att vara 
bilfria. Samtidigt måste obehörig trafik på dessa stråk kunna begränsas/förbjudas. I dag används 
stråket mellan gamla ICA/systembolaget och vårt hus som en allmän gata, trots skyltning om 
förbjuden genomfart. Brf. Segerdalen har servitut på 14 garageplatser under nuvarande systembolag 
och har 15 p-platser ute på gården på den nord östra delen av tomten som gränsar mot vår tomt, som 
måste beaktas i kommande planering. Vi måste även under byggtiden tillförsäkras motsvarande 
platser i närheten av vårt hus. 
Mark och natur 
Många av de befintliga träden kommer att tas ner. Det tar lång tid för nyplanterade träd att växa upp 
och bidra till en bättre grönstruktur. Vi vill att man ska planera för att flera träd ska få vara kvar. 
Speciellt de prydnadskörsbär som finns på kommunhusets södra sida. 
När den nu lite ostädade ytan försvinner och ersätts med hus och andra hårdgjorda ytor är det viktigt 
att de parker som ska anläggas har någon yta som inte är för välskött. Kanske kan en liten äng 
anläggas för att locka fjärilar. Detta för att öka/behålla den biologiska mångfalden i området. Det är 
ofta i tätorten som vi har möjlighet att uppleva naturen i vår vardag. Det finns studier som visar att vi 
är så urbaniserade i dag att vi tappar förståelsen  för naturen. 
Kulturmiljö  och fornlämningar 
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De redan tidigare byggda husen på Sågenområdet har gått ifrån Kulturmiljöprogrammet som anger 
hus med tre till fyra våningar höga hus. Nu kommer ytterligare tre kvarter som planeras bli högre än 
det som anges i Kulturmiljöprogrammet. 
Dagvatten 
Det är viktigt att miljökvalitetsnormer följs för att Knivstaån inte ska bli mera förorenad. 
När så stor del av tidigare grusytor bebyggs och hårdgörs är det viktigt att dagvattnet tas omhand på 
ett för miljön bästa sätt och att väl tilltagna avrinningsytor skapas. 
Teknisk försörjning 
I planen kan vi inte läsa ut hur avloppet ska tas om hand. Vad vi förstår med alla tidigare planer för 
nybyggnader i tätorten så kommer reningsverkets kapacitet överskridas. Vi menar att  innan 
kommunen genomför den föreslagna planen måste avloppsreningsfrågan  lösas.” 
 

Förvaltningens kommentarer: 
- Våningshöjderna har setts över.  
- Ett gestaltningsprogram har tagits fram och planbestämmelser lagts till vad gäller 

bebyggelsens utformning 
- Sett över kvarterssturkturen för att förbättra ljusförhållanden 
- Tillgänglighetsfrågor så som entréer och inomhus hanteras i ansökan om bygglov efter 

att detaljplanen vunnit laga kraft. 
- Bullerutredningen har uppdaterats så att den tar hänsyn till två nya spår och 

beräkningsunderlaget justerats.  
- Fickparken är liten men bidrar till en grön mötesplats 
- Den större parkens utformning har setts över och tas upp i gestaltningsprogrammet. 
- Riskutredning har gjorts med anledning av Ostkustbanan. Åtgärder som där anses 

behövas regleras i plankartan. 
- De nya gatorna utformas på de gåendes villkor. Apoteksvägens befintliga gång- och 

cykelväg lyfts in i planområdet dock kommer ingen breddning att ske i det här läget. 
Byggnaderna placeras med två meters förgårdsmark för att inte inkräkta på 
gaturummets ytor. 

- Det servitut som finns för utfart kommer fortfarande kvarstå.  
- Sophämtningen kommer fortsättningsvis kunna lösas ut mot Staffansvägen. 
- Gata i nord-sydlig riktning planläggs som gata. Lokala trafikföreskrifter kommer i 

framtiden styra vilka fordon som får köra på den. Avsikten är dock att den ska användas 
som gågata. 

- Parkeringsplatserna på gården finns kvar i planförslaget, parkeringsplatserna i garaget 
är ingen planfråga och måste därmed lösas i dialog med fastighetsägaren. 

- Det stämmer att inte alla träd kommer kunna stå kvar och alla träd inte heller skyddas. 
Avsikten är dock att körsbärsträden framför kommunhuset kommer vara kvar och att 
nya kommer planteras längs den nya lokalgatan för att kompensera för att oxlarna tas 
bort. 

- Kulturmiljöprogrammet är inte ett juridiskt bindande dokument. Våningsantalet och 
gestaltningen kommer dock att ses över. 

- Knivsta kommuns dagvattenstrategi, antagen 2017 ska följas. 
- Planområdet ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna. Arbete pågår för att möjliggöra en 

anslutning till Käppalaförbundets reningsverk. Medan det arbetet pågår ses det befintliga 
reningsverket över för att se om kapaciteten kan utvidgas något. Detaljplanens föreslagna 
bebyggelse är förhållandevis liten och utbyggnad kommer att ske i etapper under flera års tid 
och bedömning har gjorts att den föreslagna bebyggelsen kan anslutas till va-nätet. 

 
3. 
Jag kan direkt säga att vi, personligen kommer att överklaga ett eventuellt beslut från kommunen 
som tillåter att huskropparna (märkta BC på plankartan) bebyggs med fler än tre våningar. 
Likaså vet jag att bostadsrättsföreningen Segerdalen 1, som äger fastigheten Gredlby 21:4, 
också kommer att överklaga ett beslut från kommunen om det tillåts att huskropparna märkta 
med BC på plankartan, bebyggs med fler än tre våningar. 
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Vad är då orsaken till att jag (och vi i Trastens samfällighetsförening) inte vill att det byggs 
högre än tre våningar? 
1. Jag och vi alla i Trasten samfällighetsförening har våra uteplatser på våra hus baksidor, 
vilka vetter mot Gredelbyvägen. Där har vi tillgång till sol från tidig eftermiddag till sen 
eftermiddag, någon kvällssol har vi ej längre på grund av bostadsrättsföreningens Segerdalen 1 
mitt emot. Där sitter vi och äter, solar, umgås och odlar i solen efter arbetets och skoldagens 
slut. Denna möjlighet tar ni, kommunen , bort om ni tillåter fler antal våningar än tre, på BC. Ni 
tar då bort möjligheten för oss att äta, sola och odla i solen eftersom det endast är på våra 
baksidor som vi har uteplatser! Redan vid tre våningar skuggas vi, åtminstone min fastighet, 
rejält av bygget vid BC. Men vid flera våningar (än tre) drabbas vi alla av att eftermiddagssolen 
till stora delar försvinner helt från våra baksidor. 

 
Det hänvisas av arkitekten för byggherren (och av vissa politiker) till den solstudie som är gjord 
och då brukar jag dra liknelsen med kommunhuset. Om du och jag sätter oss ned 25 meter 
bakom kommunhuset (Solen på motsatta sida) då hamnar vi i total skugga. Ökar vi avståndet till 
37 meter, 47 ,meter, 57,67 meter osv så hamnar vi ändå i total skugga, det förstår både du och 
jag trots att någon med en solstudie försöker få oss att tro annat! 
 
2. Av kommunen har jag fått beviljat att sätta upp solpaneler på mitt hus, den södra gaveln. På 
den gaveln har jag full sol från mitt på dagen till sen eftermiddag, detta året om. Om BC 
bebyggs med fler än tre våningar så kommer denna husvägg att bara ha sol till ca 30 %, till 
följd av att eftermiddags och sen eftermiddagssolen försvinner. Solpanelerna är ej uppsatta 
ännu. Skall kommunen förhindra enskilda fastighetsägare från att kunna installera solceller? 

 
3. Om kommunen beviljar att huskropparna, märkta med BC på plankartan, får bebyggas med 
fler är tre våningar så lägger ni till stor del våra fastigheter i skugga och uteplatserna i total 
skugga. Hur tror ni, kommunen, att värdet på våra fastigheter påverkas då, med uteplatser i 
skugga och med obefintliga möjligheter att anlägga solcellsanläggningar? Vem vill då köpa och 
bo i våra fastigheter, med ingen möjlighet att vistas ute i trädgården i solsken? Är det 
kommunens uppgift att sänka värdet på privata fastigheter? Vem ersätter detta? 

 
4. Insyn. Om det byggs högre än tre våningsplan på (huskroppen BC) så har den som då bor i 
lägenheterna på våning 4 och 5 total insyntill min tomt och uteplats, ca 25 meter från 
huskroppen BC. Även mina grannar ca 37,57,67 meter ifrån drabbas de av denna insyn på sina 
baksidor/uteplatser. Såklart drabbas boende vid Segerdalen 1 av samma totala insyn på sina 
uteplatser, loftgångar och balkonger som vetter mot huskroppen BC, om denna huskropp 
bebyggs med fler än tre våningar. 
 

5. Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, läser 
jag ur den skrivelse som jag mottog av er. Om högst tre våningar byggs på BC skapar ni just 
det! Detta eftersom omkringliggande byggnader, Särsta 3:43, Särsta 3:61, Särsta 3:38 inte har 
fler våningsplan än tre. Sedan har vi parhus 7:59, 7:63-68 som är på två plan, så ett 
trevåningshus i BC skulle på ett estetiskt sätt koppla ihop det gamla  och det nya Knivsta. Då 
smälter/fasas BCD och KCOBD med fler våningsplan in på ett estetiskt sätt och skapar en tydlig 
koppling mellan det gamla och det nya Knivsta. 

 
Jag vet, som sagt, att även Bostadsrättsföreningen Segerdalen 1 Knivsta (Gredelby 21:4 precis 
norr om huskropparna BC) kommer att överklaga om BC bebyggs med fler våningsplan än tre. 
Som ni, Knivsta kommun (SUN), ser så berörs denna byggnation (BC på kartan) många hushåll 
och människor och då bör ni beakta dessa många Knivsta kommuninvånares synpunkter! Gör ni 
det (Beaktar synpunkterna) att inte bebygga BC med fler än tre våningsplan så kommer 
byggprocessen att kunna flyta på utan överklagan, vilket torde vara mycket värt för både 
kommun och byggherre. 

 
Förvaltningens kommentarer: 

- Våningshöjder och kvarterens utformning har setts över. 
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- Enligt framtagna solstudier framgår det att det under vårkvällar förekommer skuggning 
på Trastens samfällighetsförenings fastigheter. Den skuggan kommer dock utav det 
befintliga huset  på Gredelbyvägen 3,  BRF Segerdalen och inte av den nya bebyggelsen 
söder om den fastigheten.  Därmed bedöms inte möjligheten att på ett effektivt sätt 
använda solpaneler påverkas negativt av planförslaget. 

- Planområdet är beläget på en av de mest centrala platser i Knivsta tätort så en förtätning 
är en förutsättning för att bygga den stad som visionen eftersträvar.  

- Ett gestaltningsprogram har tagits fram och planbestämmelser lagts till vad gäller 
bebyggelsens utformning 

 
4. 
Jag bor i fastighet 7:68 Staffansvägen 8A och har tagit del av detaljplanen för del av kv. Segerdal. 
Ställer mig oerhört negativ till detta baserat på: 
Mina erfarenheter: 
När det gamla ”Sågenområdet” rakt över gatan skulle bebyggas, inledningsvis bl.a Estrids gård så 
var jag mycket positiv till detta, hade inga negativa åsikter för tycker det är viktigt att kommunen 
bygger och utvecklas samt att Sågenområdet var ju en skamfläck. Jag fick dock snabbt äta upp mina 
positiva tankar då det under byggtiden av detta var totalt kaos utanför husknuten, skitigt, bullrigt och 
för mina barn en direkt farlig miljö att vistas i. Byggtrafiken var igång från 5:30 på morgonen och 
rullade till sen eftermiddag. Detta var oerhört frustrerande och kändes jobbigt för en skattebetalande 
medborgare att behöva leva i. Sedan har utbyggnaden av centrum fortsatt och även om resultatet är 
klart bättre än vad Sågenområdet var, så kan väl ingen normal människa vara nöjd med hur området 
kring Willys ser ut idag. Finns ingen tanke bakom, vare sig 
planmässigt eller utseendemässigt. Bedrövligt, avsaknaden av stadsarkitekt är uppenbar. 
Jag är mot utbyggnad av kv. Segerdal pga.: 
· Slutprodukten, Knivsta kommun är amatörer i området och saknar kompetens för att planera något 
dylikt, Slutprodukten kommer inte bli bra. Knivsta centrum har Sveriges fulaste byggnader. 
· Min vardag under byggnadstiden. Kommer bli lika kaotisk som förra gången. Det kommer jag 
ALDRIG acceptera. 
· Min vardag i framtiden. Ökad trafik, ökad rörelse av människor i min direkta närhet. Ännu mer 
inbyggd baksida, solen har svårt som det är att nå fram idag – detta kommer resultera i 
solförmörkelse för mig 
 
Så nej. Bygg gärna ut Knivsta men gör det inte vid min husknut, varit med förut och vet hur det 

kommer sluta. 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Buller under byggtiden regleras inte i detaljplanen. Under byggtiden ska dock  
Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas. 

- Knivsta kommuns vision fastställd 2013 är att bli en modern småstad med 25 000 invånare år 
2025.  2017 tecknade kommunen ett avtal med staten gällande utbyggnaden av Ostkustbanan  
samt en ny station i Alsike. Det avtalet innebär ett åtaganden för kommunen att bygga 15 000 
nya bostäder till och med 2057. Knivsta växer och att bygga i centrumnära lägen 
överensstämmer med både vision och statliga åtaganden 

 
 
5. 
Bakgrund s.4. Enligt Knivsta kommuns fördjupade översiktsplan (FÖP) 2012 ska planområdet vara 

en trivsam småstad med 1-4, i särskilda fall 5 våningar. I förslaget hänvisas också till Översiktsplan 
2017, som är föremål för rättslig prövning och saknar laga kraft. 
Figur 1 i riskutredningen s. 9  visar Länsstyrelsernas rekommenderade zonindelningar för 

verksamheter nära farlig godsled. Bostäder bör ej byggas närmare än ca 100 m från spåret. På s. 17 
står att länsstyrelsernas riskpolicy ska beaktas men enligt plankartan är avståndet mellan bostäder 
och nuvarande järnvägsspåret 43m. 
Detaljplaneförslaget saknar plankarta för planerad utbyggnad med ytterligare ett järnvägsspår so 

minskar avståndet till 36 m. 
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På s. 31 i detaljplaneförslaget står att av uppförandet påbörjas 2020 men enligt Roslagsvattens 
”Förstudie Knivstas framtida avloppshantering 2016” kommer kommunens reningsverk att nå 
kapacitetstaket 2020. 
 
Detaljplaneförslaget behöver reda ut motsägelserna om riskavstånden mellan farlig godsled och 

bostäder. Plankartan bör visa avståndet mellan det planerade järnvägsspåret och bostäderna. 
Anslutningar till VA bör inte överskrida avloppsinfrastrukturens kapacitet. 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Redovisning av avstånden till järnvägen läggs till i planbeskrivningen. 
- Då de nya järnvägsspåren ännu inte är fastställda redovisas inte dessa i plankartan. 
- Våningsantalet har setts över. 
- Planområdet ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna. Arbete pågår för att möjliggöra en 

anslutning till Käppalaförbundets reningsverk. Medan det arbetet pågår ses det befintliga 
reningsverket över för att se om kapaciteten kan utvidgas något. Detaljplanens föreslagna 
bebyggelse är förhållandevis liten och utbyggnad kommer att ske i etapper under flera års tid 
och bedömning har gjorts att den föreslagna bebyggelsen kan anslutas till va-nätet. 

 
4.12. Privata icke sakägare 

1. 
Hushöjder och gator 
Vi anser att husen blir alldeles för höga. Även med indragna våningar är de för höga. Tre 
våningar tycker vi räcker. Det finns många exempel från t.ex. Uppsala där avstånden mellan 
husen är för små och innergårdarna blir trånga och skuggiga i förhållande till husen höjd. Det 
är ingen bra miljö varken för barn eller vuxna. Rymd, ljus och träd mm. ger hälsa och 
välbefinnande. Dom faktorerna saknar vi i planen. Barnen behöver plats att leka på. 
Huset utmed Staffansvägen, brf Segerdalen 1, kommer att hamna i ständig skugga vilket vi 
tycker är fel. 
Vyn mot kvarteret utmed Apoteksvägen ser imponerande ut men vi tycker inte att det 
passar i Knivsta, snarare i en stor stad. Vart tog visionen om ett samhälle av 
småstadskaraktären? 
Om vi förstår rätt är tanken att kvarteret ska binda samman Sågverkstorget med ”gamla” 
centrum i korsningen Apoteks-/Forsbyvägen. Vi tycker att Segerdal enligt denna plan snarare 
skiljer åt genom en skuggig och mörk gata utan charm. Dessutom är det stor risk att det blir 
blåsigt på gågatan. 
Parker 
Grönytorna är för små och blir skuggiga. Det ger ingen känsla av rymd och ljus och därmed 
trivsamhet. 
Buller 
Hur blir det med buller från järnvägen? Den bullrar mycket redan nu men hur blir det med 4 
spår? Det bör undvikas att husen utmed järnvägen har bostäder åt det hållet. 

Sammanfattning 
• Lägre hus. 
• Större och fler parker. 
• Bättre plats för lek och avkoppling. 
• Lev upp till småstadskaraktären. 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Våningsantalet har setts över. 
- Ett gestaltningsprogram har tagits fram och mötet mellan nya byggnader och Apoteksvägen 

setts över för att visa mer respekt till den äldre bebyggelsen. 
- Den större parkens utformning har setts över och tagits upp i gestaltningsprogrammet. 

  
2. 
Förslaget måste förkastas. Det är dåligt, ovisionärt och fantasilöst, dessutom kvävande. 
Man tar bort det enda kvarvarande "andningshålet" i centrum av Knivsta och förstör 
möjligheten att anlägga en angelägen större lekpark centralt. Förslaget leder till en 

bunkerliknande bebyggelse i Sovjetstil. 
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Förvaltningens kommentarer:  

- Två nya gröna platser skapar nya mötesplatser i centrala lägen. 
 
3. 
Behålla visionen ”Trädgårdsstad” genom att: 
1: Ej högre byggnader än maximalt 4 våningar. Detta för att harmoniera med 
tidigare uppförda hus inom Kv. Segerdal. 
2: Bygga parkering för de nya boendena under de nya byggnaderna. Detta för att 
undvika P-kaos i området. Att tro att de boende endast kommer att använda 
kollektiva färdmedel är en utopi. 
3: Utforma en lekpark utifrån vad barnen önskar. Ta reda på det genom dialog 
med barnen på förskolor och i skolor. Se till att ta fram lämpligt frågeformulär 
för detta ändamål. Enligt tidigare besked vi fått från Knivsta kommun saknar ni 
detta! Först då kan ni ange att ni beaktat barnperspektivet på rätt sätt. 
4: Utföra fasadutformningen liknande de putsade fasaderna på de befintliga 
bostadshusen som byggts tidigare i området Segerdal så att det blir mer en 
harmonierad enhetligt och inte så ”plottrigt”. Icke enbart låta arkitekterna 
utforma husen för att självförverkliga sig själva. 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Våningsantalet har setts över. 
- Parkeringsgarage planeras under kvarter B och C. 
- Bra idé med dialog med barnen gällande lekplatsen, Vi tar den idén med oss till 

genomförandet. 
- Ett gestaltningsprogram har tagits fram och planbestämmelser lagts till vad gäller 

bebyggelsens utformning. 
 

 
4.13.  Föreningar och sammanslutningar 

1. SPF Seniorerna Knivstaorten 
“SPF Seniorerna Knivstaorten vill lämna följande synpunkter: 

Stadsbyggnadsprinciper 
Så länge FÖP 2012 gäller vill vi att kommunen följer den i sin planering för nya områden. 
Vi vill att planering för en modem småstad där högre hus än tre till fyra våningar inte byggs. 
Med de nu föreslagna fem till sex våningar som dessutom är kompakta kvarter blir det mer 
som en del av en storstad. I Stockholms innerstad ses den typen av sexvåningshus, men 
Knivsta är inte en storstad och därför passar inte de föreslagna husen in med omgivande 
lägre hus vid Apoteksvägen. 
I principerna pratas om gröna inslag och goda ljusförhållanden för en god boendmiljö. Det 
håller vi med om att det är en viktig princip. Vi ser i de solstudier som gjorts, kommer stora 
delar av kvarterens innergårdar inte få mycket solljus. Även angränsande hus vid Segerdalen 3 
- 7 kommer att få sin innergård skuggad. Det innebär att  befintliga hus också får mörkare 
gårdar och mörkare in i  lägenheterna. 
Det blir också så tätt mellan husen att det blir insyn till grannarna på nära håll. Många äldre 
vistas stor del av sin tid i sina lägenheter och behöver då utblickar mot natur och grönska och 
inte bara mot en husvägg. Det kallar inte vi för en bra boendemiljö Det finns många studier som 
visar att grönska har betydelse för människors   hälsa. 
Balkonger och burspråk mot gatan och gångstråk bör få glasas in. Smala gator/gångstråk med 
bebyggelse på båda sidor, medför att det blir blåsigt utmed fasaderna . Det medför att 
balkongerna inte kan nyttjas  maximalt. 

Bostäder/lokaler 
Vi vill att det byggs trygghets- och/eller 55-plus- boenden inom området. Ett av husen borde bli 
ett seniorboende med all  bekvämlighet. I den statliga utredningen SOU 2015:85 "Bostäder att 
bo kvar i" bedöms byggandet  av 100 trygghetsbostäder ge en kommun en årlig besparing på 
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10 miljoner kronor, då behovet av bostäder i särskilt boende minskar. Vi vet att det inom 
Knivsta kommun finns pensionärer som bor kvar i för stora hus, då det inte finns den typ av 
lägenheter som de efterfrågar med en del servicefunktioner inbyggda. 
Av skisserna är det svårt att veta var ingångsportarna är belägna. Kanske finns de inom de 
planerade gångstråken? Även om bebyggelsen ligger i nära pendelavstånd så måste det 
finnas av- och påstigningsplatser för bilar nära portarna för att kunna hämta och lämna 
personer med funktionsnedsättningar eller akut sjuka. Även plats för taxi och mindre 
lastbilar vid in och utflyttning samt för servicebilar. 
De lokaler som är planerade i bottenplan för verksamheter bör även innefattat lokaler för 
föreningsliv och andra aktiviteter ,t.ex. seniorrestaurang. 
Många av lägenheterna kommer att bli störda av ljud från järnvägen och  busstrafiken. 

Allmänna Ytor 
I detaljplanen föreslås två nya parker inom planområdet, var av den ena "fickparken" ser ut 
att bli så liten att det knappas kan kallas för park. Den planerade lite större parken ska även 
fungera som lekyta och känns även den som en för liten  grönyta. 
Med de föreslagna höga husen kommer passagerna mellan husen, bli blåsiga, skuggiga och inte 
så trivsamma att sitta  vid. 
Med ett ökat bostadsbebyggande och flera lokaler för verksamheter kommer trafiken att öka 
med cirka 600 fordon per dygn från de boende inom området. Men man måste också räkna 
med ökade transporter till och från verksamheterna och en ökad del av farliga transporter 
kommer också ske inom centrum. Exempelvis en vårdcentral genererar många transporter 
med bilar, taxi, handikappfordon och mindre  lastbilar. 
Med ostkustbanans närhet till planområdet kommer också farligt gods transporteras i närheten 
av ett av kvarteren. 
Det är viktigt att det vid gatorna finns gångbanor som är tillräckligt breda för att t.ex. två 
rullatorer ska kunna mötas. 
Det bör finnas cykelställ som är anpassade för trehjuliga cyklar för vuxna. Det bör 
också finnas säkra uppställningsplatser för t.ex. eldrivna rullstolar och rullatorer i 
anslutning till publika lokaler. 

Mark och natur 
Många av de befintliga träden kommer att tas ner. Det tar lång tid för nyplanterade träd att 
växa upp. Vi vill att man ska planera för att flera träd ska få vara  kvar. 

Kulturmiljö  och fornlämningar 
De redan tidigare byggda husen på Sågenområdet har gått ifrån Kulturmiljöprogrammet som 
anger hus med tre till fyra våningar höga hus. Nu kommer ytterligare tre kvarter som planeras 
bli högre än det som anges i Kulturmiljöprogrammet. 
Dagvatten 
Det är viktigt att miljökvalitetsnormer följs för att Knivstaån inte ska bli mera 
förorenad. 
När så stor del av tidigare grusytor bebyggs och hårdgörs är det viktigt att dagvattnet tas 
omhand på ett för miljön bästa sätt och att väl tilltagna avrinningsytor  skapas. 
Teknisk försörjning 
I planen kan vi inte läsa ut hur avloppet ska tas om hand. Vad vi förstår med alla tidigare 
planer för nybyggnader i tätorten så kommer reningsverkets kapacitet överskridas. Vi menar 
att innan kommunen genomför den föreslagna planen måste avloppsreningsfrågan lösas. 

 

Förvaltningens kommentarer: 

- Våningshöjderna har setts över. 
- Ett gestaltningsprogram har tagits fram och planbestämmelser lagts till vad gäller 

bebyggelsens utformning. 
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- Ser över kvarterssturkturen för att förbättra ljusförhållanden. 
- Planförslaget möjliggör bostäder men kan inte reglera upplåtelseformen. 
- Tillgänglighetsfrågor så som entréer och inomhus hanteras i ansökan om bygglov efter 

att detaljplanen vunnit laga kraft.  
- Planförslaget möjliggör verksamhetslokaler som går in under bestämmelsen centrum. 

Reglering inom begreppet kommer inte göras, för att hålla detaljplanen så flexibel som 
möjligt. Slutligt innehåll i byggnaderna är upp till fastighetsägaren. Entrévåningen i kv. 
A samt entrévåningarna i kvartershörnen i kv. B och C får en tvingande bestämmelse 
om centrumverksamhet. 

- Bullerutredningen har uppdaterats så att den tar hänsyn till två nya spår och 
beräkningsunderlaget justerats. Planförslaget revideras utefter denna. 

- Fickparken är liten men bidrar till en grön mötesplats. 
- Den större parkens utformning har setts över och tagits upp i gestaltningsprogrammet. 
- Riskutredning har gjorts med anledning av Ostkustbanan. Åtgärder som där anses 

behövas regleras i plankartan. 
- De nya gatorna utformas på de gåendes villkor. Apoteksvägens befintliga gång- och 

cykelväg lyfts in i planområdet dock kommer ingen breddning att ske i det här läget. 
Byggnaderna placeras med två meters förgårdsmark för att inte inkräkta på 
gaturummets ytor. 

- Det servitut som finns för utfart kommer fortfarande kvarstå. 
- Sophämtningen kommer fortsättningsvis kunna lösas ut mot Staffansvägen. 
- Gata i nord-sydlig riktning planläggs som gata. Lokal trafikföreskrifter kommer i 

framtiden styra vilka fordon som får köra på den. 
- Parkeringsplatserna på gården finns kvar i planförslaget, parkeringsplatserna i garaget 

är ingen planfråga och måste därmed lösas i dialog med fastighetsägaren. 
- Det stämmer att inte alla träd kommer kunna stå kvar och alla träd inte heller skyddas. 

Avsikten är dock att körsbärsträden framför kommunhuset kommer vara kvar och att 
nya kommer planteras längs den nya lokalgatan för att kompensera för att oxlarna tas 
bort. 

- Våningsantalet har setts över och gestaltningen hanteras ingående i 
gestaltningsprogrammet. 

- Knivsta kommuns dagvattenstrategi, antagen 2017 ska följas. 
- Planområdet ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna. Arbete pågår för att möjliggöra en 

anslutning till Käppalaförbundets reningsverk. Medan det arbetet pågår ses det befintliga 
reningsverket över för att se om kapaciteten kan utvidgas något. Detaljplanens föreslagna 
bebyggelse är förhållandevis liten och utbyggnad kommer att ske i etapper under flera års tid 
och bedömning har gjorts att den föreslagna bebyggelsen kan anslutas till va-nätet. 
 

2. Omställningsgruppen 
Medborgardialogen 
Det är positivt att det gavs tillfälle att lämna synpunkter på det öppna möte som ordnades i maj. Vi 
anser dock att det vore önskvärt om fler av de åsikter som framfördes kunde tillgodoses i denna 
samrådsversion. Det gäller t.ex. 

• lägre hushöjder 
• större parkytor 
• bättre plats för lek 
• fler mindre grönytor och träd 
• bevarad småstadskaraktär 

Medborgardialog bör hållas i så god tid att verklig möjlighet finns att påverka detaljplanen. 
Max 3 våningar - ta hänsyn till den känsliga miljön som speglar Knivstas historia 
Vi anser att våningshöjden bör tillåtas till högst tre våningar. Vi anser att det är angeläget att 
planera så att småstadskänslan behålls och att Knivstas historia som stationssamhälle bevaras. 
En lägre hushöjd ger även viktiga kvaliteer genom att mer solljus når innergårdar samt att den 
lilla grönytan bakom Swedbankshuset inte hamnar i skugga, som sker enligt planförslaget. 
Gröna ytor 
En liten minipark planeras bakom Swedbankhuset, ca 375 m2. Den ska även innehålla plats för lek. Vi 
anser att den behöver vara större till ytan, så att den kan tillgodose både behovet av park och plats 
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för lek. Det föreslagna läget innebär dessutom att den blir mycket skuggig om husen byggs i 
föreslagen hushöjd och storlek. Vi vill hänvisa till grönstrukturplanen och andra dokument som anger 
att centrala grönytor saknas. Den lilla ytan (fickparken) framför f.d. lill-ICA är knappast att betrakta 
som park. 
Vi menar också att man behöver ha en generellt högre grönytefaktor inom området, dvs mer träd, 
buskar och växtbäddar än vad som nu planeras, där också hänsyn till biologisk mångfald och del i 
spridningssamband finns med i bedömningen. De större träd som idag finns inom området bör 
bevaras. Tydliga krav behöver ställas på exploatörerna för detta. Även många mindre grönytor på 
kvartersmark kan ha en viktig funktion för såväl sociala värden, biologisk mångfald, 
klimatanpassning och bullerminskning. 
Vi anser inte att kommunen tillgodosett de synpunkter som framfördes i Medborgardialogen, där det 
framhölls att man vill ha tillgång till park- och lekplatsytor, se ovan. Vi anser det mycket angeläget att 
kommunen snarast tar fram en parkplan och grönstrukturkriterier för tätorten innan all tillgänglig 
mark är ianspråktagen av bebyggelse och parkeringar. 
 
Planförslaget innebär skuggiga innegårdar och park 
Som nämnts ovan innebär föreslagen hushöjd att innergård och parkyta blir mycket skuggiga och de 
är därmed mindre användbara och trevliga. Det är ett viktigt hållbarhetsperspektiv att få in ljus i 
boende- och parkmiljöerna. 
Buller 
Buller är en mycket viktig och allvarlig hälsofråga. Man har väl dokumenterad kunskap att buller i 
bostadsmiljön leder till allvarliga hälsoproblem. Huset närmast järnvägen är särskilt utsatt för 
bullernivåer över riktvärdena vid samtliga fasader. Även övriga byggnader är utsatta för höga 
bullernivåer, dock i minskande grad med avståndet från järnvägen. Av planbeskrivningen framgår 
inte för vilket år bullerberäkningarna är gjorda, dvs. om beräkningarna tar hänsyn till de 
bullernivåer som erhålls när 4-spåren är utbyggda. 
Avloppsvatten 
Inget nämns i planbeskrivningen om hur avloppsvattnet ska omhändertas. Knivsta reningsverk är 
redan idag i princip fullbelastat. Vi saknar en kommentar/beskrivning i handlingarna över 
tidsplanering för hur avloppsfrågan ska lösas. Enligt uppgifter från kommunen är det heller inte klart 
hur reningsverksfrågan ska lösas, vilket vi anser mycket förvånande eftersom tätorterna Knivsta och 
Alsike växer kraftigt. Vi anser att detta är en viktig och avgörande fråga att lösa snarast eftersom 
fortsatt belastning på reningsverket innebär stora risker för de känsliga recipienterna Knivstaån och 
Mälaren. Dessutom riskerar gällande miljökvalitetsnormer för vatten att överskridas ännu mer än vad 
som idag är fallet. 
Dagvatten 
Planförslaget innebär begränsade möjligheter till rening av dagvatten utöver de förslag till 
fördröjningsåtgärder som anges. De reningsåtgärder som föreslås är växtbäddar, infiltration och 
fördröjning i parkmark och skelettjordar samt rening, fördröjning och trög avledning i 
bjälklagssubstratet på innergårdar. Vi anser att ytterligare åtgärder för att rena dagvattnet bör 
vidtas, t.ex. genom val av lämpliga material, gröna tak m.m. 
Trafik och parkeringar 
Parkeringsnorm 0,6 bilar per 100 m2 BTA (ca 0,5 bilar/lgh) föreslås. Vi anser att det är positivt att 
man planerar för underjordiska garage så att ovanjordyta inte hårdgörs för bilparkeringar. 
Hållbarhetskriterier 
Vi anser att det är viktigt att förutom vad som sagts ovan ställa tydliga krav på 
exploatören/exploatörerna vad gäller exempelvis 

• miljöanpassade bostäder och andra byggnader 
• hållbart lokalt återvinningssystem 
• klimatanpassning 

 
Förvaltningens kommentarer: 

- Kvarterens struktur och våningsantal har setts över. 
- Ett gestaltningsprogram har tagits fram och planbestämmelser lagts till vad gäller 

bebyggelsens utformning. 
- Den större parkens utformning har setts över och tas upp i gestaltningsprogrammet. 
- Bullerutredningen har uppdaterats så att den tar hänsyn till två nya spår och 

beräkningsunderlaget justerats.  
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- Planområdet ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna. Arbete pågår för att möjliggöra en 
anslutning till Käppalaförbundets reningsverk. Medan det arbetet pågår ses det befintliga 
reningsverket över för att se om kapaciteten kan utvidgas något. Detaljplanens föreslagna 
bebyggelse är förhållandevis liten och utbyggnad kommer att ske i etapper under flera års tid 
och bedömning har gjorts att den föreslagna bebyggelsen kan anslutas till va-nätet. 

- Knivsta kommuns dagvattenstrategi, antagen 2017 ska följas. 
 

3. Knivsta Hembygdsgille 
”Den befintliga äldre bostadskvartersbebyggelsen i anslutning till planområdet utgörs av 
endast 1-2 Yi våningshus. Den öppna och ljusa karaktären på de båda centrala gaturummen 
Apoteksvägen och Centralvägen präglas av denna genomgående låga bebyggelse. 
Kännetecknande för den nuvarande gatubebyggelsen och gaturummet är Centralvägens 
trähus och Apoteksvägens gamla stenhus i 2 ½ våning. Kvarterens utformning präglas av 
bebyggelse förlagd till gatulivet. Bebyggelsen omsluter gröna ljusa gårdar samt trädgårdar. 
 
Planen medför avvikelser från gällande ÖP avseende såväl  bebyggelsetäthet som  
byggnadshöjd. Den föreslagna planens bebyggelse om 6 våningar avviker kraftigt från den 
befinliga låga bebyggelsen och avviker med sin frånvaro av öppna gröna innergårdar från 
den befintliga kvarters utformningen i centrumområdet som helhet. Genom att tillåta 6-
våningsbebyggelse avviker planen även från det befintliga småskaliga och låga gaturummets   
utformning. 
 
Det är inte motiverat att planmässigt tillåta så stora avvikelser i Knivsta tätorts mest 
centrala och karaktärsskapande äldsta delar. Förslaget skapar inte något samband 
mellan den nya och befintliga äldre bebyggelsen. 
Den nya planens höga byggnadshöjder kommer i jämförelse med den avsevärt lägre befintliga 
äldre bebyggelsen visuellt sett ge intryck av att vara en hög kompakt vägg. Den höga nya 
bebyggelsen avskärmar dessutom det befintliga 4-våningsbostadshuset(Staffansvägen) från 
middags- och kvällssol. 
 
Knivsta är inte en stad. 
Knivsta är ett småskaligt lokalt stationssamhälle från 1800-talet, med kvartersbebyggelse 
bestående av villor, villaträdgårdar samt 2-4 våningshus. Sett ur detta lokalperspektiv 
kommer den nya höga kompakta bebyggelsen i 6 våningar utan varken ljusa innergårdar eller 
trädgårdar endast att framstå som en kulissartad främmande urbanbebyggelse . Lösryckt, 
fragmentarisk och helt utan samband med den befintliga platsens småskaliga karaktär och  
miljövärden. 
 
I Plan- och bygglagen finns uttryckligen kravet inskrivet om en god helhetsverkan vid all  
utformning och planering av ny bebyggelse samt kravet på anpassning och hänsyn till 
befintlig bebyggelsemiljö, kulturhistoriskt värdefull miljö osv. 
Planen föreslår dock mycket kraftiga avvikelser från gällande ÖP och Dp. Avseende byggnads 
höjder och förtätning samt rivning av Konsumhuset vid Centralvägen. Därmed har lagens 
krav om anpassning, hänsyn och god helhetsverkan i utformningen inte uppfyllts i den 
föreslagna planen.” 
 
Förvaltningens kommentarer: 

- Utformningen av Kv. A har setts över. 
- Våningsantalet har setts över. 
- Knivsta kommuns vision fastställd 2013 är att bli en modern småstad med 25 000 invånare år 

2025.  2017 tecknade kommunen ett avtal med staten gällande utbyggnaden av Ostkustbanan  
samt en ny station i Alsike. Knivsta växer och att bygga i centrumnära lägen överensstämmer 
med både vision och statliga åtaganden 

- Ett gestaltningsprogram har tagits fram och planbestämmelser lagts till vad gäller 
bebyggelsens utformning. 
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