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- Historia
- Biologisk mångfald
- Pedagogik

- Tillgänglighet

I det framväxande urbana Knivsta blir årummet ett sätt att tillgängliggöra naturen och 
kulturlandskapet. Som en grön länk till Trunsta träsk och Gredelby hagar ska det i tillgänglighetstermer också vara 
en plats för alla. Flera av stigarna ska därför ge möjlighet för så många som möjligt att ta sig fram i årummet 
under stora delar av året. Att kunna sitta ner och vila eller fika längs med promenadstråket, att kunna korsa ån på 
flera ställen är också avgörande för att området ska kännas tillgängligt. 

När området befolkats och stigar trampats upp kan också antalet bänkar och stigars placering efterhand justeras. 
Tillgängligheten till området har även med trygghet och trivsel att göra, därför är intentionen att delar av området 
ska vara belyst, samt att papperskorgar vid knutpunkter låter skräp hamna på rätt ställe.
 
Årummet kan fungera som en plats för pedagogik där naturen är klassrum, det får en större andel arter, 
information om hur ån mår och vilka arter som går att hitta. Platsen ska också få chansen att på flera håll berätta 
sin historia. Den som är intresserad får även vara delaktig genom att bestämma bord och bänkars utformning. 
På väg ut i naturen, intill händelsernas centrum, ska årummet erbjuda små platser att stanna till på, träffas och 
umgås eller bara vara för sig själv. 

Skala 1:2500, A3
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Den södra delen av årummet är den 
mest centrala och det är därför naturligt att 
årummets huvudentré finns här. För att hitta till 
Knivstas levande årum finns här den gamla eken 
kvar, nu ett landmärke och naturlig samlingspunkt. 
Här kan man sitta ner och vänta på sitt promenad-
sällskap. 

Informationsskylten välkomnar och guidar 
besökaren till årummets olika delar och berättar var 
du kan gå, springa eller rulla fram och var du kan 
sitta och njuta av din matsäck.

Entrén ska bjuda in besökaren och blir därför 
den mest smyckade delen av årummet. Här kan 
fördröjningsdammen utökas med blomsterprakt som 
också ger förbipasserande något att titta på.

Den befintliga bron rustas och höjs för bättre
tillgänglighet och för att mindre driftsfordon ska 
kunna ta sig in i området. 

För den som arbetar inne i centrala Knivsta kan 
bryggan brevid bron vara en plats att hinna till på 
fikarasten. Under delar av året kan du sitta här och 
höra ljudet av porlande vatten.
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Knivstas levande ÅEntrén
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Entrén till årummet.

Samlingspunkt

Blomprakt
Brygga

Knivstas levande årum!
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Här kan de unga tallarna få breda ut sig och på sikt bli 
karaktärsfulla. Genom att periodvis låta marken 
betas blir den lättframkomlig och runstenen får chans att 
komma fram.
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Området kring runstenen är det högst 
belägna i årummet och ger utsikt över Knivsta. 
Runstenen placeras mellan centrum och järnväg 
vilket gör att dåtid och nutid möts på ett in-
tressant sätt. Det blir en plats för funderingar om 
tid som varit, att blicka ut över nutid och fundera 
över framtid. Är det du som betraktar runstenen, 
eller betraktar runstenen dig?     

För att Estrids runsten ska få spela en välförtjänt 
huvudroll görs en varsam gallring som skapar 
rumslighet i delar av området. Sittplatser 
skapas med hjälp av större stenblock eller andra 
naturmaterial för att behålla en enkel karaktär i 
området.

Genom området går två större stigar. Den ena 
följer järnvägens bullerplank, är rak, jämn och är 
en snabb väg att ta sig fram till Gredelby hagar. 
Den andra stigen slingrar sig upp över höjden för 
att låta förbipasserande se runstenen på nära håll.

Genom området går även en mindre stig som 
följer åfåran. Det är en stig för den vige som på 
sin upptäcksfärd kan komma riktigt nära vattnet. 
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Området under bron slits mellan det 
byggda och det naturliga. Här är svårt att fullt ut 
skapa en naturkaraktär. Platsen har därför bättre 
förutsättningar att bli något som används om den 
tillåts bryta av mot det naturliga. Området ligger 
centralt och kan vara en plats som kan locka till 
sig de som befinner sig mellan barn och vuxen. 
En plats för ungdomshäng. Med gredelbybron som 
korsar årummet skulle ett sammanhängande rum 
med tak kunna skapas. Ett rum som sträcker sig 
utanför årummet, med plats för flera olika 
funtioner och åldrar. Bron i sig kan vara föremål 
för lekfull konst som utformas tillsammans eller i 
samråd med representanter för de som kan 
tänkas använda området. 

Rummet har ännu inte en fastslagen utformning 
eller funktion men delar av ytan ska kunna vara 
flexibel även då den fylls med funktioner.
I ett första anläggningsskede av årummet görs 
endast stigar förbi och runt området under bron.

I väntan på en genomgripande förändring  
gallras området för att skapa en trygg och 
tilltalande plats. Trygghetsaspekten kan därför bli 
en viktig del av den mer detaljerade framtida ut-
formningen. Hur undersidan av bron ljussätts kan 
både ge trygghet och en spännande upplevelse.
 
Det finns möjlighet att modulera marken och 
återanvända jordmassor från de grävarbeten som 
görs vid årummets anläggande. Jordmassorna 
skulle på så sätt kunna användas för att 
exempelvis bygga en dirtbana/terrängbana för 
cykel.

Tak?

Vad händer under bron?

Hänga och vara aktiv?

Å

Klättra?Cykla?

Skate?
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Sektion A-A1, 1:400
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Ridån av björkstammar som möter 
besökaren, ger området en alldeles särskild 
karaktär. Det sätter en rofylld stämning över 
platsen. För att behålla den karaktären görs här 
mycket varsamma ingrepp. Inplantering av 
inhemska buskar skulle kunna öka antalet arter 
utan att störa den enhetliga karaktären. På några 
ställen får stigen vandra in i lövskogen för att ge 
känslan av att man befinner sig i naturen, men i 
övrigt betraktas stammarna på avstånd när man 
rör sig genom rummet. En liten stig korsar 
björkskogen. I mitten av stigen öppnar det upp 
sig till en glänta, en lövsal med bänkar för stilla 
samvaro.

Ett historiskt spår efter tegelbruket är den bit 
industriräls som ligger längs med en av stigarna. 
Här får platsen chans att med hjälp av skyltar 
berätta vad den fått vara med om. 

Årummet kan vara en förlängd skolgård och ett 
klassrum åt närbelägna Högåsskolan. En angöring 
från skolan är därför viktig att få till. Närheten till 
skolan och radhusområdet i norr gör detta till en 
plats som kan bli välbesökt. Här finns en 
bryggaplats för både större och mindre grupper, 
byggd i två nivåer, för möjligheten att komma 
nära inpå vattnet.

Lövsal

Högåsskolan

RälsBrygga

Högst upp: Mellan raderna av 
björkstammar är bullerplanket en 
utmärkt visningsmoter av konst 
och som informationstavla om 
Knivsta från dåtid till nutid med 
flygfoton och 
illustrationer.

Ovan: Bryggan är solbelyst under 
större delen av dagen.

Till höger: Matsal i lövsal, eller 
varför inte skolsal?
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Knivstas levande ÅUt i naturen
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B

C1

C

Sektion B-B1, 1:400

Sektion C-C1, 1:400

Ovan och nedan: Tegelugnen, en pjäs 
att samlas kring.

Nedan: Där marken är sank slingrar sig 
spänger fram genom vass och över å. 

Grillplats

Gredelby 
hagar
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Där björkskogen slutar tar ett 
vassbevuxet, sankt parti över. Att öppna upp och 
rensa fram en öppen vattenspegel i denna del kan 
attrahera både spännande insekter, växter och 
kanske en och annan skolklass. Genom att låta ån 
åter försiktigt meandra gynnas både livet i ån och 
upplevelsen av den.

I området skulle insådd av inhemska växter som 
ger årstidsvariatoner förstärka naturkaraktären 
och skapa en gradvis övergång mot Gredelby 
hagar. Att ha en variation av öppen och mer tät 
vegetation för att skugga vattnet skulle även 
gynna det biologiska livet i ån. Vassen sparas i 
vissa delar där stig eller spång får leda in i en 
egen omsluten värld.

Årummet slutar med utblicken över det öppna 
landskapet i Gredelby hagar. Här kommer belö-
ningen för den ansträngande promenaden. En 
tegelugn som påminner om brukets historia och är 
samtidigt en plats att umgås på. Efter lunchpaus 
leder skylten dig ut till vad Gredelby hagar och 
Trunsta träsk har att erbjuda.

Vattenspegel
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rum
Knivstas levandeAmfiteatern/paviljongen ÅPå den östra sidan om Knivstaån 

finns idag ett område som är detaljplanelagt för 
handel, kontor eller kultur och fritid. Skulle denna 
yta bli en del av årummet har den möjlighet 
att utvidga Knivstas kulturutbud. En amfiteater 
eller paviljong i den befintliga sluttningen skulle 
kunna användas av både allmänhet och skola 
för uppträdande eller fest. Det skulle bli en plats 
att samlas och betrakta omgivningen i skydd 
från väder och vind. Lövskogen blir en scen för 
utomhusteater där den även utan skådespelare 
har sin historia att berätta. 

 

Gredelby 7:76, idag detaljplanelagd för 
HKR (handel, kontor, kultur och fritid)

Högåsskolan
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Källa 1: Dave Hunt - https://www.flickr.com/photos/undeleterious/2642822806/in/
photolist-52xa9s-hGLNo-81A1mW-81A1nS-81A1df-81A1ey-81A19j-81A181-81wRg4-
81A1m9-81wRpi-81A1iJ-81A1k1-81A1bN-81wRhc-ybQG4-2ve9mp-cxWa5u-EZZYD-5ZFjNi-
5LASH-3Yq2d-6XS3s4-847hVn-4BeUn-6wcUXT-Hwm3u-8GHw6S-8GEr5p-8GHCQ3-8b5x8r-
hAUpox-aUrxVH-49JKi-9h65ZF-9h66b6-9h65PF-81REcJ-9h9dxE-9h64GP-9h64vi-9h65gF-
-9h65BV-6fxXNt-hAVRgk-9h9d17-9h9fco-9h9cc3-9h655Z-6eHLyZ

Källa 2: Florin Gorgan - https://www.flickr.com/photos/floringorgan/4685651353/in/photolist-
894bUi-5kYg5W-7anY65-25eV8F-dmtXC-cjUdKS-c9qjUs-eMQnmT-cstZj1-cjw36S-e6m63U-
akMPKg-4bERVJ-aw2MQe-Hj5hp-277hTK-ye8i-8rADG-3Pnwn-4AUShz-6gsit-57msj7-7F7WZV-
fjPxRi-eNPpCr-3Kyyhy-3Pnwo-f2FSGZ-8b9qxi-adXQ8m-6BNvqF-5YRxUm-514GnR-cFsMUY-
btwpQt-83xV95-8GCiAQ-8Gz85F-8Gz7Vp-8Gz7K8-2L5WH2-pRwWR-bCgUoR-6fVTco-81QBp-
8GvgXi-8ejSwF-dsvzvi-2PBUTP-6E1NvC

Källa 3: Eva Holm - https://www.flickr.com/photos/evassvammel/5833842128/in/photolist-
9TvY1Y-9TLuHa-swPew-swPe8-swPdv-swPd1-swPcJ-swPcq-swPc6-swPbM-swPbj-swPaH-swPan-
swPa1-swP9G-9TPjuu-9TLuzi-9TPiwb-9TLu2g-9TPifA-9TLtF2-9TLttZ-9TLtfP-9TLt6k-9TLsJT-
9TLsyT-9TPgMW-9TPgDG-9TPgnu-eLczXo-eLczW9-eLczV7-eLczTb-eLczSh-eLczRw-9WL2RU-
9WLbhq-9WLaRq-9WLa7q-9WHhw8-9WL96s-9WHgbX-9WL7cN-9WL6My-9WHdTB-9WHdwF-
9WHcYz-9WHcyc-9WL3Qs-9WL2fU

Källa 4: Miguel Virkkunen Carvahlo - https://www.flickr.com/photos/miguelvirk-
kunen/4233818813/in/photolist-ncKGpC-43WGPp-7s8qQ6-jqzzvh-ncKFPE-34HCb-AakNA-
cBQwcU-4vMiv5-8MzJsQ-aazmnW-fcYAmk-hAgbH7-nVsfJ-kRfec-XeQw-paAqA-fuWLDq-
kJ3EjG-co5A4b-atwQbM-kZR9tV-4JsfkZ-7pd2c5-4nNtwY-hZkDAD-64FnpS-3njExQ-5vX-
5yh-dmZjcS-gvs4mj-nuf6Jg-brAsPg-hRN42w-mg9wjr-4bZBb3-5Aa6gV-cuKkwW-79iFZE-rUcJw-
2hBzVm-cJWbzY-brAvLe-jXUwJ-5dK4sG-7dhPW5-5odGt4-jh8Gp6-7bj3L6-dbFXoz

Källa 5: Bella Lago - https://www.flickr.com/photos/bellalago/6244353534/in/photolist-cX-
q6K1-4AMvwr-dMDi3t-cXqAES-f9wFye-5WdNUF-4d7783-aDpkWK-5XgSxk-7mX53b-cpNrH3-
4H5uj4-3NSaEp-r2TT-oVLdg-6cvcQV-ds9g8P-nCac4T-93SFNb-avMWKQ-ctrMco-j1MjdJ-ipu7Fv-
3zQCZx-4vCkPe-anW35E-9YaGwx-hqu5i-5tSVek-fNNtJ3-ctoCpo-cunnAh-aongUh-7fiRFf-c4M-
jdm-bqr34C-mNBafm-6cz6WE-9NN3xS-9NhKh7-eNXHeE-5tXhQ3-bH9Jhi-vgnAh-h3yfx-de-
65RU-iyE9zL-8fGFVv-fd9edq-8owtX 
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