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Om översiktsplanen 2017

Denna översiktsplan är ett resultat av ett flerårigt 
planeringsarbete. Översiktsplanen redovisar beskriv-
ningar av den kommande önskvärda utvecklingen i 
kommunen. ”Översiktsplan 2017 för Knivsta kom-
mun” är ett vägledande dokument och fungerar som 
underlag för beslut om program, detaljplaner och 
bygglov. Översiktsplanen utgår från Knivstas vision 
2025 samt från förutsättningar och åtgärder som 
är viktiga för att förverkliga visionen. En översikts-
plan går inte för djupt ner i detaljer utan redovisar 
riktlinjer och i grova drag den framtida önskvärda 
utvecklingen. Kartorna är därför inte detaljerade och 
ska inte läsas med absoluta gränser. Knivstas över-
siktsplans tidshorisont sträcker sig till 2035 och har 
utblick mot 2050.

En viktig förutsättning för att framtagandet av över-
siktsplanen skall bli en demokratisk process är att få 
en så bred förankring som möjligt. Översiktsplanen 
har därför under processens gång kommunicerats 
med kommunens medborgare, företag, föreningar, 
organisationer och myndigheter. Vid två olika tillfäl-
len har alla fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till översiktsplanen.

Samrådet var det första tillfället där planförslaget pre-
senterades, det fanns då möjlighet att lämna synpunk-
ter och påverka översiktsplanens innehåll. Samrådet 
pågick mellan den 3 maj och den 3 juni 2017. Under 
denna tid inkom drygt 130 yttranden, varav nästan 

100 från privatpersoner. Efter samrådet sammanställ-
des synpunkterna och förslaget omarbetades.   

Efter omarbetningen av planförslaget ställdes över-
siktsplanen ut på utställning som var nästa steg i 
planeringsprocessen. Utställningen pågick under 
två månader, mellan den 21 augusti till 22 oktober 
2017. Under denna period inkom drygt 170 yttran-
den, varav cirka 140 från privatpersoner. Efter utställ-
ningen har inkoma yttranden samanställts. Därefter 
reviderades översiktsplanen, för andra och sista gång-
en, utifrån de inkomna synpunkterna. 

Sammanlagt inkom drygt 300 enskilda yttranden 
under både samrådet och utställningen. Dessa påver-
kade innehållet och slutresultatet, det vill säga anta-
gandehandlingen av ”Översiktsplan 2017 för Knivsta 
kommun”. Översiktsplanen antogs av Knivstas kom-
munfullmäktige den 13 december 2017. I samband 
med antagande av översiktsplanen antogs  även tre 
tillhörande bilagor till översiktsplanen: ”Grönstruk-
turplan för Knivsta kommun”, ”VA-plan för Knivsta 
kommun”och ”Dagvattenstrategi för Knivsta kom-
mun”.

Översiktsplan 2017 består av dessa huvuddokument:
• Del 1: Översiktsplan 2017 - Mot år 2035 med ut-

blick mot 2050 
• Del 2: Översiktsplan 2017 - Knivsta idag
• Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
• Del 4: Utställningsutlåtande

Del 1 innehåller beskrivning av den framtida utveck-
lingen och kommunens viktigaste ställningstagan-
den. Del 2 beskriver Knivsta idag och de allmänna 
intressen som kommunen tar hänsyn till i den fram-
tida utvecklingen. Del 3 beskriver vilka konsekvenser 
genomförandet av översiktsplanen kan ha på miljön. 
Del 4 innehåller alla synpunkter inkomna under ut-
ställningen och kommentarer till dessa. Allt material 
finns tillgängligt på kommunens hemsida knivsta.se/
oversiktsplan. 

RO
GA

ILB

RSIKTSPLAN 

EVÖ Y
N   

2017

GRÖNSTRUKTUR-
PLAN

DAGVATTEN-
STRATEGI

VA-PLAN

 

DEL 3:

KNIVSTA IDAG
DEL 2:

ÖVERSIKTSPLAN
DEL 1:

MILJÖ-
KONSEKVENS-
BESKRIVNING

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE

UTSTÄLLNINGS-
UTLÅTANDE



START
April 2015

SAMRÅD
3/5-3/6 2017

UTSTÄLLNING
21/8-22/10 2017

ANTAGANDE
December 2017

Framtagande av 
planförslag

Första utställning

Insamling av 
synpunkter

Sammanställning av 
synpunkterna och 

första omarbetning
av planförslaget

Andra utställning

Insamling av 
synpunkter

Redovisning av hur 
synpunkterna påverkat 

planförslaget

Sammanställning 
av synpunkterna och 
andra omarbetning 

av planförslaget

Översiktsplanen antas

4/12 2017 
Samhällsutvecklings-
nämnden (SUN)  - 
godkännande av 
översiktsplanen

11/12 2017 
Kommunstyrelsen 

(KS) – beredande av 
översiktsplanen till 

Kommunfullmäktige

13/12 2017 
Kommunfullmäktige 
(KF) – antagande av 

översiktsplanen

SÅ HÄR GICK PROCESSEN ATT TA FRAM ÖVERSIKTSPLANEN TILL

Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner i hjärtat 
av Sveriges mest expansiva region. Här finns stora möjligheter till 
fortsatt utveckling. 

Knivsta har ett attraktivt läge med en god infrastruktur för tåg, bil 
och flyg med ett tidsavstånd på 6 minuter till Arlanda, 8 minuter 
till Uppsala och 28 minuter till Stockholm. Detta gör att många 
människor vill flytta till vår kommun som också erbjuder en vack-
er natur och närhet till många attraktiva grönområden.

Kommunens nuvarande vision som fastställdes av kommunfull-
mäktige år 2013, ser fram till 2025 och tar sikte på att kommu-
nen då har 20 000 - 25 000 invånare samt att en ökad andel av 
befolkningen arbetar i kommunen. ”Översiktsplanen för Knivsta 
kommun 2017 – Mot år 2035 med utblick mot 2050” tar sik-
te på en kommun som fortsätter att växa, där framförallt Knivsta 
och Alsike tätorter börjar växa ihop. Översiktsplanen möjliggör 
även en utveckling utanför de två stora tätorterna i kommunen. 
Ett livskraftigt företagande ska utvecklas både i tätorten och på 
landsbygden. Översiktsplanens utmaning är att kombinera fort-
satt utveckling av kommunen samtidigt som närheten till en rik 
naturmiljö värnas.

Översiktsplanen berör alla Knivstabor och därför har alla fått 
chansen att vara delaktiga i arbetet med framtagandet av över-
siktsplanen och lämna sina synpunkter på planförslagen. Över-
siktsplanen ger en övergripande riktning för kommunens framti-
da planläggning och underlättar kommande detaljplanearbete i 
förhållande till statliga myndigheter.

Klas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Förord



På de två kommande sidorna finns två kartor som visar 
Knivsta kommuns markanvändning och stadsutvecklings-
strategier. Den första kartan visar hela kommunen och den 
andra visar tätorterna Knivsta och Alsike. Kartorna är sche-
matiska och gränserna skall därför inte läsas som absoluta. 
Läsanvisningen hjälper till att förstå hur man ska läsa och 
förstå kartorna.

Prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse är de om-
råden som Knivsta vill utveckla de kommande åren. Fokus 
ligger på att förtäta och utvidga Knivsta och Alsike tätorter, 
utifrån den mörkare röda markeringen på kartan. De mar-
kerade områdena kommer inte enbart bestå av bebyggelse, 
utan även av gator, gång- och cykelvägar, grönområden 
som alla blir delar av den funktionella staden.

Utvecklingsområden för bebyggelse (utveckling på sikt). 
När Knivsta och Alsike tätorter har växt och förtätats är näs-
ta steg att planera för att tätorterna fortsätter växa mot var-
andra. På sikt kommer de att växa ihop, utifrån den ljusare 
röda markeringen på kartan. 

Utvecklingsområde för bebyggelse utanför tätorter. Kniv-
sta och Alsike tätorter är de prioriterade utvecklingsområ-
dena i kommunen de kommande åren men det ska även 
finnas möjlighet att fortsätta utveckla Knivstas levande 
landsbygd. Vid utveckling på landsbygden prioriteras byar-
na Vassunda, Lagga, Östuna/Spakbacken och Husby-Lång-
hundra med deras närmaste omgivningar. Ortsmarkering-
en på kartan är schematisk, den markerar inte specifika 
platser inom orten. 

Utvecklingsområde för verksamheter. Knivsta vill öka 
andelen arbetsplatser i kommunen och har som mål att 
möjliggöra etablering av fler verksamheter i kommunen. 
Ar ligger inom markeringen för ”prioriterade utvecklings-
områden för bebyggelse” och är det område som kommer 
att utvecklas i första hand. På sikt finns det även möjlig-
het att utveckla ett nytt verksamhetsområde söder om Nor, 
detta förutsätter att en ny av- och påfart till E4:an byggs i 
södra delen av kommunen. Markeringen söder om Nor är 
schematisk och pekar inte ut en specifik plats, den måste 
utredas vidare när det blir aktuellt. Utöver det ska kommu-
nen möjliggöra verksamhetsutveckling på landsbygden där 
det passar platsens förutsättningar. Verksamheter på lands-
bygden kan exempelvis utvecklas i de delar av kommunen 
som berörs av flygbuller. Dessa ytor är markerade med två 
olika gråa fält på kartan. Där är det inte möjligt att utveckla 
ny bostadsbebyggelse utan endast verksamheter, som ex-
empelvis i delar av Husby-Långhundra socken. 

Kopplingar mellan utvecklingsområden med bebyggelse 
och kommunikationer. På sikt ska kopplingen mellan tät-
orterna och markerade byar stärkas. Det görs inom områ-
den som markeras med streckade pilar på kartan. Det kan 
till exempel handla om ny bebyggelse, kollektivtrafikut-
byggnad och nya cykelstråk. Utbyggnaden är i vissa fall be-
roende av utvecklad infrastruktur, så som förbättrade vägar 
eller utbyggnad av vatten och avlopp. Pilmarkeringar be-
tyder inte att det ska finnas bebyggelse längs hela sträckan 
som markeras. Bebyggelsen kommer att kunna utredas på 
vissa ställen längs markeringen som kommunen prelimi-
närt bedömer som lämplig för bebyggelse. Vissa delar av 
områden där pilarna är markerade ingår i riksintresseom-
råden och det betyder att inom dessa områden råder en 

rad restriktioner och speciell hänsyn och försiktighet ska 
tas vid utveckling och nybyggnation i dessa områden. Pilen 
söder om Knivsta tätort, som markerar ”ny passage förbi 
spåren”, är en schematisk markering. Den geografiska pla-
ceringen har inte utretts och förutsätter en ny av- och påfart 
till E4:an.
 
Utbyggnad av infrastruktur. Knivsta kommun verkar för 
fyra större infrastrukturprojekt i kommunen. En utbygg-
nad av järnvägen till fyra spår genom kommunen, istället 
för dagens två, skulle möjliggöra en pendeltågsstation i 
Alsike, där en ny knutpunkt då kan etableras. Knivsta vill 
även ha två nya av- och påfarter till E4:an. En i den nor-
ra delen av kommunen som kopplar till Alsike och Lagga 
kyrkby och på sikt även en i södra delen av kommunen 
som kan avlasta trafik genom Knivsta tätort och försörja ett 
nytt verksamhetsområde söder om Nor. Markeringarna för 
ny infrastruktur är schematiska och behöver utredas vidare 
geografiskt innan specificerade platser kan pekas ut.  

Centrum. Knivsta centrum, som är markerat på kartan 
med en mörkgrå ruta, är och ska förbli det enda centrumet 
i kommunen. Förutom bostäder ska nya kontor, handel- 
och kulturverksamheter ges plats i centrum och bebyggel-
setätheten vara högst i kommunen.

Viktiga tätortsnära grönområden. Inom tätorterna pekas 
sex naturområden ut som särskilt viktiga. Dessa ska vara en 
del av tätorternas framtida struktur och tillgängliggöras för 
Knivstas invånare. Några av områdena kommer på sikt att 
omvandlas till parker eller parkliknande grönområden som 
möjliggör rekreation, samtidigt som viktiga gröna samband 
behålls och stärks.

Läsanvisning till översiktsplanens kartor
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Knivsta är en av landets snabbast växande kommuner. 
En fortsatt stor befolkningstillväxt under de komman-
de åren innebär att Knivsta står inför ett omfattande 
stadsbyggande med flera nya bostäder, arbetsplatser 
samt offentliga miljöer som torg och parker. Det be-
hövs exempelvis cirka 370 nya bostäder per 1000 nya 
invånare under förutsättning att det i snitt även fort-
sättningsvis bor 2,7 personer/hushåll i Knivsta. Detta 
ställer krav på kommunen att även  bygga nya försko-
lor, skolor, idrotts- och kulturanläggningar, anlägga 
nya parker, lekplatser, rekreationsytor och planera 
service för kommunens invånare. 

De nya bostäderna kommer i huvudsak att planeras 
inom centralorterna Knivsta och Alsike. En del kom-
mer även att byggas i Lagga kyrkby, Vassunda och 
Spakbacken/Östuna. Enstaka hus kommer att kunna 
byggas utanför kommunens tätorter och de nämnda 
byarna. På sikt kommer även en del av byggnationer-
na att ske längs stråk mellan de två centralorterna och 
byarna. 

Hur snabbt antalet invånare i Knivsta kommun kom-
mer att öka beror på flera faktorer, både på interna 
(kommunala) och på externa faktorer. Översikts-
planen ska kunna fungera som ett vägledande pla-
neringsdokument, både om befolkningstillväxten är 
hög men också om den är låg. För att underlätta fort-
satt planering i kommunen används två typer av be-
grepp i översiktsplanen. Begreppen beskriver plane-
rade satsningar och investeringar. De satsningar som 

ligger närmare i tid kallas för ”prioriterade” medan 
de satsningar som kommer att bli viktigare i framti-
den beskrivs med orden ”på sikt”. 

Den kraftiga befolkningsökningen tillsammans med 
Knivstas centrala läge i närheten av Stockholm, Upp-
sala och Arlanda flygplats är de faktorer som har störst 
betydelse för Knivstas näringslivsutveckling. En stor 
del av tillkommande verksamhetslokaler, speciellt de 
mer ytkrävande, kommer att planeras i Ar, ett om-
råde som redan idag fungerar som verksamhetsom-
råde. Ars placering intill motorväg E4 tillsammans 
med stora oexploaterade ytor möjliggör flera nya 
etableringar. På sikt kan även ett område som ligger 
söder om Nor innehålla verksamheter. 

Den växande efterfrågan på stationsnära lägen för 
kontorslokaler och kunskapsintensiva verksamheter 
innebär att de mest attraktiva platserna i regionen 

  1   Framtida utveckling i Knivsta kommun
blir allt dyrare. Detta skapar en chans för Knivsta 
tätort som är strategiskt placerad centralt i Stock-
holmsregionen. Knivsta centrum, med sin tillgång 
till järnvägsstation, kommer att kunna locka kontors-
verksamheter och expansiva företag som söker sig till 
stationsnära lägen men som inte nödvändigtvis behö-
ver hyra eller äga dyrare kontor i centrala Stockholm 
eller Uppsala. 

En klar majoritet av de, i kommunen,  pågående pla-
nerna möjliggör bebyggelse i Knivsta tätort samt i Al-
sike. Översiktsplanen möjliggör att kommunen kan 
tillgodose bostadsbehovet fram till år 2035 inom de 
prioriterade utvecklingsområdena och visar på möj-
ligheter för fortsatt utbyggnad även fram till år 2050. 
Detta är möjligt under förutsättning att Knivsta kom-
mun, på ett effektivt sätt, använder kommunens mark 
och planerar täta och integrerade stadsstrukturer.
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  2   Knivstas vision 
Vision 2025 
Knivstas vision, som beskrivs i molnet till höger, fastställdes av 
kommunfullmäktige under år 2013. Den är grunden till Knivstas 
utveckling och utgångspunkten i arbetet med den kommunöver-
gripande översiktsplanen. 

Knivstas identitet
• En växande kommun 
• En kommun öppen för förändringar 
• En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan 
• En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala 
• En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle 
• Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag  
• En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

VISION 2025
”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. ”

Hållbar utveckling

Arbete

Lärande

Livskvaliet

Ekonomiskt Ekologiskt Socialt

Utvecklad infrastruktur

Entreprenörskap

Lokal energiproduktion

Hög kvalitet på skolans
utbildning

Bra kommunikationer

Delaktighet

Mångfald av
boendeformer

Aktivt föreningsliv

Energi och miljö

Fler jobb i Knivsta

Landsbygd i utveckling

Besöksnäring och
närturism

Folkhälsa

Fungerande
kollektivtrafik

Närodlad mat

Demokrati
Livspussel

Boendemiljö
Fritid och kultur

Valfrihet

Livslångt lärande Lära ut och lära in

Fokusområden för fortsatt arbete med kommunens vision som matris.
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En växande kommun och en 
kommun öppen för förändringar
Befolkningsutveckling
Efterfrågan på att bygga bostäder och att bosätta sig i 
Knivsta kommun har varit stor sedan flera år. Knivsta 
kommun har haft en klart snabbare befolkningsök-
ning än både riket och länet de senaste åren. I nulä-
get bedömer kommunen att efterfrågan på bostäder 
är större än utbudet. Knivsta kommun har en myck-
et stor andel barn i jämförelse med genomsnittet i 
Sverige och på grund av det är barnperspektivet vid 
planering i kommunen väldigt viktigt.

Bebyggelseutveckling
Knivsta tätort har en intressant och rik historia. Det 
strategiska läget vid de stora kommunikationslederna 
har medfört en stark och dynamisk utveckling under 
de senaste hundra åren. Det lilla stationssamhället 
med ett par hus har först förvandlats till en livlig in-
dustriort, sedan till ett tjänstedominerat pendlarsam-
hälle. Nu håller det på att omvandlas till en dynamisk 
och levande stad samtidigt som småstadskaraktären 
behålls och förstärks. Prioriterat fram till 2035 är att 
tätorterna Knivsta och Alsike ska växa och inrymma 
majoriteten av de nya invånarna som flyttar till kom-
munen. Det ska finnas en blandning av olika husty-
per, i varierande höjder och med olika arkitektoniska 
uttryck. Ju närmare centrum och järnvägsstationen, 
desto högre täthet eftersträvas. När offentliga platser 
och lokaler utformas ska plats för offentlig konst ges.

Det är viktigt att tänka på  säkra trafiklösningar och att 
kommunala verksamheter så som skolor och försko-
lor lokaliseras i områden intill parker eller grönområ-
den, gärna med bilfria passager eller gångfartszoner 
för att möjliggöra en säker miljö och trafiksituation. 

På sikt ska Knivsta och Alsike byggas ihop till en 
”ringstad” runt naturområdena vid Gredelby hagar 
och Trunsta träsk samt Boängsskogen. Bebyggelse-
utvecklingen ska ske utifrån befintliga tätorter som 
med tiden ska växa mot varandra. 

Näringslivsutveckling
Kommunens centrum finns vid järnvägsstationen i 
Knivsta tätort. Här kommer det att byggas med en 
tätare exploatering. Förutom bostäder ska även kon-
tor, handel och kulturverksamheter ges plats i Kniv-
sta centrum.  Kommunen ska locka nya företag och 
etableringar till Knivsta centrum. Väster om statio-
nen planeras ett nytt bostadsområde, Nydal. Genom 
denna etablering kommer det även på den västra si-
dan att utvecklas närservice och kontor närmast järn-
vägsstationen. Alsike kommer också att växa mycket 
och erbjuda de boende närservice. Utbyggnaden av 
service i Alsike, Nydal och Ar ska komplettera Kniv-
sta centrum.

Levande landsbygd 
Omkring 23% av kommunens invånare bor på lands-
bygden. Ett viktigt mål för kommunen är att Knivstas 
landsbygd ska vara en levande del av kommunen där 
man kan bo, arbeta och tillbringa sin fritid. 

Landskapet är ett resultat av växelverkan mellan na-
turförutsättningar, politiska beslut och den tekniska, 
ekonomiska och sociala utvecklingen. Landskaps-
bilden är det synliga uttrycket för dessa processer. 
Den speglar vår tids men också gångna tiders sätt att 
använda landskapet och naturen. I landskapsbilden 
sammanfattas det fysiska uttrycket för och de rumsli-
ga sambanden mellan markanvändning, bebyggelse-
traditioner, kulturmiljöer i vid bemärkelse och beva-
randeåtgärder till en helhet. 

EN MODERN SMÅSTAD

I småstaden Knivsta 
harmoniserar ny bebyggelse med den 

befintliga bebyggelsen genom en 
variation av småhus och tätare stads-
bebyggelse med närhet till parker och 
naturområden. Staden har ett tätt och 

sammanhållet centrum med god tillgång 
till handel, arbetsplatser och service. 

Karaktären kännetecknas av en stads-
mässig bebyggelse i gatulivet och 

familjevänliga miljöer
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Det öppna landskap vi ser i kommunen är resultatet 
av ett aktivt jordbruk. En levande landsbygd är med 
andra ord en förutsättning om vi vill behålla öppna 
landskap.

Nybyggnation på landsbygden ska ske med respekt 
för de som redan bor och verkar där. Vid planering av 
bostäder och verksamheter på landsbygden krävs en 
genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och be-
varande av kulturmiljöer, produktiv jordbruksmark 
och skogsmark, landskapsbild och naturvärden 
för rekreation och friluftsliv. Vid utveckling av bo-
stadsbebyggelse på landsbygden prioriteras följande 
landsbygdssocknar: Vassunda, Lagga, Östuna/Spak-
backen. Den tillkommande bostadsbebyggelsen ska 
ta vara på områdenas specifika förutsättningar och 
anpassas till byarnas struktur, karaktär och skala. Till-
växten och bebyggelseutvecklingen ska ske organiskt. 

Knivsta kommun är positiv till verksamheter på lands-
bygden, främst de med koppling till jord- och skogs-
bruket, så länge detta sker med hänsyn till befintliga 
bostäder och framtida intressen kring bostadsutveck-
lingen. Vid konflikt mellan ny planerad bebyggelse 
och befintliga verksamheter eller produktiv jordbruk-
smark och skogsmark eller verksamheter med kopp-
ling till jord- och skogsbruk krävs extra övervägning. 
Kommunen ska då väga möjligheten av utveckling 
av de areella näringarna samt möjligheten att fortsatt 
bedriva verksamhet som bidrar till en levande lands-
bygd tungt.

En del av tillväxtregionen 
Stockholm-Uppsala 
Knivsta har ett utmärkt läge för pendling till hela re-
gionen. För att förbättra detta ytterligare vill Knivsta 
kommun verka för utbyggnad av Ostkustbanan till 
fyra spår samt en ny station i Alsike. I samband med 
förbättrade spår måste barriäreffekter minskas. 

Motorvägen är en viktig kommunikationslänk i kom-
munen. Knivsta ska verka för ny trafikplats med av- 
och påfart till E4:an i kommunens norra del, nordost 
om Alsike. För att förbättra tillgängligheten i Knivsta 
tätort samt möjliggöra verksamhetsutveckling söder 
om Nor ska kommunen även verka för en ny tra-
fikplats med av- och påfart till E4:an i kommunens 
södra del.  Den södra trafikplatsen bör även kopp-
las samman med en ny bilpassage över spåren söder 
om Knivsta för att avlasta passagen i centrala Knivsta. 
Placeringen av dessa trafikplatser är inte utredd var-
för markeringen på kartan ska ses som ungefärlig.

En föregångskommun och 
mötesplats för ett hållbart samhälle 
När kommunen utvecklas är det viktigt att det plane-
ras för nya mötesplatser och grönska. Inom tätorter-
na finns sex områden utpekade som särskilt viktiga 
tätortsnära naturområden; Margaretaskogen, Ham-
maren, Kölängen, Gredelby hagar och Trunsta träsk, 
Boängsskogen samt Ängbyskogen. Dessa områden 

Vad innebär organisk tillväxt?
Organisk tillväxt innebär att staden eller sam-
hället planeras och växer utifrån den befintliga 
bebyggelsens förutsättningar och strukturer. Ut-
vecklingen sker i småskaliga etapper utefter sta-
dens eller samhällets föränderliga behov. På det 
viset ökar möjligheterna för framtida anpassning 
till ny teknik och nya behov på ett mer hållbart 
sätt. Motsatsen till organisk tillväxt är sådan 
planering där storskaliga planer tas fram och 
färdigställs i en och samma etapp utan möjlighet 
för framtida anpassning och utveckling. 
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ska stärkas och utvecklas i takt med att kommunen 
växer. Vissa av dessa områden har kulturhistoriska 
värden som ska beaktas. Några av de befintliga natur-
områden som ligger i tätorten kommer att tillgäng-
ligöras och möjligtvis få en ändrad karaktär till mer 
parkliknande områden med utrymme för lek, konst 
och aktivitet. Centrum ska främst ge plats åt bebyg-
gelse och attraktiva mötesplatser som torg eller min-
dre parker. Förutom de utpekade områdena behövs 
även mindre grönytor och parker inom tätorterna.

En hållbar utvecklingsstrategi för Knivsta kommun 
är att det närmaste decenniet i huvudsak fokusera 
bebyggelseutvecklingen till tätorten och nyttja den 
befintliga strukturen. Genom att integrera ny och be-
fintlig bebyggelse och skapa kontinuitet i bebyggel-
sen påverkas människors beteende, rörelsemönster 
och val av transportmedel. Kommunen kommer att 
arbeta för snabb kollektivtrafik mellan Uppsala, Al-
sike, Knivsta och söderut. Följande prioriteringsord-
ning av trafikslagen gäller vid all planering i Knivsta:
 
1. Gång- och cykeltrafik 
2. Kollektivtrafik 
3. Biltrafik

Det ska vara enkelt och bekvämt att gå, cykla eller 
resa med kollektivtrafik mellan olika målpunkter. 
Knivsta ska utveckla cykelvägnätet i kommunen och 
även planera för bra anslutningar från tätorterna till 
de större cykelstråken, både inom kommunen och 

från Knivsta mot Uppsala och Sigtuna kommun. Vid 
planering av nya områden och omvandlingar av be-
fintliga områden ska fokus ligga på att skapa trygga 
miljöer för barn så att de kan gå eller cykla på egen 
hand till skolan.

En ökande andel av befolkningen arbetar 
i Knivsta och näringslivet utvecklas med 
fler kunskapsintensiva företag
Småföretagandet växer snabbt i Knivsta. Kommunen 
har haft flest andel nyföretagare i Uppsala län och 
ligger även över rikets snitt de senaste åren. För att 

Sågverkstorget i Knivsta centrum.

etablera fler kunskapsintensiva företag ska kontorslo-
kaler erbjudas. Knivsta har ett attraktivt läge med när-
het till Arlanda, Uppsala och hela Stockholmsregio-
nen. Området vid stationen ska prioriteras för kontor, 
handel, kulturverksamheter och service. 

Nya platser för verksamheter kan etableras i Ar och 
på sikt även söder om Nor. Utöver det ska kommu-
nen möjliggöra verksamhetsutveckling på landsbyg-
den där det passar platsens förutsättningar. Kommer-
siell verksamhet ska fokuseras till de centrala delarna 
av kommunen.
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  3   Befolkningsutveckling i kommunen
Sedan kommunstarten 2003 har Knivstas befolkning 
ökat med cirka 38%, från 12 586 invånare år 2002 till 
17 323 år 2016. Det ger en genomsnittlig öknings-
takt på 2,3% per år, vilket är tre gånger så högt som 
befolkningsutvecklingen i riket under samma peri-
od. Den senaste tioårsperioden har Knivsta kommun 
vuxit i genomsnitt med 2,5% per år, medan riket har 
vuxit med 0,9%. Under samma period har Uppsala 
och Stockholms län (de två län som i huvudsak ut-
gör det lokala arbetsmarknadsområdet som Knivsta 
kommun tillhör) vuxit i genomsnitt med 1,5% per 
år. Knivsta kommun har med andra ord haft en klart 
snabbare befolkningsökning än både riket och länet. 

Nedan presenteras tre scenarier för den framtida be-
folkningsutvecklingen. De benämns som ”A”, ”B” 
och ”C”:

Befolkningsscenario ”A” − Samma ökningstakt som 
i Uppsala och Stockholms län haft i genomsnitt de 
senaste 10 åren, vilket innebär en befolkningsökning 
på 1,5% per år för perioden 2017-2050. Folkmäng-
den i kommunen ökar till 23 000 personer år 2035 
och 28 700 personer år 2050.

Befolkningsscenario ”B” − Samma ökningstakt som 
Knivsta kommun har i genomsnitt de senaste 10 
åren, vilket innebär en befolkningsökning om 2,5% 
per år för perioden 2017-2050. Folkmängden i kom-
munen ökar till 27 800 personer år 2035 och 40 100 
personer år 2050.

Summering av tre scenarier
Befolkningsscenario ”C” − Följer Knivsta kommuns 
befolkningsprognos fram till 2025 och därefter 
samma ökningstakt som prognosgenomsnittet vilket 
innebär en befolkningsökning om 5% per år för peri-
oden 2017-2050. Folkmängden i kommunen ökar 
till 44 700 personer år 2035 och 92 900 personer år 
2050.

Om Knivsta kommun skulle växa lika mycket som 
man gjort per år under perioden 2002 till 2016 blir 
utvecklingen ungefär enligt scenario ”A”. Utveck-
lingen enligt scenario ”C” innebär att folkmängden 
i Knivsta femdubblas till år 2050 och att kommunen 
ska växa med nästan två Enköping på 34 år, det vill 
säga en mycket snabb utveckling. 

Scenario ”A” innebär ett genomsnittligt årligt bo-
stadsbehov om 120 bostäder, medan scenario ”B” 
medför ett behov om 250 tillkommande bostäder 
per år. I scenario ”C” blir det genomsnittliga årli-
ga bostadsbehovet 820 bostäder. En sådan snabb 
ökning av bostadsbeståndet ställer höga krav på hela 
planerings- och byggkedjan. Diagrammet visar det 
historiska årliga bostadstillskottet i Knivsta kommun 
enligt statistik från SCB och det beräknade årliga 
bostadsbehovet till 2050 enligt de tre scenarierna.

Bostadsförsörjning
År 2016 antog kommunfullmäktige ”Bostadsförsörj-
ningsprogram 2016-2020”. Bostadsförsörjningspro-
grammet fungerar som ett huvudsakligt underlag vid 

kommunens planering av bostäder. Syftet med detta 
program är att redovisa vilken omfattning planerat 
bostadsbyggande har, vilken riktning utvecklingen 
av bostadsbyggandet tar samt vilken planberedskap 
Knivsta kommun har. Ett ytterligare mål är att ge en 
övergripande bild av bostadsläget i kommunen. I nu-
läget bedömer kommunen att efterfrågan på bostäder 
är större än utbudet. Detta gäller både Knivsta tätort 
och Alsike samt för kommunen som helhet. Speci-
ellt är efterfrågan på hyresrätter hög och kommunen 
bedömer att det bör byggas fler än100 hyresrätter per 
år. Kötiden för en hyresrätt hos det allmännyttiga 
bostadsbolaget Knivsta bostäder är runt 6-8 år. De 
grupper som anses ha särskilt svårt att få tillgång till 
en bostad i kommunen är ungdomar, studenter, flyk-
tingar samt äldre som vill flytta till en mindre bostad.

Scenario "A"
23 000 personer år 2035 och 28 700 personer år 
2050. Bostadsbehov om 120 bostäder per år.

Scenario "B"
27 800 personer år 2035 och 40 100 personer år 
2050. Bostadsbehov om 250 bostäder per år.

Scenario "C"
44 700 personer år 2035 och 92 900 personer år 
2050. Bostadsbehov om 820 bostäder per år.
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Historisk befolkningsutveckling i Knivsta kommun och tre framskrivningsscenarier. 
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Vid planering av nya bostäder ska hänsyn tas till 
följande trender och egenskaper karaktäristiska för 
Knivsta kommun:

• En stor del av bostäderna bör planeras för unga 
personer och barnfamiljer då kommunens invå-
nare har en låg medelålder samt består av en stor 
andel barnfamiljer.

• En stor andel nya bostäder ska planeras i ome-
delbar närhet till järnvägsstationen då Knivsta 
kommun är belägen i närheten av Uppsala och 
Stockholm. Det finns stor möjlighet för pendling 
till andra orter i regionen.

• Många bor i eller flyttar till Knivsta tack vare 
småstadskaraktären och närheten till natur och 
grönska. Dessa två egenskaper bör nyttjas och 
stärkas vid planeringen av nya bostäder.

Befolkningstillväxtens drivkrafter
För kommuner som är en del av en sammanhäng-
ande arbets- och bostadsmarknadsregion Stock-
holm-Uppsala, är det främst förändringen av bostads-
beståndet som bestämmer befolkningsutvecklingen. 
Integreringen av Stockholm och Uppsala har pågått 
under en längre tid och allt pekar på att utveckling-
en kommer att fortgå framöver. Därmed kommer 
bostadsbyggandet i Knivsta kommun ha en stor på-
verkan på hur stor befolkningstillväxten i kommunen 
blir men det är inte bara bostadsbyggandet som styr 
utvecklingen. 
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Historiskt har perioder med snabb tillväxt följts av pe-
rioder med långsammare tillväxt. Det gäller för såväl 
Sverige som helhet som för kommunerna. Till stor 
del drivs detta av immigrationen till landet. I peri-
oder av stor inflyttning till landet har befolkningen 
ökat snabbare i både riket och storstadsregionerna. 
För Stockholm-Uppsalaregionen har den snabba 
befolkningsökningen den senaste tioårsperioden till 
hälften drivits av utrikes inflyttning, ungefär 40% av 
nyfödda och 10% av inrikes inflyttning. Naturligtvis 
skiljer sig fördelningen av tillväxten åt från kommun 
till kommun men om den övergripande befolknings-
tillväxten i regionen minskar, kommer detta sanno-
likt påverka tillväxten i alla kommuner, oavsett vilka 
det idag är som flyttar till kommunen. Om tillväxten 
blir långsam i regionen Stockholm-Uppsala kommer 
möjligheten att snabba på befolkningstillväxten, ge-
nom att bygga fler bostäder, bli mindre. Eftersom ut-
rikesinflyttning spelar så stor roll i Sverige är det till 
stor del oförutsägbara aspekter som är viktiga. Det-
ta kan vara olika konflikter som pågår i världen och 
framtida förändringar av migrationspolitiken. Något 
som också kan påverka är om det i framtiden kom-
mer finnas ett större inslag av till exempel klimatflyk-
tingar som söker sig norrut.

Sett över den senaste 10, 20, 30, 40 respektive 50-års-
perioden har den kommun som haft snabbast relativ 
befolkningstillväxt vuxit med mellan 2,5% och 3,3% 
årligen över respektive period. Vilka kommuner som 
vuxit snabbast skiljer sig åt mellan de olika tidperio-

derna, dock återfinns alla i Stockholm-Uppsala-regi-
onen. Att det växlar vilka kommuner som växt snab-
bast beror just på att en snabb tillväxt i en kommun 
till slut tenderar att mattas av och följas av en period 
med långsammare tillväxt. 

Sammantaget medför detta att scenario "C" med 
en genomsnittlig tillväxttakt på 5% årligen i Kniv-
sta kommun över en dryg trettioårsperiod är mycket 
mindre sannolik än scenarierna "A" och "B". För att 

realisera scenario "C" skulle befolkningstillväxten i 
regionen som helhet troligen behöva vara mycket 
stor. Detta skulle kunna bli verklighet till följd av en 
mycket generös migrationspolitik på riks- och kom-
munnivå samt byggnation av väldigt stora mängder 
bostäder i kommunen. En sådan snabb befolknings-
utveckling skulle vidare ställa väldigt stora krav på 
utveckling av infrastruktur och service i kommunen, 
allt från vägar och VA-system till skolor, fritidsanlägg-
ningar och vårdcentraler. 

Läsande barn i Knivsta bibliotek.
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STÄLLNINGSTAGANDEN

Knivsta
• En stor del av den framtida bebyggelseutveck-

lingen i kommunen ska ske i Knivsta tätort.
• Bland bostäder ska det finnas en blandning av 

olika upplåtelseformer, hustyper, hushöjder 
och olika arkitektoniska uttryck. Ju närmare 
centrum och järnvägsstationen desto högre 
täthet. 

• Flera naturområden som ligger i tätorten eller 
i dess närhet blir mer tillgängliga och trygga-
re. Vissa kan komma att bli mer parkliknande 
och erbjuda fler rekreationsmöjligheter. 

• Förutom bostäder ska även nya kontor, han-
del- och kulturverksamheter ges plats i Knivsta 
centrum. Kommunen ska locka nya företag 
och etableringar till Knivsta centrum.

• De tätaste områdena och de den högsta be-
byggelsen i kommunen ska finnas i Knivsta 
centrum.

• I Knivsta centrum ska nya markparkerings-
lösningar undvikas och plats ska ges främst åt 
bebyggelse och attraktiva mötesplatser så som 
torg eller mindre parker.

Alsike
• Alsike är den andra prioriterade tätorten där en 

stor andel nybebyggelse kommer att ske, med en 
blandning av olika hustyper men med en lägre 
täthet än i Knivsta tätort.

• I Alsike ska bostäder med olika upplåtelseformer 
planeras.

• Högre täthet och inslag av närservice ska finnas 
vid den framtida knutpunkten vid den potentiellt 
nya pendeltågsstationen i Alsike. En högre täthet 
av bebyggelse ska planeras längs viktiga stråk, så 
som vid Brunnbyvägen och Björkkällevägen.

• Flera av de naturområden som ligger i tätorten 
eller i tätortens närhet ska göras mer tillgängliga 
och erbjuda fler rekreationsmöjligheter. 

Samband mellan Knivsta och Alsike
• Knivsta ska utveckla Brunnbyvägen och Gre-

delbyleden till att bli mer stadsmässiga i ut-
formning samt utveckla ny bebyggelse längs 
vägarna. Samtidigt ska gröna samband behål-
las och stärkas.

• Boängsvägen bör behålla sin lokala karaktär 
och ny exploatering längs vägen kan ske en-
dast i undantagsfall. Viktiga gröna kopplingar 
mellan Boängsskogen, Gredelby hagar och 
Trunsta träsk ska behållas och stärkas.

• Knivsta ska utveckla ett gång- och cykelstråk 
längs järnvägsspåret och Knivstaån.

• På sikt ska förbindelsen mellan Knivsta och 
Alsike väster om järnvägen (Trunstavägen och 
Björkkällevägen) utvecklas så att tätorterna 
växer ihop från varsitt håll.

• Prioriteringen av trafikslagen från kommu-
nens trafikstrategi ska tillämpas vid planering 
av nya områden och när nya länkar och passa-
ger skapas.

  4   Utveckling i Knivsta och Alsike tätorter
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Omkring 77% av kommunens invånare bor i de två 
centralorterna Knivsta tätort och Alsike, resterande 
23% bor på landsbygden. Under de kommande åren 
kommer denna relation förändras till förmån för 
centralorterna då en stor del av nybyggnationerna 
kommer att ske just i centralorterna. Samtidigt som 
orterna utvecklas och förändras ska småstadskaraktä-
ren i både Knivsta tätort och i Alsike behållas och 
förstärkas. Knivstas karaktär ligger i småskaligheten 
och naturen ses som en resurs snarare än ett hinder. 
Många byggnader är terränganpassade och man har 
varit mån om att bevara gamla tallar och stenblock 
när nya bostadsområden har byggts. 

Markytorna kommer att användas mer effektivt. Före 
detta industrimark kommer att omvandlas till stad 
med bland annat ny bebyggelse, nya parker, torg 
och attraktiva gatumiljöer. Ny bebyggelse kommer 
att samspela med äldre bebyggelse och tillsammans 
kommer både det gamla och det nya bidra till att 
göra stadsmiljön i centralorterna mer spännande och 
dynamisk. Vid planering av ny bebyggelse bör hän-
syn tas till topografin och bebyggelsens gestaltning 
ska hålla hög nivå. Knivsta ska utvecklas på sådant 
sätt att en långsiktig attraktivitet behålls, både i hög- 
och lågkonjunktur. 

Vissa vägar som idag domineras av biltrafik kommer 
att omvandlas till trädplanterade stadsgator som tyd-
ligt ramas in av bebyggelse och där mer plats ges till 
gående, cyklister och kollektivtrafik. Järnvägen med 
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sina två stationer (en befintlig i Knivsta och en ny i 
Alsike) kommer att vara en viktig och integrerad del 
av centralorterna. Järnvägens barriäreffekter kommer 
successivt att minskas då nya passager kommer att 
länka samman den västra och östra sidan av centra-
lorterna. Detta skapar bättre förutsättningar för en 
sammanhållen stad. Nya parker och gator bör an-
läggas i både befintliga och nya stadsdelar och till-
gången till tätortsnära naturområden bör förstärkas. 
Knivsta kommun ser positivt på stadsodling och kom-
mer uppmuntra kommuninvånarna till bostadsnära 
odling i tätorterna. 

Knivsta tätort
En stor del av den framtida bebyggelseutvecklingen 
i kommunen kommer att ske i Knivsta tätort. Knivsta 
tätort har under de senaste decennierna omvandlats 
från ett mindre stationssamhälle till en småstad i en 
storstadsregion. Nu håller tätorten på att omvand-
las till en dynamisk och levande stad samtidigt som 
småstadskaraktären behålls och förstärks. Under de 
senaste åren har det byggts relativt många flerfamiljs-
hus och fler mer täta områden i Knivsta tätort. I och 
med det har andelen småhus minskat i förhållande 
till flerfamiljshus. Denna trend kommer att fortsät-
ta i framtiden. I Knivsta kommer det att finnas en 
god blandning av olika hustyper, allt från villor och 
radhus till täta och gröna kvarter med flerfamiljshus 
i varierande höjder och med olika arkitektoniska ut-
tryck. Ju närmare centrum och järnvägsstationen, de-
sto högre täthet kommer den nya bebyggelsen att ha. 

Det kommer även i fortsättningen att byggas villor, 
radhus och parhus i Knivsta tätort, dock i mindre om-
fattning än tidigare. Denna typ av bebyggelse kom-
mer att blandas med tätare och högre bebyggelse och 
vara placerad längre bort från centrum. Bebyggelsen 
kommer att planeras på så sätt att betydligt mindre 
ytor tas i anspråk jämfört med när de befintliga små-
husområdena byggdes i Knivsta. 

En annan egenskap som kommer att vara karaktäris-
tisk för utveckling av Knivsta tätort blir en bebyggel-
se med stadsmässig karaktär. Bostadshus bör blandas 
med verksamhetslokaler, kontor och ha handel i bot-
tenvåningarna, speciellt i de centrala delarna. 

Att förändra befintliga områden i en snabbt växande 
stad är oundvikligt och kan ses som ett sätt att utnyttja 

Bostadshus i Knivsta sett från Apoteksvägen.
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marken mer effektivt och göra redan bebyggda stads-
delar mer attraktiva och levande. Vid komplettering i 
befintliga områden är det viktigt att se till att den nya 
bebyggelsen harmoniserar med den befintliga. 

Ju tätare Knivsta tätort blir desto mer varierad bebyg-
gelse bör staden ha. Det blir då än viktigare att skapa 
attraktiva grönytor i samband med utvecklingen av 
orten. I dagsläget finns väldigt få mindre grönområ-
den som upplevs som parker i Knivsta tätort. Detta 
kommer att förändras under de närmaste åren. Fler 
befintliga grönområden som ligger i tätorten kommer 
att tillgängliggöras och integreras med nya utbygg-
nadsområden. Detta kommer att innebära fler re-
kreationsytor och lekytor för barn. Därmed kommer 
Knivsta att upplevas som både grönare och tryggare. 
I både nya och omvandlade grönområden kommer 
det att finnas plats för lek, konst och möjligheter att 
utöva olika sporter och även platser för avkoppling.  

I dagsläget bor en klar majoritet av Knivstaborna ös-
ter om järnvägen. För närvarande pågår planering av 
flera större bostadsområden väster om järnvägen. Ex-
empelvis planeras en ny stadsdel, Nydal, med en yta 
på cirka 100 hektar. I stadsdelen kommer flera tusen 
invånare att bo. Nydal ska knytas till Knivstas cen-
trum med stationen som målpunkt. Samtidigt som 
Nydal kommer att ha en tät kvartersstruktur, kommer 
de boende ha både närhet och bra tillgång till större 
och mindre grönområden. Det offentliga rummet i 
Nydal kommer att hålla hög arkitektonisk kvalitet, 

mångfald och variation. I Nydal kommer inte bara 
bostäder utan även arbetsplatser och närservice att 
finnas.

Under de kommande åren och decennierna kommer 
det att byggas mycket både öster och väster om järn-
vägen. Ju mer bebyggelse som tillkommer på västra 
sidan av järnvägen desto viktigare blir det att bygga 
bort järnvägens barriäreffekter. Kommunen kom-
mer att behöva planera nya passager förbi järnvägen. 
Båda sidorna om järnvägen ska upplevas som framsi-
dor och ska ha bra tillgänglighet till service, handel 
och kollektivtrafik. Nya passager ska vara tillgängliga 
och attraktiva för främst gående, cyklister och kollek-
tivtrafik. I framtiden kommer det även att behövas 
nya passager för biltrafik. Vid denna planering krävs 
bredare perspektiv och analys av påverkan på trafik-
situationen inom hela kommunen samt regionen. Å 
ena sidan ska nya passager inte öka andelen bilresor 
inom kommunen, å andra sidan ska inte tillgänglig-
heten och framkomligheten för biltrafiken försämras.   

Vid planering av ny trafikinfrastruktur ska kommu-
nen följa prioriteringen av trafikslagen som presen-
terades i kommunens trafikstrategi, dvs. gående och 
cyklister ska prioriteras högst, därefter kommer kol-
lektivtrafiken och sist kommer biltrafiken. Det ska 
naturligtvis finnas plats för alla trafikslag i Knivsta 
tätort, prioritering fyller dock en viktig roll vid pla-
neringen av en hållbar stad. Det nya gatunätet ska 
så långt som möjligt integreras med det befintliga 
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och gynna hållbara trafikmedel som kollektivtrafik 
och cykel. Ett välintegrerat gatunät kommer att kun-
na skapa förutsättningar för en god stadsmiljö med 
närhet och starka samband mellan viktiga målpunk-
ter, hög trafiksäkerhet och miljöer där det är lätt att 
orientera sig. Ett effektivt gatunät i en tät stad har 
även en positiv påverkan på kommunens ekonomi då 
det byggs färre och kortare vägar som nyttjas av fler 
brukare.

Knivsta centrum
När kommunen växer och Knivstaborna blir fler ställs 
krav på att Knivsta centrum anpassas till den växande 
staden. Knivsta centrum är och ska förbli det enda 
centrumet i kommunen och ska ha en överordnad 
roll. Det är den mest dynamiska delen av kommu-
nen som även förändras snabbt och utmärks av hög 
blandning av olika stadsfunktioner och markanvänd-
ningar. Förutom bostäder ska även nya kontor, han-
del- och kulturverksamheter ges plats i Knivsta cen-
trum. Knivsta centrum ska även karakteriseras av de 
tätaste bebyggelsestrukturerna och av kommunens 
högsta bebyggelse.  

Knivsta station ligger i Knivsta centrum och tack vare 
det fungerar centrumet som den mest tillgängliga 
och mest attraktiva lokaliserade platsen i kommunen 
där nya kunskapsintensiva arbetsplatser kan skapas. 
I centrum ska marken användas effektivt, exempel-
vis ska bebyggelsetätheten vara högst i kommunen 
här. Markparkeringslösningar ska undvikas och plats 
ska ges främst åt bebyggelse, torg eller mindre par-
ker. Kommunen arbetar med en parkeringsstrategi 
som ska vara vägledande vid beslut av parkeringslös-
ningar. Knivsta kommun ska ständigt arbeta med att 
erbjuda både kommersiella och icke-kommersiella 
mötesplatser till sina invånare och besökare.

Knivsta kommun kommer att arbeta intensivt med 
att locka nya företag och etableringar till Knivsta 
centrum. Ju fler arbetsplatser och bättre handelsut-

Vad är närservice och hur skiljer 
den sig från centrumservice?
Närservice definieras som verksamheter som 
invånarna i ett bostadsområde eller en stadsdel 
efterfrågar för att på ett smidigt och effektivt sätt 
lösa sina vardagsärenden. Närservice kompletterar 
det utbud som normalt finns i stadskärnor eller på 
externt belägna marknadsplatser, exempelvis genom 
en mindre livsmedelsbutik eller verksamheter så 
som apotek, florist, frisör, hud- och skönhetsvård 
samt annan kommersiell service. 

Centrumservice har ett bredare utbud och en 
bredare mångfald av verksamheter och besöks 
av kunder från ett större geografiskt område. 
Centrumservice består därför av en högre grad av 
verksamheter inom sällanköpsvaruhandeln, så som 
kläder, skor eller hemelektronik.

Knivsta centrum.
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bud, desto större chans att proportionen mellan ut-
pendlingen och inpendlingen till kommunen jäm-
nas ut i framtiden. 

Knivsta centrums stora fördel är att det är kompakt, 
kan nås snabbt från exempelvis Uppsala, Arlanda 
eller Stockholm samt har betydligt lägre mark- och 
uthyrningspriser jämfört med större städer i regio-
nen. För att ständigt stärka centrumets attraktivitet 
ska kommunen prioritera planarbete i centrum, sat-
sa på god arkitektur och moderna mötesplatser med 
markbeläggning av god kvalité och urban grönska. 
Centrumet ska vara välkomnande, tryggt och lättill-
gängligt för alla. Tillgängligheten till centrum ska 
vara stark och sambanden mellan centrumet och an-
dra kommundelar ska ständigt stärkas och förbättras. 
Även om bilarna och speciellt bilparkeringar inte får 
dominera, ska det vara möjligt att komma till centru-
met med bil. Intill stationen ska det finnas attraktiva 
och trygga pendlarparkeringar för både cyklar och bi-
lar. Det är viktigt att dessa parkeringar är yteffektiva 
och inte tar för stora ytor i anspråk. Tillgänglighet för 
kollektivtrafikresenärer, cyklister och gående ska pri-
oriteras. Exempelvis ska det finnas tillräckligt många 
cykelparkeringar vid viktiga målpunkter i Knivsta 
centrum.

Alsike tätort
Alsike är den andra prioriterade tätorten där en stor 
del av bebyggelseutvecklingen kommer att ske. Alsi-
ke kommer att fortsätta utvecklas och nya bostäder, 

skolor, förskolor och övriga typer av lokaler kommer 
att byggas. Till skillnad från Knivsta tätort har Alsi-
ke betydligt större andel småhus jämfört med fler-
bostadshus. Även om relationen mellan typerna av 
bebyggelse på sikt kommer att jämnas ut, ska Alsi-
ke förbli orten i kommunen där en stor del av bo-
stadsbebyggelsen utgörs av villor, parhus och radhus. 
Bebyggelse med högre täthet och större höjdvaria-
tion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis 
Brunnbyvägen och Björkkällevägen. Högre täthet 
med inslag av närservice kommer att utmärka ny-
byggnadsområdena vid den framtida pendeltågssta-
tionen i Alsike. I området närmast den framtida sta-
tionen ska det vara möjligt att parkera sin cykel eller 
bil för att byta till buss eller tåg, eller byta mellan de 
två kollektivtrafikslagen. Pendlarparkeringar ska vara 
trygga och inte alltför ytkrävande så att plats ges till 
exempelvis bebyggelse, torg och parker.

För närvarande pågår planering med delar av Alsike 
belägna öster om järnvägen. Ett av dessa områden 
ligger norr om Brunnbyvägen och kallas för Alsike 
nord. Där pågår skissarbete för att utveckla möjlig-
göra byggnation av bostäder för cirka 4000 invåna-
re samt närservice och skolor. I ett område öster om 
järnvägen och söder om Brunnbyvägen pågår plane-
ring som innebär förtätning inom befintlig bebyggel-
se och byggnation av nya områden. Inom denna del 
av Alsike kan bostäder för cirka 850 nya invånare till-
komma. Totalt kommer dessa två områden belägna 
öster om järnvägen innebära att Alsike kan få cirka 
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Schematisk redovisning av planerad utveckling av Alsike. Öster 
om järnvägen pågår planering för bostäder. I nästa etapp utveck-
las områden på västra sidan av järnvägen. Ungefärlig placering 
av den föreslagna pendeltågsstationen markerad. 

6 250 nya invånare under förutsättning att det i snitt 
bor 2,7 personer/hushåll i Knivsta kommun.

I senare skede kommer kommunen även arbeta med 
planläggning av områden belägna väster om järnvä-
gen. I dessa områden kommer det vara möjligt att 
bygga bostäder för cirka 4000 nya invånare.   
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Vid exploatering av områden på respektive sidor om 
spåret är det viktigt att skapa tydliga och starka länkar 
och passager mellan de olika delarna. Länkarna ska 
skapas för alla trafikantgrupperna: gående, cyklister, 
bilister och kollektivtrafikresenärer. Prioriteringen av 
trafikslagen från kommunens trafikstrategi ska tilläm-
pas vid planering av nya områden och när länkar och 
passager skapas. Nya passager kommer att bli viktiga-
re ju mer bebyggelse som sker väster om järnvägen. 

Nya områden ska ha tydliga och starka kopplingar 
med redan befintliga strukturer. Nytt gatunät ska in-
tegreras med befintliga strukturer, detsamma gäller 
infrastrukturen för gående och cyklister. Byggnation 
av områden som är isolerade från omgivningen ge-
nom exempelvis naturmark eller som innehåller 
återvändsgator ska undvikas. Nya områden ska ha 
stadsmässig karaktär, vara täta och ska även utgöras 
av bebyggelse med olika höjder och olika arkitekto-
niska uttryck. För att skapa en sammanhållen stad ska 
ny bebyggelse med nya kvarter kanta viktiga gator, 
rama in dem, skydda från trafikbuller och skapa tyd-
lighet och riktning.

Förtätning i redan bebyggda, glesare delar av Alsike 
krävs för att skapa en hållbar och välintegrerad tätort. 
De områden som är svagt länkade med omgivningen 
ska integreras med hjälp av ny bebyggelse och nya 
stråk. Förtätning ska prioriteras längs huvudgator och 
större vägar samt i närheten av den potentiella pen-
deltågsstationen.

Alsike karakteriseras av att både äldre och nyare bo-
stadsområden ligger i nära anslutning till grönområ-
den. Denna närhet ska även i framtiden vara karakte-
ristisk för tätorten. I samband med tillkommande av 
ny bebyggelse kommer kommunen att behöva göra 
fler skogsområden mer tillgängliga för exempelvis 
lek, rekreation och motion. Delar av vissa skogsom-
råden kommer att kunna omvandlas till mer öppna 
och parkliknande grönområden med hjälp av bland 
annat stigar, bänkar, belysning och öppna ytor. 

I Alsike bor många unga familjer med ungdomar och 
barn varför det är särskilt viktigt att kommunen pla-
nerar för fler lekytor intill ny bebyggelse och att barn-
perspektivet väger tungt vid planering. Kommunen 
ska även planera för nya skolor, förskolor och lekytor.

Samband mellan Knivsta tätort och Alsike
Avståndet mellan Knivsta tätort och Alsike är kort, 
trots detta finns få fysiska förbindelser mellan orter-
na. Den viktigaste och starkaste länken utgörs av Gre-
delbyleden och Brunnbyvägen. En stor del av sträck-
an mellan tätorterna är obebyggd vilket kan göra att 
avståndet mellan orterna upplevs som längre än vad 
det faktiskt är. Det finns därför en stor potential i att 
omvandla Gredelbyleden till en stadsgata med lägre 
hastigheter för motorfordon och attraktivare miljöer 
för cyklister och gångtrafikanter. Gredelbyleden kan 
kompletteras med stadsbebyggelse som kantar gatan 
och skapar stadsmässiga miljöer och gatusektioner. 
Brunnbyvägen har idag en betydligt mer stadsmäs-Bebyggelse i södra Alsike. Brunnbyvägen leder genom tätorten. 
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Konceptbild som redovisar de viktigaste länkarna som ska 
utvecklas för att binda ihop Knivsta tätort med Alsike.
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sig karaktär än Gredelbyleden, men även den kan bli 
mer stadsmässig och erbjuda mer attraktiva ytor för 
fotgängare och cyklister. Vid omvandlingen av dessa 
två gator ska kommunen se till att gatornas trafikka-
pacitet inte försämras. Ny bebyggelse i form av både 
bostäder och verksamheter kan tillkomma söder om 
Alsike på östra sidan av Brunnbyvägen. 

Samtidigt som kommunen planerar för ny bebyggel-
se längs Gredelbyleden och Brunnbyvägen ska kom-
munen se till att viktiga grönytor och gröna samband 
mellan Knivsta tätort och Alsike inte byggs bort. 
Ytorna bör utgöra viktiga kopplingar mellan Knivsta 
och Alsike i den nya stadsstrukturen. Gröna samband 
finns bland annat mellan Boängsskogen och Köläng-
en. Sambanden är viktiga med tanke på ekologiska 
aspekter och rekreationsvärden.

Boängsvägen utgör ytterligare en vägförbindelse 
mellan Knivsta tätort och Alsike. Vägen har dock 
en annorlunda karaktär då den är smalare och be-
tydligt mer krokig än Gredelbyleden och Brunnby-
vägen. Bebyggelsen längs Boängsvägen är småskalig 
och placerad i mindre grupper. Vägen kan upplevas 
som en landsbygdsväg då det finns större skogs- och 
åkermarksområden i dess närhet. Boängsvägen ska 
behålla sin lokala karaktär och ny exploatering längs 
vägen kan ske endast i undantagsfall. Vid eventuell 
planering av bebyggelse längs Boängsvägen ska kom-
munen ta fram detaljplaner. De viktiga gröna sam-
banden mellan Boängsskogen och Trunsta får inte 

försämras genom att de byggs bort. Områdena funge-
rar idag både som natur- och rekreationsområden för 
kommunens invånare varför deras bevarande blir än 
viktigare ju mer det byggs i tätorterna.

Den som går eller cyklar kan idag använda Boängs-
vägen, Brunnbyvägen eller Trunstavägen mellan 
Alsike och Knivsta tätort eller välja en väg via mo-
tionsspåren i Boängsskogen. I framtiden kommer 
kommunens invånare även ha möjlighet att gå eller 
cykla längs med järnvägsspåret och Knivstaån där 
kommunen planerar att utveckla ett grönt gång- och 
cykelstråk med stora rekreationsvärden. Detta stråk 
kommer att vara ett snabbare och kortare alternativ 
mellan centrala Knivsta och den kommande statio-
nen i Alsike.

Trunstavägen och Björkkällevägen kommer på sikt 
fungera som ännu en sammanbindande länk mellan 
Knivsta och Alsike. Denna länk ligger längre fram i 
planeringen och den kommer att stärka förbindelsen 
mellan orterna väster om järnvägen. Förbindelsen 
har idag en landsbygdskaraktär då det finns endast 
enstaka byggnader längs detta stråk. Ytorna närmast 
länken domineras av åkermark, skogar och skogs-
grupper. Stråket ligger i ett område som kallas för 
”utvecklingsområde för bebyggelse – på sikt”. Det 
innebär att exploatering av detta område har lägre 
prioritet än områdena i och omkring tätorterna. Ytor 
längs stråket kommer på sikt att kunna bebyggas för 
att möjliggöra att Knivsta och Alsike, på ett organiskt 

sätt, växer ihop. Vid exploatering längs detta stråk är 
det viktigt att vägarna omvandlas till gator där plats 
ges åt fotgängare, cyklister och kollektivtrafik med 
tillhörande hållplatser. I området närmast Alsike ska 
ett grönt samband mellan Lunsen, Gredelby hagar 
och Trunsta träsk samt Boängsskogen behållas. Den 
gröna länken ska utgöra en integrerad del av de fram-
tida stadsstrukturerna.
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  5   Hur kan bebyggelsen planeras i framtiden?

Stadens täthet påverkar hur människor upplever 
och vistas i den bebyggda miljön. En tät stad med 
ett gång- och cykelvänligt gatunät samt med god 
parktillgång ökar förutsättningarna för hållbar stads-
utveckling. Idag finns det en stor enighet inom stads-
byggnads- och transportforskningen att tätheten har 
väldigt stor betydelse för att skapa både stadskvalitet 
och ett minskat beroende av motoriserade transpor-
ter. Resonemanget kring tätheten och exploatering-
en i detta kapitel har som mål att hjälpa kommunen 
att förverkliga visionen av Knivsta som en modern 
småstad. 

Höga hus innebär inte alltid högre täthet. Det är 
möjligt att bygga mycket tätt med relativt låg bebyg-
gelse. Tätheten styrs även av hur husen är placerade 
i förhållande till varandra och hur stora öppna ytor 
som lämnas mellan bebyggelsen. Olika bebyggelse-
strukturer kan skapa samma täthet i ett område; ex-
empelvis kan ett område med höga punkthus som är 
placerade långt ifrån varandra och ett område med 
radhus placerade nära varandra ha samma exploa-
teringstal och samma befolkningstäthet. Begreppet 
”täthet” innefattar alltså inte vilken typ av bebyggelse 
som finns eller kan byggas. 

Det finns flera samband mellan täthet i ett område 
och det hur människor rör sig i området. Exempel-
vis har ett tättbefolkat område ett större underlag av 
personer och därav ofta ett bättre serviceutbud. I täta 
områden kan exempelvis skolor och butiker lokalise-

ras närmare invånarna och närheten till målpunkter 
uppmuntrar fler att gå eller cykla istället för att ta bi-
len. Detta resulterar i att täta områden på många sätt 
är bättre för miljön. En mer koncentrerad befolkning 
ökar även underlag för en tätare och bättre kollek-
tivtrafik, vilket minskar bilberoendet. Högre täthet 
innebär också en mer effektiv markanvändning än 
utspridda bostadsområden, vilket sparar på jordens 
resurser. Detta blir mer viktigt ju starkare urbanise-
ringstrenden i Sverige är.

Knivsta och Alsike tätorterna kännetecknas i huvud-
sak av låg bebyggelse i glesa områden som ofta är 
separerade av vägar och större grönområden. Detta 
resulterar i att Knivsta tätort och Alsike har låg täthet 
i Europa- eller världsmått jämfört med andra städer 
av liknande storlek. På nästa sida illustreras jämförel-
se mellan yta och befolkningstäthet mellan Knivsta 
tätort och fem andra städer, alla med ungefär lika 
många invånare. I de redovisade tätortsytorna ingår 
den funktionella ytan av staden som upptas av be-
byggelse och tillhörande infrastruktur. Knivsta tätorts 
yta och befolkningstäthet jämförs här med yta och 
täthet i fyra andra städer: Covington i USA, Hom-
berg i Tyskland, Leersum i Nederländerna och Onil 
i Spanien. Jämförelsen visar tydligt att, Knivsta tätort 
med sina 5,9 invånare per hektar, har låg befolkning-
stäthet jämfört med exempelvis nederländska Leer-
sum eller spanska Onil där befolkningstäthet är 16,2 
respektive 38,3 invånare per hektar. Detta innebär 
att befolkningen i Knivsta tätort är utspridd på en yta 
som är tre gånger större än Leersum och drygt sex 
gånger större än Onil. Det som är viktigt att påpeka 
är att Leersum och Onil kännetecknas av betydligt 
större befolkningstäthet än Knivsta tack vare täta och 
välintegrerade stadsstrukturer där bebyggelsen utgörs 
av radhus, lägre flerfamiljshus och villor. Varken i 
Onil eller Leersum finns höga punkthus. I de båda 
städerna finns parker, torg och bollplaner. Dessa stä-
der har dock både färre och mindre grönytor inom 
sina gränser och de grönytor som finns har betydligt 
mer urban karaktär jämfört med Knivstas skogsom-
råden. 

Befolkningstäthet
Befolkningstäthet visar kvoten mellan antalet 
invånare och ytan i ett givet område. I plane-
ringssammanhang mäts detta vanligen i invånare 
per hektar (ha). Knivsta kommun hade år 2016 
en befolkning på 17,323 och kommunytan är 
28,200 ha vilket ger en befolkningstäthet på cir-
ka 0,6 invånare per hektar. 

Exploateringstal
Exploateringstal visar relationen mellan BTA 
(bruttoarea) och markyta inom ett givet område. 
I BTA inkluderas inte endast bostadsarea på alla 
våningsplan utan även trappuppgångar, entré och 
övriga ytor i byggnaden. Det medför exempelvis 
att ett område på 1 hektar med 5 stycken tvåvå-
ningshus á 200 kvm (sammanlagt 1000 kvm) har 
en exploateringstal på 0.1.



29ÖVERSIKTSPLAN 2017

Covington, USA

Täthet: 3,3 inv./ha
Befolkning: ca 9 000
Yta: 2 750 ha

Knivsta tätort

Täthet: 5,9 inv./ha
Befolkning: ca 8 000
Yta: 1 352 ha

Homberg, Tyskland

Täthet: 11,4 inv./ha
Befolkning: ca 7 500
Yta: 659 ha

Leersum, Nederländerna

Täthet: 16,2 inv./ha
Befolkning: ca 7 500
Yta: 463 ha

Onil, Spanien

Täthet: 38,3 inv./ha
Befolkning: ca 7 500
Yta: 196 ha

3 km

40 inv/ha

9,0

Låg
2035

12,0

Medel

11,5

Hög

45,2

2050 2035 2050 2035 2050

17,9

30 inv/ha

20 inv/ha

10 inv/ha

20,3

50 inv/ha

Knivsta tätort

Covington

3,3

Knivsta

5,9

11,4

Homberg

16,2

Leersum Onil

38,340 inv/ha

30 inv/ha

20 inv/ha

10 inv/ha

Jämförelse av ytan av Knivsta tätort med fyra andra städer 
med ungefär lika många invånare. Yta av Knivsta tätort, enligt 
metodiken presenterad i översiktsplanen, skiljer sig från ytan 
som Statistiska centralbyrån (SCB) definierar som yta av Knivsta 
tätort. Enligt SCB är Knivsta tätorts yta endast 416 hektar; i 
översiktsplanen antas att ytan av Knivsta tätorts är 1 352 hektar. 

Befolkningstäthet redovisad som antal invånare per hektar i 
Knivsta tätort och fyra andra städer.

Studier visar att närhet till service och grönområden 
uppfattas attraktivt både för bostäder och kontor vil-
ket innebär att det är en bra strategi att kombinera en 
tätare bebyggelse med grönstruktur och större grön-
områden. Det innebär att en högre exploateringsgrad 
och högre täthet i centrum och stationsnära områden 
både önskvärda och nödvändiga för att möjliggöra en 
lägre exploateringstal utanför tätorterna samt ge rum 
för grönområden och parker. 

Kvalitativa grönområden i närhet till bebyggelse 
minskar ofta den upplevda tätheten mer än bort-
glömda ytor mellan vägar och hus, trots samma stor-
lek. Den upplevda kvalitén av grönyta i en stad är 
ofta viktigare för känslan än den faktiska mängden. 
Studier visar på att områden med samma exploa-
teringstal upplevs väldigt olika när det kommer till 
mängden grönyta. Detta kan ofta bero på att parker, 
alléer och strukturerade grönområden framträder 
tydligare än skogsdungar och icke-formade grön-
områden. Därför är det centralt för kommunen att 
utveckla kvalitativa parker och grönområden i sam-
band med tillkommande av nya urbana stadsstruktu-
rer. Attraktiviteten ökar också med tillgång på kultur- 
och fritidsaktiviteter.

Idag har den genomsnittliga invånaren i Knivsta 
kommun en bostadsarea på 42 kvm vilket kan jäm-
föras med Stockholms stads genomsnittliga invånare 
som har 33 kvm. Om detta omräknas till BTA (brut-
toarea) har den genomsnittliga invånaren i Knivsta 

Under de senaste åren har befolkningsökning i 
Knivsta kommun och speciellt i de två centralorter-
na Knivsta och Alsike, varit snabb. Denna ökning 
kommer med stor sannolikhet  att vara fortsatt stor 
under de kommande åren. Det skapar behov av ny 
bebyggelse, nya arbetsplatser, skolor, handelsverk-
samheter, ny infrastruktur, parker och lekparker. Allt 
detta kan planeras på olika sätt med tanke på sådana 
aspekter som täthet, samband med befintliga stads-
strukturer, avstånd och relation till befintliga struk-
turer, bebyggelsehöjder med fler. Om Knivsta tätort 
och Alsike tätort skulle fortsätta att växa med sam-
ma genomsnittliga låga exploateringsgrad som idag, 
skulle många av kommunens grönområden och pro-
duktiv jordbruksmark behöva exploateras för att ge 
plats för ny bebyggelse och infrastruktur. Detta kan 
kategoriseras som urban sprawl, vilket innebär att sta-
den växer med gles bebyggelse vilket ökar stadens yta 
markant utan stor befolkningstillväxt. Det i sin tur 
riskerar att leda till sämre underlag för service som 
kollektivtrafik, skolor och vård. 
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Bostadsarea
Bostadsarea är den yta i ett hus som är inrät-
tat för boende. Det är endast lägenhetsarean i en 
byggnad som räknas och inte biytor så som ex-
empelvis trappuppgång eller källare. Den genom-
snittliga bostadsarean i Knivsta kommun är 42 
kvm per invånare.  

en BTA på cirka 48 kvm jämfört med den genom-
snittliga invånaren i Stockholms stad som har en 
bruttoarea på cirka 38 kvm. Figurerna 1-8 på nästa 
sida visar olika typer av bebyggelse som ger olika ex-
ploateringstal. Dessa kompletteras med en uppskatt-
ning av antal invånare per hektar förutsatt att den ge-
nomsnittliga bostadsarean per invånare i kommunen 
förblir oförändrad. Vilket exploateringstal och vilka 
bebyggelsetyper som väljs kommer beslutas i kom-
mande arbete med program och detaljplaner. Kom-
munen bör bygga tätare och högre bebyggelse i cen-
trala Knivsta, längs viktiga stråk, i kollektivtrafiknära 
lägen och i närheten av den tillkommande stationen 
i Alsike. För att skapa blandstad med varierat utbud 
av bostäder bör kommunen planera för olika typer av 
bebyggelse i olika delar av kommunen. De nya struk-
turerna bestå inte enbart av bostadsbebyggelse utan 
även av skolor, lokaler för kontor, service, handel, ar-
betsplatser och lokaler för kulturverksamheter. Detta 
är speciellt viktigt i centrala och stationsnära lägen.

Då Knivsta är en av de procentuellt snabbast växan-
de kommunen i Sverige, är det svårt att förutse hur 
befolkningstillväxten kommer att se ut i framtiden. 
Därför har kommunen tagit fram tre olika tillväxt-
scenarion. Scenarierna presenterades i kapitel 3. 
"Befolkningsutveckling i kommunen". På nästa sida 
presenteras befolkningstätheten för de tre olika sce-
narierna för år 2035 och år 2050, detta för att förmed-
la en uppfattning kring vad en viss täthet innebär. 
Befolkningstätheten som redovisas är beräknad med 

förenklat antagande att 70 % av nyinflyttade ska bo-
sätta sig i Knivsta tätort. Detta då den största andelen 
av de nyinflyttade till kommunen förväntas flytta till 
Knivsta tätort. 

Av de tre tillväxtscenarion som tagits fram kommer 
det scenario med lägst tillväxt "A" resultera i att Kniv-
sta tätort får en täthet på 9 invånare per hektar år 
2035. År 2050 kommer denna tillväxttakt medföra 
en befolkningstäthet på 12 invånare per hektar vilket 
kan liknas med Homberg som har 11,4 invånare per 
hektar. Om tillväxten följer medel-alternativet  "B" 
kommer Knivsta att ha en täthet på 11,5 invånare 
per hektar år 2035. Vidare kommer "B" alternativet 
att innebära en befolkningstäthet på 17,9 invånare 
per hektar år 2050, vilket kan jämföras med Leersum 
som har 16,2 invånare per hektar. Exemplet med hög 
befolkningstillväxt "C" skulle resultera i en täthet på 
cirka 20,3 invånare per hektar år 2035. Denna ut-
veckling skulle resultera i ca 45,4 invånare per hektar 
år 2050, vilket kan jämföras med Onil som har 38,3 
invånare per hektar.

Dessa siffror är kalkylerade på en jämn fördelning av 
befolkning i hela tätorten vilket inte är att förvänta. 
Högre befolkningstäthet är att räkna med i centrala 
områden vilket resulterar i lägre befolkningstäthet i 
andra delar av Knivsta tätort. Likaså kan en viss typ av 
täthet se ut på många olika sätt varför illustrationerna 
inte belyser hur Knivsta kommer att utvecklas vid en 
viss täthet utan istället förmedlar en förståelse kring 

hur olika typer av befolkningstäthet kan se ut. Explo-
ateringstalen och befolkningstätheten blir alltså en 
fingervisning i hur olika typer av bebyggelsestruktur 
kan komma att se ut i Knivsta vid fortsatt befolkning-
sökning.

Kommunen bör ha som mål att, i huvudsak, planera 
för en högre täthet med hjälp av markeffektiva stads-
strukturer som består av bebyggelsetyper som efter-
frågas mest. Den nya bebyggelsen ska vara välintegre-
rad med redan befintliga strukturer. Kommunen bör 
samtidigt undvika stadens utglesning och inte plane-
ra för områden som är utspridda över större ytor, är 
isolerade från varandra och svagt kopplade med sta-
den. För ett bevara tätorternas småstadskaraktär och 
samtidigt ta hand om den snabba befolkningstillväx-
ten bör kommunen lägga större fokus på "täthet" och 
inte endast på "hushöjden". Som det tidigare nämn-
des i detta kapitel är det möjligt att bygga mycket tätt 
med relativt låg bebyggelse och höga hus innebär 
inte alltid högre täthet.  
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Figur 1. Gles villabebyggelse med en exploateringstal på 0.1. 
Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kom-
munen ger denna typ av bebyggelse 15-25 invånare per ha. 

Figur 2. Tät villabebyggelse med en exploateringstal på 0.3. Be-
räknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kommu-
nen ger denna typ av bebyggelse 50-80 invånare per ha.

Figur 3. Radhusbebyggelse med en exploateringstal på 0.5. Be-
räknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kommu-
nen ger denna typ av bebyggelse 120-160 invånare per ha. 

Figur 4. Blandad bebyggelse med en exploateringstal på 0.7. Be-
räknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kommu-
nen ger denna typ av bebyggelse 140-190 invånare per ha. 

Figur 5. Område med flerbostadshus med en exploateringstal på 
1.0. Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i 
kommunen ger denna typ av bebyggelse190-260 invånare per ha.

Figur 6. Tät radhusbebyggelse med en exploateringstal på 1.4. 
Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean per person i kom-
munen ger denna typ av bebyggelse 250-350 invånare per ha.

Figur 7. Flerbostadshus i kvartersbebyggelse med en exploate-
ringstal på 1.7. Beräknat på den genomsnittliga bostadsarean 
per person i kommunen ger denna typ av bebyggelse 300-450 
invånare per ha.

Figur 8. Flerbostadshus i sluten kvartersbebyggelse med en 
exploateringstal på 2.0. Beräknat på den genomsnittliga bo-
stadsarean per person i kommunen ger denna typ av bebyggelse 
350-550 invånare per ha.
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Befolkningstäthet redovisad som antal invånare per hektar i 
Knivsta tätort enligt de tre olika befolknigsscenarierna för år 
2030 och 2050. Modellen och resultatet bygger på en teoretisk 
förutsättning att Knivsta tätorts yta inte förändras över tid.
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  6   Utveckling på landsbygden

STÄLLNINGSTAGANDEN

Landsbygdsutveckling
• Knivstas landsbygd ska vara en levande del av 

kommunen med plats för boende, arbete och 
fritidsaktiviteter. 

• Vid planering på landsbygden krävs alltid en 
genomtänkt avvägning mellan nybyggnation 
och bevarande av kulturmiljöer, landskaps-
bild och naturvärden för rekreation och fri-
luftsliv. 

• På landsbygden ska utvecklingen av de are-
ella näringarna såsom jord- och skogsbruk 
samt möjligheten att fortsätta driva verksam-
heter som bidrar till en levande landsbygd 
prioriteras. 

• Kommunen ska arbeta aktivt med bredband-
sutbyggnad på landsbygden.

Verksamhetsutveckling
• Kommunen är positiv till verksamheter på 

landsbygden. De prioriterade verksamheterna 
på landsbygden är sådana som har koppling 
till jord- och skogsbruk.

• Faktorer som ska tas hänsyn till vid lokalise-
ring av verksamheter på landsbygden är: 

 Ŗ Närheten till väginfrastruktur och kollektiv-
trafik.  

 Ŗ Möjlighet för anslutning till teknisk försörj-
ning. 

 Ŗ Tillkommande verksamheter ska inte stå i 
konflikt med kommunens framtida intres-
sen kring bostadsutveckling eller riskera att 
ge påtaglig negativ inverkan på befintliga 
bostäder.

 Ŗ Hänsyn ska tas till eventuella negativa stör-
ningar för omgivningen (exempelvis buller, 
lukt och tung trafik) samt till eventuell ne-
gativ påverkan för miljön.

 Ŗ Bebyggelsens utformning och placering 
anpassas till det omgivande landskapet.

Bostadsutveckling
• En stor andel av den kommande befolknings-

tillväxten och bostadsutvecklingen kommer 
att ske i Knivsta och Alsike tätorter. Vid ut-
veckling av bostadsbebyggelse på landsbyg-
den prioriteras Vassunda, Östuna/Spakbacken 
samt Lagga.

• Ny bostadsbebyggelse på landsbygden ska i 
första hand lokaliseras i närheten av kollektiv-
trafik, koncentreras till befintliga byar, ha bra 
tillgång till teknisk försörjning samt ha anslut-
ning till kommunalt VA.

• Exploatering av åkermark och produktiv 
skogsmark samt intill betesmark ska i största 
möjliga utsträckning undvikas. Lämplig mark 
att bebygga är främst impediment, förbuskad 
betesmark eller åkermark med odlingshinder.
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Landsbygdsutveckling
Cirka 23% av invånarna i Knivsta bor på landsbyg-
den. Även om en stor andel av den kommande be-
folkningstillväxten kommer att ske i kommunens 
tätorter så är målet att Knivstas landsbygd även i 
framtiden ska vara en levande del av kommunen. På 
landsbygden ska invånare både kunna bo, arbeta och 
tillbringa sin fritid. Knivstas landsbygd har stor po-
tential för utveckling av nya verksamheter, bostads-
hus och attraktionspunkter för besökare. Här finns ett 
rikt natur- och kulturlandskap samt ett antal små och 
medelstora företag som skapar arbetstillfällen. 

En hållbar landsbygdsutveckling innebär att det 
finns förutsättningar för att utveckla det unika som 
landsbygden har att erbjuda. En levande landsbygd 
förutsätter att möjligheter finns för att utveckla bra 
boende, entreprenörskap och företagande. Kyrkby-
ar och byar ska fungera som naturnära platser som 
är attraktiva för boende och verksamheter samtidigt 
som landsbygdskaraktären och kulturlandskapets 
kvalitéer bevaras för framtida generationer. 

I 3 kap. 4§ miljöbalken anges följande om jord- och 
skogsbruk: ”Jord- och skogsbruk är av nationell bety-
delse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det be-
hövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från all-
män synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åt-
gärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogs-
bruk.” All brukningsvärd åkermark, ska i största möj-
liga utsträckning, skyddas från exploatering enligt 
hushållningsbestämmelserna. När åkermark ändå tas 
i anspråk för exploatering för att tillgodose väsentligt 
samhällsintresse ska en noggrann analys genomföras 
och hänsyn tas till arrondering av åkermarken så att 
den kvarvarande åkermarken ska kunna brukas på ett 
rationellt och ekonomiskt sätt. Åkermarken är även 
av stor betydelse för den fortsatta livsmedels- och en-
ergiförsörjningen i landet. 

En levande landsbygd bidrar till närproducerad mat 
och ökad biologisk mångfald. Förutsättningarna för 
en levande landsbygd är att det finns ett livskraftigt 
jord- och skogsbruk, befolkningsunderlag för sam-
hällsservice, lokala verksamheter och att det finns 
mötesplatser som möjliggör social sammanhållning. 
Exempelvis bidrar skolor till landsbygdens attrak-
tivitet. En organisk och stabil tillväxt möjliggör att 
kommunens två landsbygdsskolor, Lagga skola och 
Långhundra skola, kan fortsätta drivas och bidra till 
landsbygdens utveckling.

Vid planering på landsbygden krävs alltid en genom-
tänkt avvägning mellan nybyggnation och bevarande 
av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för 
rekreation och friluftsliv. Det krävs även en avvägning 
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mellan olika intressen från de som bor och verkar på 
landsbygden samt från de som tillbringar sin fritid 
inom landsbygdsområden. Vid konflikter mellan ny 
bebyggelse och befintlig bebyggelse ska möjligheten 
till utveckling av de areella näringarna som jord- och 
skogsbruk samt möjligheten att fortsatta driva verk-
samheter som bidrar till en levande landsbygd väga 
tungt. Nybyggnation av bostäder och verksamheter 
ska ske med respekt för spår av äldre tider, befintliga 
boenden och verksamheter, natur- och djurliv, riks-
intressen, allmänna intressen samt framtida genera-
tioners möjligheter att använda landskapet. 

Ett väl utbyggt bredband är nödvändigt för att utveck-
la bra boende, entreprenörskap och företagande på 
landsbygden. Även om en del av befolkningen på 
landsbygden också verkar på platsen så har merpar-
ten av invånarna sina arbeten i Knivsta tätort eller 
utanför kommunen. Utbyggnaden av bredband möj-
liggör för fler landsbygdsbor att distansarbeta, driva 
företag och e-handla. Tillsammans med berörda ak-
törer kommer Knivsta kommun att fortsätta arbeta 
aktivt med bredbandsutbyggnad.

Bostadsbebyggelse
Vid planering av ny bostadsbebyggelse prioriteras 
Knivsta tätort och Alsike jämfört med landsbygden. 
Vid utveckling av bostadsbebyggelse på landsbygden 
prioriteras byarna Vassunda, Lagga samt Östuna/
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Spakbacken. Det är även tänkbart att planera bebyg-
gelse längs vägar som sammanbinder ovannämnda 
orter med Knivsta tätort och Alsike. 

Vid planering av bebyggelse på landsbygden längs de 
utpekade stråken ska sambanden mellan Knivsta tät-
ort, Alsike och byarna stärkas. Detta görs genom en 
förstärkning av befintliga kollektivtrafikstråk samt ge-
nom nya cykelvägar. Snabb kollektivtrafik med kor-
tare restider samt bra cykelvägar utmed huvudstrå-
ken bör prioriteras högt för att möjliggöra pendling 
och öka attraktivitet för inflyttning och kvarboende. 
Genom att förstärka kommunikationerna och styra 
ny bebyggelse till dessa stråk ökar möjligheterna att 
behålla och utveckla både kommersiell och offentlig 
service på landsbygden.

Den tillkommande bostadsbebyggelsen ska ta till 
vara på områdenas specifika förutsättningar och an-
passas till byarnas struktur, karaktär och skala. Till-
växten och bebyggelseutvecklingen ska ske organiskt. 
Nya bebyggelsegrupper ska integreras med befintliga 
strukturer. Lämplig mark att bebygga är främst im-
pediment, förbuskad betesmark eller åkermark med 
odlingshinder.

Vid planering av nya bebyggelseområden på lands-
bygden krävs en bred dialog och samsyn med det 
lokala samhället samt analyser av konsekvenser och 
kostnader för att exempelvis säkerställa kommunal 

service som vatten och avlopp, infrastrukturutbygg-
nad eller skolskjuts till den nya bebyggelsen. 

Spridd bostadsbebyggelse på landsbygden tillåts en-
dast i en begränsad utsträckning. Det är mest lämpligt 
att bygga i områden som redan idag har bra tillgång 
till teknisk försörjning och som har förutsättningar 
för anslutning till kommunalt VA. Exploatering av 
åkermark och produktiv skogsmark samt intill betes-
mark ska i största möjliga utsträckning undvikas. Det 
är även olämpligt att planera bebyggelse som bryter 
gröna samband i befintliga skogar. 

Verksamheter
Kommunen har en positiv syn på verksamheter på 
landsbygden då målet om en levande landsbygd är 
en viktig del av Knivstas vision. Vid lokalisering av 
verksamheter på landsbygden är närheten till vägin-
frastruktur samt möjlighet för anslutning till teknisk 
försörjning viktigt. Även närhet till kollektivtrafik ses 
som en fördel. Tillkommande verksamheter ska inte 
stå i konflikt med framtida planer för bostadsutveck-
ling eller anläggas där de riskerar att ge en påtag-
lig negativ inverkan på befintliga bostadsområden. 
Hänsyn ska tas till eventuella negativa störningar på 
omgivningen som exempelvis buller, lukt, tung tra-
fik, samt till eventuell negativ påverkan på miljön. 
Bebyggelsens utformning och placering ska anpas-
sas till det omgivande landskapet. Vid planering för 
lantbruksverksamheter eller andra verksamheter på 

landsbygden är det viktigt att säkerställa tillgänglig-
heten och framkomligheten till dessa verksamheter 
med tanke på att lantbruksfordon ofta är stora, breda 
och ytkrävande.



36 ÖVERSIKTSPLAN 2017

På grund av Arlandas influensområde finns restrik-
tioner gällande bostadsbebyggelse i de södra och öst-
ra delarna av kommunen. På grund av främst höga 
bullernivåer tillåts endast verksamhets- och kontors-
utveckling inom influensområdet. Delar av Hus-
by-Långhundra och området söder om Nor ligger 
exempelvis inom influensområdet. Mark längs väg 
273 kan erbjuda intressanta alternativ till lokalisering 
för företag. Detta gäller särskilt företag inom frakt- 
och transportsektorn med koppling till Arlanda eller 
hamnen i Norrtälje/Kapellskär. Närmare studier av 
förutsättningarna för och konsekvenserna av etable-
ring av verksamheter inom områden intill väg 273 
bör göras i samband med detaljplaneläggning.

Bygglov och detaljplaneläggning 
på landsbygden
Stora delar av landsbygden är inte planlagda. Knivsta 
kommun prövar därför ny bebyggelse på landsbygden 
utifrån flera faktorer såsom kommunens vision för ut-
veckling, riksintressen, allmänna intressen, eventuel-
la konflikter samt hänsyn till kommunens kostnader. 
Kommunen kan bedöma att det är olämpligt att tillå-
ta detaljplaneläggning av ny bebyggelse som medför 
stora kostnader för utbyggnad av infrastruktur såsom 
vägar, vatten och avlopp. Exempelvis bidrar stora 
avstånd till ökade biltransporter, långa skolskjuts-
sträckor och behov av utökad kollektivtrafik. Om ett 
område utgörs av ett tillsynsområde skall alla fattade 
bygglovsbeslut inom det geografiskt avgränsade om-
rådet tillsändas Länsstyrelsen för prövning enligt 11 
kap 12 § Plan- och bygglagen (PBL).

Plan- och bygglagen fastställer i 4kap. 2§ 1. att “ny 
sammanhållen bebyggelse behöver regleras med en 
detaljplan endast om det behövs med hänsyn till om-
fattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyg-
gelsen”. Detta lämnar utrymme för kommunen att 
bedöma behovet av detaljplan. Det innebär att det 
inte per automatik uppkommer ett detaljplanekrav 
vid etablering av enstaka bostadshus inom redan 
sammanhållen bebyggelse. 

Ett område vid Mälaren i västra delen av kommunen, 
Krusenberg, är klassat som ett så kallat tillsynsområde 
enligt 11 kap. 12 § PBL, enligt förordnande av läns-
styrelsen. Det innebär att alla fattade bygglovsbeslut 
inom det geografiskt avgränsade området ska tillsän-
das länsstyrelsen för prövning enligt 11 kap 12 § PBL.

Vid ny bebyggelse på landsbygden ställs i vissa fall 
krav på framtagande av detaljplan. Nedan listas fak-
torer som kan påverka att Knivsta kommun kräver att 
detaljplan på landsbygden upprättas:

• Om möjligheterna att lösa vatten- och avlopp-
försörjning på ett hållbart sätt är begränsade och 
kommunen bedömer att VA-frågan för ny bebyg-
gelse ska utredas.

• Om kommunen medverkar i genomförandet av 
till exempel kommunalt VA eller kommunala 
vägar.

• I områden med stort exploateringstryck, till ex-
empel i närheten av tätortsutvecklingsområden 
eller i starka kollektivtrafik- och trafiknoder. 

• I områden som är lokaliserade inom och intill 
riksintresseområden eller i områden där värde-
fulla natur- och kulturmiljöer berörs på ett sätt 
att det krävs analys av eventuell påverkan av den 
tillkommande bebyggelsen på omgivningen.

• Om ett byggnadsverk får en betydande miljöpå-
verkan och en miljökonsekvensbeskrivning en-
ligt miljöbalken ska tas fram.

• Om förutsättningarna är för komplexa för att 
kunna hanteras i bygglovsprövningen.

Bebyggelse i Lagga. 
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  7   Utveckling av kommersiell service och verksamheter

STÄLLNINGSTAGANDEN

• I Knivsta ska kommersiell service koncen-
treras till de centrala delarna av staden 
eller förläggas till huvudgator med starka 
flöden. 

• I Alsike och Nydal ska när- och vardags-
service finnas för att tillgodose den lokala 
efterfrågan. 

• Vid all planering och etablering av verk-
samheter ska hänsyn tas till befintliga 
natur- och kulturvärden och befintlig be-
byggd miljö.

• Ar ska fortsätta utvecklas som det viktigaste 
verksamhetsområdet i Knivsta kommun.

• På sikt kan kommunen utveckla ett nytt 
verksamhetsområde söder om Nor.

Externa handelslägen kan å andra sidan innebära 
minskade transporter i en stads centrala delar, både 
gällande person- som godstrafik. Det är därför inte 
önskvärt att lokalisera handel med skrymmande va-
ror i den täta bebyggelsen, exempelvis bilhandel el-
ler lagerlokaler. Var handel lokaliseras är en viktig 
strategisk fråga för samhällsplaneringen.

Knivsta är en attraktiv småstad med goda kommer-
siella kvaliteter. Närheten till större handelsplatser, 
såsom Stockholm, Uppsala samt närliggande större 
externhandelsområden, gör dock att Knivstas kom-
mersiella roll i regionen är begränsad. För att nyttja 
småstadens kvaliteter som mötesplats ska all kom-
mersiell verksamhet fokuseras till de centrala delarna 
av Knivsta. Ett samlat erbjudande stärker den lokala 
konkurrenskraften och underlättar för kommunens 
invånare att göra sina inköp lokalt. För att stärka den 
kommersiella kraften i Knivsta centrum kan lokaler i 
bottenvåningar skapas vid nybyggnation i de fall där 
det finns ett kommersiellt underlag för detta. 

I Alsike och Nydal ska när- och vardagsservice finnas 
för att tillgodose den lokala efterfrågan. Ett småska-
ligt kommersiellt utbud kan finnas för att möta de 
boendes vardagsbehov.

Verksamheter
Knivsta har verksamhetsområden med god expone-
ring och tillgänglighet, både vid järnvägen och E4. 
Närheten till större marknadsområden, såsom Stock-

Handel är viktigt för att skapa attraktiva och levande 
stadsmiljöer. Hur handel lokaliseras och planeras på-
verkar hur tillgänglig mark nyttjas. För kommersiella 
aktörer kan det vara attraktivt att etablera verksamhe-
ter i externa handelslägen, så som köpcentrum med 
närhet till god infrastruktur och starka flöden. I dessa 
lägen är marken ofta billigare vilket kan attrahera 
större och mer ytkrävande handelskoncept. De ex-
terna etableringarna kan dock innebära att handelns 
konkurrenskraft i en stads centrala lägen försvagas. 

Butiker vid Sågverkstorget, Knivsta centrum.
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holm, Uppsala och Arlanda, gör kommunens områ-
den attraktiva för flera typer av verksamheter. 

Vid all planering och etablering av verksamheter ska 
hänsyn tas till befintliga natur- och kulturvärden. 
Hänsyn ska även tas till befintlig bebyggd miljö för 
att undvika buller och störningar. Tillkommande 
verksamheter ska lokaliseras i anslutning till befintlig 
och fungerande infrastruktur och bör ej stå i konflikt 
med kommunens framtida intressen kring bostadsut-
veckling.

Ar
Ar verksamhetsområde är detaljplanerat och stora 
delar av området är fortfarande oexploaterade. Ef-
terfrågan på mark i området är dock stor. Ar är idag 
kommunens största arbetsområde för ytkrävande 
verksamheter inom lättare tillverkningsindustri och 
andra mindre störande verksamheter. Ar ska fortsätta 
utvecklas som kommunens viktigaste verksamhets-
område med större lokaler, ofta med industrikarak-
tär. Ars läge intill E4:an gör även området attraktivt 
för verksamheter som inte lämpar sig i kommunens 
tätorter. En fortsatt expansion av Ar är möjlig längs 
med E4:ans västra sida.

Området söder om Nor
På sikt kan kommunen utveckla ett nytt verksamhets-
område söder om Nor. Områdets läge intill E4 gör 
området attraktivt för verksamheter som inte lämpar 
sig i kommunens tätorter och som kan lokaliseras 

inom influensområdet för Arlanda. Utvecklingen av 
området förutsätter att en ny trafikplats med av- och 
påfart byggs på E4:an i kommunens södra delar. I ut-
vecklingen av området ska bruks-, natur- och kultur-
värden beaktas samt åtgärder vidtas för att minimera 
buller och andra störningar. 

Störande verksamheter
Vissa verksamheter påverkar människors hälsa samt 
upplevda livskvalitet negativt. Det är därför inte 
lämpligt att lokaliseras i närheten av bostäder då 
dessa verksamheter ofta genererar buller och mycket 
tung trafik. Verksamheter som hanterar miljöfarliga 
ämnen kan medföra, utöver en negativ påverkan på 
omgivningen, en risk för brand eller olyckor och kan 
därför utgöra en stor fara för närliggande områden. 
Den här typen av verksamheter ska därför planeras 
långt ifrån bostäder, skolor, förskolor och andra loka-
ler där människor vistas. Dessa verksamheter ska lo-
kaliseras till särskilt utpekade områden i kommunen. 
Verksamheter som kan innebära miljörisker ska, med 
hänsyn till bostäder och känsliga naturområden, lo-
kaliseras där miljöpåverkan blir så liten som möjligt. 
Anläggningar som alstrar trafik med farligt gods ska 
förläggas utanför tätbebyggda områden intill leder 
där farligt gods tillåts att transporteras. 

I Ar tillåts lokalisering av ytkrävande verksamheter 
inom lättare tillverkningsindustri och andra mindre 
störande verksamheter. På sikt kommer sådana typer 
av verksamheter kunna lokaliseras söder om Nor. Fjärrvärmeverk i Knivsta. Foto: Bo Gyllander.
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STÄLLNINGSTAGANDEN

Allmänna ställningstaganden 
• Följande prioriteringsordning av trafikslagen 

gäller vid all planering 
1. Gång- och cykeltrafik
2. Kollektivtrafik
3. Biltrafik

• Det ska vara enkelt och bekvämt att gå, cyk-
la eller resa med kollektivtrafik mellan olika 
målpunkter.

• Knivsta och Alsike ska vara sammankopplade 
med trivsamma och trygga stråk för att möj-
liggöra för en stor del av kommuninvånarna 
att gå, cykla eller resa med kollektivtrafik. 

• Vid planering av nya områden och omvand-
ling av befintliga ska fokus ligga i att skapa 
trygga miljöer för barn, där det möjliggörs att 
barnen kan gå och cykla på egen hand till 
skolan.

• För att motivera personer att välja nya och 
mer hållbara resvanor tillämpas mobility 
management-åtgärder (beteendepåverkade 
åtgärder).

• Den fysiska miljön ska utformas på så sätt 
att den blir tillgänglig för alla (t.ex. personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmå-
ga).

Gång/Cykel
• Knivsta kommun ska satsa på infrastruktur för gå-

ende och cyklister. Gångtrafik och cykeltrafik ska 
behandlas som egna och prioriterade trafikslag 
vid planering och drift.

• Den fysiska miljön ska utformas så att gång- och 
cykeltrafiken gynnas och får en högre status. 

Järnväg
• Knivsta kommun verkar för utbyggnad av Ost-

kustbanan till fyra spår samt anläggning av en ny 
station i Alsike. 

• I all kommande planering intill järnvägen ska 
hänsyn till markreservatet för spårutbyggnad tas.

• I samband med planering av områden intill järn-
vägen ska bedömning gällande påverkan från 
buller och risker göras. 

Vägar
• Knivsta ska verka för att styra bort tung genom-

fartstrafik från Knivsta tätort för att kunna om-
vandla Gredelbyleden till stadsgata.

• På sikt ska ny bilpassage som kopplar ihop Nydal 
och området söder om Nor skapas. Väglänken 
ska ansluta till en ny trafikplats på E4 i södra de-
len av Knivsta kommun. 

• Markreservat reserveras för två nya motorvägstra-
fikplatser inom kommunen, en nordöst om Alis-
ke och en söder om Knivsta tätort vid gränsen till 
Sigtuna kommun.

Farligt gods
• Rådande regler och säkerhetsavstånd till trans-

portleder för farligt gods som rekommenderas 
av Trafikverket, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap eller regionala organ som 
arbetar med farligt gods ska följas.

• I samband med planering av områden inom 
150 meter från transportleder för farligt gods, 
ska risker förknippade med farligt god beaktas.

• Om rekommenderade skyddsavstånd inte kan 
hållas, bör en riskanalys tas fram för att klargö-
ra vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga 
för att planerad markanvändning ska bedömas 
som lämplig utifrån risksynpunkt. 

• Anläggningar som alstrar trafik med farligt gods 
bör förläggas utanför befintliga tätbebyggda 
områden eller planerade områden, intill leder 
där farligt gods transporteras.

Färja
• Knivsta är öppen för möjligheten till en färje-

förbindelse på Mälaren, mellan Knivsta kom-
mun och Håbo kommun, om sådant initiativ 
skulle presenteras. För- och nackdelar av färje-
förbindelsen ska utredas.

  8   Utveckling av infrastrukturen
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Utveckling av infrastrukturen
Den planerade bebyggelseutvecklingen i kommunen 
kräver nya trafiklösningar i form av nya vägar, gång- 
och cykelvägar, passager över/under järnvägen, par-
keringar och andra ytor för kommunikationer. Kom-
munen eftersträvar en struktur som främjar byggande 
i goda kommunikationslägen med god tillgänglighet 
till kollektivtrafik och natur.  Det är viktigt att se tra-
fikinfrastrukturen som en integrerad del av staden. 

En tätare, attraktivare och hållbar stad ger förutsätt-
ningar för en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik 
men ställer också krav på trafikplaneringen. För att 
trafiksystemet ska bidra till en attraktiv stad och att 
resultatet ska vara långsiktigt hållbart krävs en hel-
hetssyn i samhällsplaneringen där trafikplanering, 
markanvändning och planering av ny bebyggelse 
samverkar. I planeringen av ett växande Knivsta ska 
trafikplaneringen utgöra en del av stadsplaneringen 
och inte ses som en parallell process som sker vid si-
dan av bebyggelseplaneringen. Ett sådant angrepps-
sätt möjliggör för utveckling av en sammanhållen 
småstad samtidigt som det skapas utrymme för alla 
trafikslag och skapar en trygg och trivsam stad där det 
är enkelt att förflytta sig mellan olika delar. 

Hög tillgänglighet och en god kollektivtrafik är ett 
grundkrav för att ett centrum ska vara attraktivt för 
alla och det är även en rättvise- och jämlikhetsfråga. 

Åtgärder både inom planering av kollektivtrafik samt 
i planeringen av den fysiska miljön för att underlät-
ta för individer med olika typer av funktionsnedsätt-
ningar ska prioriteras.

De viktigaste trafikutvecklingsplanerna och åtgär-
derna som Knivsta kommun vill se är bland annat 
förbättrad kapacitet på Ostkustbanan, flera nya cykel-
vägar och flera nya passager över/under järnvägen. 
Även ombyggnation av Gredelbyleden till stadsgata 
och två nya trafikplatser på E4:an är prioriterade tra-
fikutvecklingsplaner. Knivsta planerar även för flera 
trafiksäkerhetsåtgärder i olika delar av kommunen. 
Dessa planeras inte bara i centralorterna men även i 
byarna och andra delar av landsbygden.

Nationella och regionala 
infrastrukturplaner
Planering, finansiering och tidsplan för genomför-
ande av om- och nybyggnadsåtgärder på det statli-
ga vägnätet och järnväg styrs av Nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025 samt Länsplan för regi-
onal transportinfrastruktur 2014-2025. Länsplanen 
i Uppsala län omfattar även statlig medfinansiering 
till kommunala åtgärder i form av cykelvägar, kol-
lektivtrafik samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. 
Investeringsplanerna är under revidering, och både 
den nationella planen liksom länsplanen kommer 
inom kort att gå ut på remiss. De nya planerna kom-

mer att gälla för åren 2018-2029. Inom planområdet 
finns nedanstående projekt upptagna i investerings-
planerna: En ny gång- och cykelväg planeras mellan 
Vassunda och Knivsta längs väg 1046. I uppdraget 
kommer även trafiksäkerheten förbättras i Vassunda. 
Byggstart för projektet planeras till hösten 2017.

Hit

Dit

länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2014-2025 

Del 1 Åtgärdsp
lan

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025.
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Prioritering av trafikslag i Knivsta kommun.

Trafikstrategi för Knivsta
År 2014 antogs ”Trafikstrategi för Knivsta kommun 
för åren 2014-2025”. Trafikstrategin har utgått ifrån 
kommunens vision 2025 och redovisar bland annat 
hur trafikinfrastrukturen ska utvecklas i en snabbt 
växande kommun. Trafikstrategin beskriver verktyg 
och strategier som ska säkerställa att Knivsta kom-
mun ska utvecklas med en hållbar trafikstruktur där 
hänsyn tas till olika målgrupper och olika trafikme-
del. I strategin återspeglas kommunens ansvar och 
rådighet över att skapa förutsättningar för invånarna 
att välja de mest hållbara transportslagen.

I strategin redovisades följande prioriteringsordning 
av trafikslagen som gäller vid all planering: 
1. Gång- och cykeltrafik
2. Kollektivtrafik
3. Biltrafik

Gång- och cykeltrafiken är de mest klimatsmarta, 
hälsofrämjande och resurssnåla trafikslagen vad 
gäller energiförbrukning, markförbrukning och in-
frastrukturinvesteringar, därefter kommer kollektiv-
trafiken. Dessa trafikslag prioriteras högst och utgör 
grunden i Knivsta kommuns transportsystem. Målet 
med trafikstrategin är att främja en välfungerande ba-
lans mellan gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik så 
att invånarna får tillgång till ett attraktivt och hållbart 
transportsystem, attraktiva boendemiljöer och en le-
vande stadskärna. 

De mest hållbara trafikslagen ska utgöra grunden för 
transportsystemet i tätorterna tack vare utformningen 
av Knivstas och Alsikes gatumiljöer. Det ska även fin-
nas enkla och effektiva trafikstrukturer med utrymme 
för kollektivtrafiken vid sammanhållen bebyggelse 
på landsbygden.

Nedan presenteras de viktigaste målen och ställ-
ningstagandena från trafikstrategin som ska vara väg-
ledande och som ska återspeglas i fortsatt planering 
av Knivsta kommun:

• Det ska vara enkelt och bekvämt att gå, cykla eller 
resa med kollektivtrafik mellan olika målpunkter.

• Knivsta och Alsike ska vara tydligt sammankopp-
lade med trivsamma och trygga stråk för att möj-
liggöra för en stor del av tätortsbefolkningen att 

gå, cykla eller resa med kollektivtrafik. 
• Vid planering av nya områden och omvandlingar 

av de befintliga områdena ska fokus ligga i att ska-
pa trygga miljöer för barn, där det möjliggörs att 
barnen kan gå och cykla på egen hand till skolan.

• För att motivera personer att välja nya och mer 
hållbara resvanor tillämpas beteendepåverkande 
åtgärder (mobility management-åtgärder). 

• Den fysiska miljön ska utformas så att gångtrafi-
ken gynnas och får en högre status, exempelvis 
genom gestaltning, grönska, belysning och trygga 
gångpassager.
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på sådana åtgärder är: samåkningsprojekt, initiering 
av bilpooler för företag samt i bostadsområden eller 
stöttning av företagens arbete med miljöanpassning 
av transporter.

Gång- och cykeltrafik ska behandlas som egna och 
prioriterade trafikslag vid planering och drift. Den 
fysiska miljön ska utvecklas så att gång- och cykel-
trafiken gynnas och får en högre status, exempel-
vis genom ett sammanhängande cykelvägnät och 
tilltalande gestaltning med grönska och belysning. 
Kommunen har som mål att länka samman viktiga 
målpunkter med trivsamma och attraktiva cykelstråk, 
både inom centralorterna samt mellan centralorter-
na och byarna och andra regionala målpunkter.

På grund av mindre täthet, större avstånd mellan 
målpunkter och sämre tillgång till gång- och cykel-
vägar är mål om ökad andel av gående och cyklister 
mycket svårare att uppfylla på landsbygden. Knivsta 
kommun planerar att successivt bygga ut cykelvägnä-
tet för att koppla ihop byarna med Knivsta och Alsi-
ke tätort. Vid utbyggnaden kommer kommunen att 
lägga stor fokus på att skapa trygga och säkra passager 
och korsningar, speciellt vid de som är placerade i 
närheten av målpunkter så som skolor, förskolor, fri-
tidsaktiviteter och verksamheter som har ett större 
antal besökare och arbetsplatser. 

Cykeltrafikens andel av det totala resandet har stor 
potential att öka såväl inom och mellan tätorterna 

Gång- och cykeltrafik
Knivsta kommuns mål är att andelen invånare som 
dagligen går och cyklar till skola, arbete eller andra 
målpunkter successivt ska öka. Detta innebär även 
att andelen barn och elever som går eller cyklar till 
förskolan eller skolan ska öka. För att möjliggöra att 
detta mål uppfylls kommer Knivsta kommun satsa på 
infrastruktur för gående och cyklister samt skapa för-
utsättningar för kommuninvånare att välja de mest 
hållbara trafikslagen i vardagen. Ett av verktygen 
som kommunen ska satsa på är att arbeta med olika 
slags mobility management-åtgärder. Några exempel 

Mobility management
Mobility management är ett koncept för att främ-
ja hållbara transporter och påverka bilanvänd-
ningen genom att förändra resenärers attityder 
och beteenden. Det handlar dels om att genom 
information och marknadsföring tillgängliggöra 
och skapa trygghet i de hållbara trafikslagen så 
att de upplevs mer attraktiva. Exempelvis infor-
mera om var cykelvägen finns, när bussen avgår 
eller hur man bokar en bilpoolsbil. Detta förut-
sätter bland annat att bra och trafiksäkra gång- 
och cykelvägar samt att en fungerande kollek-
tivtrafik är etablerat från och med inflyttningen 
till ett område för att främja dessa resor framför 
bilresor.

som till närliggande regionala målpunkter, men för 
det krävs satsningar på cykelinfrastruktur. En rad ge-
nerella mål och konkreta åtgärder som ska resultera i 
förbättringar för cyklister i Knivsta kommun presen-
teras i kommunens trafikstrategi. 

Knivsta kommun har satsat mycket på utbyggnad och 
underhåll av cykelinfrastrukturen de senaste åren. I 
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den fortsatta planeringen inom tätorterna kommer 
kommunen prioritera att knyta viktiga målpunkter 
med cykelvägar och komplettera viktiga cykelkopp-
lingar som saknas. Huvudmålet är att cykelvägnätet 
alltid ska vara enkelt, smidigt och garantera en så kort 
restid som möjligt. Satsning på cykelinfrastrukturen 
kommer att underlätta för kommunens invånare i de-
ras vardag och kommer även att innebära miljö- och 
samhällsekonomiska vinster.

Knivsta kommun kommer successivt att förbättra 
befintliga cykelvägar samt bygga nya, många av dem 
på landsbygden. Fler cykelvägar kommer att ha en 
strategisk betydelse för kommunen då de kommer att 
koppla samman centralorterna med byarna. Nedan 
presenteras fler större planerade cykelvägar mellan 
Knivsta tätort och byar på landsbygden:

• Knivsta tätort – Vassunda 
• Knivsta tätort – Nor
• Knivsta tätort – Lagga kyrkby
• Knivsta tätort – Uppsala 

De två projekt som ligger närmast i tiden är byggna-
tion av separata gång- och cykelbanor från Knivsta 
tätort till Vassunda respektive till Nor. Trafiksäkerhe-
ten kommer att förbättras och fler kommer att kun-
na cykla mellan de båda orterna. Knivsta kommun 
kommer att verka för att cykelvägen fortsätter vidare 
norrut längs väg 255 som går vid Mälaren och vidare 
mot Uppsala. Den andra sträckningen är en cykelväg 

från Nor. Cykelvägen ska anläggas längs Ledingevä-
gen från korsningen vid Forsbyvägen och fram till 
Nor där Ledingevägen möter Olof Thunmans väg. 
Från korsningen Ledingevägen - Forsbyvägen söde-
rut finns en gång- och cykelväg till Knivstas gamla 
kyrka.  Norrut mot Knivsta centrum finns separata 
gång- och cykelvägar.

En viktig cykelväg som kommer att ha regional be-
tydelse kommer att anläggas mellan Märsta, Knivsta 
tätort, Alsike och vidare mot Uppsala. Den kommer 
att koppla Knivsta kommun med Sigtuna kommun 
i söder och Uppsala kommun i norr. Inom Knivsta 
kommun kommer cykelvägen gå längs järnvägen 
och Knivstaån. 

Ett samarbete gällande den exakta dragningen, fi-
nansieringen och tidplanen krävs med de berörda 
kommunerna samt med Trafikverket. Cykelvägen 
kommer även att utgöra en ny viktig länk lokalt inom 
centralorterna då den kommer att fungera som en 
stark koppling mellan centrala Knivsta och centra-
la Alsike. På sikt planeras även anläggning av cykel-
vägar som kopplar centralorterna med kyrkbyarna 
Lagga och Husby-Långhundra. Vid utvecklingen av 
cykelstråken ska kommunen se över trafiksituationen 
för att uppfylla mål om trygga och säkra gång- och 
cykelförbindelser och passager inom orterna. Cykel-
vägarna kommer att möjliggöra för landsbygdsborna 
att välja cykeln före bilen vid resor till Knivsta och 
Alsike. De som bor i Knivsta och Alsike tätorter kom-

mer på ett enklare och tryggare sätt kunna cykla till 
byar och andra punkter längs de nya cykelvägarna. 
Satsningen kommer att kunna främja utveckling av 
rekreation och turism samt nya arbetstillfällen på 
landsbygden.

Busstrafik
Endast en liten andel av alla resor i kommunen ut-
görs av bussresor. Knivsta kommun har en ambition 
att andelen bussresor successivt ska öka i framtiden. 
I Knivsta tätort och i Alsike är tillgången till busstra-
fiken relativt god, medan den är betydligt sämre på 
landsbygden. Eftersom befolkningen i kommunen 
kommer att öka kraftigt under de kommande åren 
finns stor potential för att öka tillgången till busstra-
fiken och öka busstrafikens popularitet. Om busstra-
fiken ska kunna utvecklas och bli ett attraktivt trans-
portslag ska exploatering ske i stråk som kan försörjas 
med kollektivtrafik så att högre turtäthet möjliggörs. 
Noderna i busstrafiknätet ska utvecklas så att enkla 
och snabba byten mellan olika linjer och med andra 
trafikslag kan ske. I samband med att Knivsta tätort 
och Alsike tätort växer och förändras måste en utök-
ning av busstrafiken planeras till de nya områdena. 
Knivsta kommun kommer att fortsätta föra dialog 
och samarbete med både UL (Upplands lokaltrafik) 
och SL (Storstockholms lokaltrafik). Vid utveckling 
av nya områden ska busstrafiken finnas på plats då de 
första invånarna flyttar in i ett nytt område så att de 
nya invånarna har möjlighet att välja de mest hållba-
ra trafikslagen. För att möjliggöra detta ska kommu-



44 ÖVERSIKTSPLAN 2017

nen samråda med UL i tidiga planeringsskeden.

Med tillgänglig busstrafik menas att avståndet till 
närmaste hållplats understiger 800 meter från bosta-
den eller annan målpunkt. Detta avstånd bör vara 
mindre i centralorterna då de som bor i mer täta om-
råden förväntas ha bättre tillgång och kortare avstånd 
till bussarna. Hög turtäthet innebär minst en avgång 
var 30:e minut. Detta kan endast ske om befolkning-
en på landsbygden ökar i stråk som kan försörjas med 
busstrafik. För att underlätta vardagslivet för de som 
pendlar med buss är det viktigt med tillgång till in-

fartsparkering för cykel och bil. Kommunen ska ak-
tivt arbeta med att undersöka om nya infartsparke-
ringar ska anläggas eller om de befintliga ska utökas 
eller moderniseras. 

Knivstas ringlinje
Den busslinje som har störst potential att utvecklas, 
och därmed göra busstrafiken till ett mer attraktivt 
trafikslag, är Knivstas ringlinje (buss nummer 180 
och 181). Denna linje kopplar ihop järnvägsstatio-
nen med norra delen av centrala Knivsta samt med 
Alsike. Kommunen planerar att uppföra flera nya 
bostäder i närheten av busshållplatser där ringlinjen 
trafikerar. Detta kommer på sikt att möjliggöra ökad 
turtäthet och binda samman de två centralorterna yt-
terligare. I framtiden kommer ringlinjen även koppla 
ihop den befintliga järnvägsstationen i Knivsta med 
en ny kollektivtrafikknutpunkt i Alsike.

Järnväg
Kapacitetsbrist  på  Ostkustbanan  gör  det svårt  att  
uppföra  ytterligare  stationer  på  sträckan Stock-
holm-Uppsala. För att öka kapaciteten och möjlig-
göra ytterligare stationer föreslår Trafikverket i den 
nationella transportplanen för 2018-2029 att sträck-
an Uppsala-Stockholm byggs ut till fyra spår. Försla-
get innebär åtgärder som leder till en upprustning, 
modernisering och utbyggnad av järnvägen med ett 
fokus på trafiksäkerhet samt ny teknik och digitali-
sering. Satsningen förutsätter att överenskommelser 
tecknas med berörda kommuner om bostadsåtagand-
en som möjliggörs av åtgärden.
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Konceptbild som redovisar Knivsta och Alsike som tillsammans 
kan bilda en ”ringstad”.Stadsbuss  i Knivsta (UL).

Knivsta  kommun  berörs av utbyggnationen  av  Ost-
kustbanan till  fyra  spår  samt  en  ny  pendeltågs-
station  i  Alsike. Knivsta kommun har sedan flera år 
arbetat med att planera för en ny station i Alsike. När 
stationen byggs är i dagsläget inte bestämt men den 
är tänkt att ligga strax norr om nuvarande planskilda 
vägkorsning  med  Björkkällevägen.

I all kommande planering intill järnvägen ska hän-
syn tas till markreservatet för spårutbyggnaden i hela 
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kommunen samt för en ny station i Alsike. Hänsyn 
ska även tas till negativa effekter såsom trafikbuller 
eller risker kopplade till transporter av farligt gods el-
ler urspårning. Vid all ny exploatering intill markre-
servatet bör en analys göras avseende på hur eller om 
dessa effekter påverkar projektet.

De två viktigaste infrastruktursatsningarna för Kniv-
sta kommun är en utbyggnation av Ostkustbanan 
till fyra spår samt en ny pendeltågsstation i Alsike. 
Knivsta kommun har sedan flera år arbetat med att 
planera för en ny station i Alsike. När stationen byggs 
är i dagsläget inte bestämt. Den planerade stationen 
är tänkt att ligga strax norr om nuvarande planskilda 
vägkorsning med Björkkällevägen. En förutsättning 

för ny station i Alsike är en utbyggnad till fyra spår på 
sträckan genom Knivsta kommun. I all kommande 
planering intill järnvägen ska hänsyn tas till markre-
servatet för spårutbyggnaden i hela kommunen och 
för en ny station i Alsike. Hänsyn ska även tas till ne-
gativa effekter såsom trafikbuller eller risker koppla-
de till transporter av farligt gods eller urspårning.

De två befintliga spåren genom kommunen kommer 
troligtvis behålla sitt läge. Vid Knivsta station kom-
mer de framtida spåren troligtvis anläggas på vardera 
sidan om de befintliga spåren. Lösningen innebär att 
den befintliga mittplattform som kan angöras från 
innerspåren inte behöver byggas om. Genom att två 
spår läggs väster om de befintliga spåren i Alsike kan 

den nya stationen byggas med relativ liten påverkan 
på befintlig trafik. Stationen kan komma att byggas 
i närheten av Björkkällevägens vägbro som passerar 
över järnvägen. En ny väglänk mellan Björkkällevä-
gen och Finnvretsvägen kan då bli nödvändig. Den 
befintliga järnvägsbron i Alsike kommer att behöva 
byggas om i samband med utbyggnaden.

Intill den kommande knutpunkten i Alsike ska tätare 
bebyggelse planeras och plats för angöring för cykel- 
och bilparkeringar ska skapas. Byte mellan tåg och 
andra trafikslag ska möjliggöras och göras så smidigt 
som möjligt. Det är även viktigt att skapa en funktio-
nell koppling mellan den nya stationen och Björk-
källevägen.

Järnvägen genom Knivsta tätort. 
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I samband med planeringen av byggnationen av en 
ny station i Alsike ska kommunen, Trafikverket och 
övriga inblandade parter verka för att bygga bort bar-
riärer mellan västra och östra Alsike och se till så att 
nya tillgängliga passagelösningar skapas. En ny sta-
tion och dess närmaste omgivning ska ha hög till-
gänglighet. Byggnationen av en ny station kan stärka 
Alsike som en attraktiv tätort och skapa förutsättning-
ar för att fungera som en attraktiv mötesplats och by-
tesplats i kommunen. I närheten av den nya statio-
nen ska närservice samt attraktiva allmänna platser 
som torg och parker planeras. 

De två stora järnvägssatsningarna, spårutbyggnaden 
och en ny station i Alsike, kommer på sikt öka till-
gängligheten till järnvägstrafiken för ännu fler kom-
muninvånare samt göra kommunen ännu mer attrak-
tiv i regionen.

Biltrafik  
Bilvägar lägger grunden för trafikförsörjningen i 
kommunen då bilen är det mest använda trafikmed-
let. Även om Knivsta kommun har ett mål att ande-
len kollektivtrafik- och cykelresor ska öka så kommer 
bilen att behålla sin dominerande position inom en 
överskådlig framtid. Många kommuninvånare väljer 
att ta bilen då de upplever att det är det snabbaste, 
bekvämaste och smidigaste transportsättet i deras var-
dag. Detta gäller speciellt de som bor på landsbygden 
och de som bor eller arbetar långt ifrån kollektivtra-
fiken. 

Knivsta kommun, tillsammans med Trafikverket, 
kommer att se till att väginfrastrukturen håller en god 
standard med avseende på framkomlighet, säkerhet 
och underhåll. Här krävs även regional samverkan 
med exempelvis grannkommuner. Vid planering av 
nya vägar och modernisering av befintliga vägstruk-
turer kommer kommunen se till att framkomlighet-
en för buss- och biltrafik säkerställs även om cyklister 
och gående ges mer plats och får högre prioritering 
jämfört med dagens situation. I all infrastrukturpla-
nering ska framkomligheten för utryckningsfordon 
att prioriteras. Knivsta kommun, tillsammans med 
Trafikverket, kommer se till att väginfrastrukturen 

håller en god standard med avseende på framkomlig-
het, säkerhet och underhåll. Här krävs även regional 
samverkan med grannkommuner och regioner.

Två nya trafikplatser på E4
Mark reserveras för två nya motorvägstrafikplatser 
inom kommunen, den första nordöst om Alsike där 
Björkkällevägen passerar under E4 och den andra 
strax norr om kommungränsen mellan Knivsta och 
Sigtuna kommun. Anläggningen av den förstnämn-
da trafikplatsen ligger närmare i tid medan den söd-
ra trafikplatsen kommer att kunna byggas i samband 
med att området söder om Nor utvecklas. 

Stadsbuss  i Knivsta (UL).
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En ny trafikplats nordost om Alsike kommer att kun-
na förkorta restider mellan Alsike och Uppsala samt 
andra målpunkter norr om kommunen. Den kom-
mer även resultera i att trafiken på Brunnbyvägen 
minskar. Prioriteringen av trafikplatsen blir viktigare 
ju mer Alsike växer. Under planeringen av den nya 
trafikplatsen och analysen av trafikstrukturer i norra 
delen av kommunen ska Knivsta kommun fokusera 
på en sådan lösning som innebär positiva effekter för 
både bil- och kollektivtrafiken. Exempelvis skulle 
kollektivtrafiken gynnas genom att norrgående buss-
linjer från kommunen planeras om och effektiviseras 
samt att kollektivtrafikens turtäthet utökas kraftigt. 
Vid anläggande av den nya trafikplatsen bör trafiksä-
kerheten av Björkkällevägen ses över. 

Trafikplatsen i södra delen av kommunen kommer 
att kunna förbättra tillgängligheten till södra Knivsta 
och avlasta den befintliga trafikplatsen samt minska 
trafiken på Gredelbyleden och Forsbyvägen. Den 
nya väglänken mellan Nydal och den planerade tra-
fikplatsen ska utformas som stadsgata där gående, cy-
klister och kollektivtrafiken är prioriterade. Samtidigt 
ska kapaciteten för både bil- och busstrafik vara hög 
på denna sträcka. Inom området söder om Nor pla-
nerar Knivsta på sikt att utveckla ett nytt verksamhets-
område. Verksamhetsområdet kan inte skapas förrän 
den nya trafikplatsen är färdig. Utan denna trafikplats 
finns en risk att alla transporter behöver gå genom 
Knivsta tätort och i och med det öka bullernivåer och 
orsaka andra negativa effekter i centralorten. 

Knivsta kommun ska föra dialog med Trafikverket 
om planering av de nya trafikplatserna. Dialog med 
Uppsala kommun krävs vid planering av den norra 
trafikplatsen. Den södra trafikplatsen kräver dialog 
med Sigtuna kommun. Hur de två föreslagna trafik-
platserna påverkar trafikmönstren i kommunen och i 
regionen ska studeras närmare i den fortsatta plane-
ringen.  

Gredelbyleden
Genomfartstrafik, speciellt tung trafik, är ett växan-
de problem i Knivsta tätort. Många lastbilar som kör 
mellan Kapellskärs hamn, Norrtälje och Norrtälje 
hamn och sedan vidare mot Enköping och Västerås, 
väljer att åka på Gredelbyleden genom Knivsta. Det-
ta resulterar i ökade bullernivåer, försämrad gatumil-
jö och större slitage av Gredelbyleden i Knivsta tät-
ort. Denna tunga trafik bör styras mot E4 och sedan 
eventuellt mot väg 267 vid Rotebro och vidare mot 
E18. På så sätt behöver den inte passera Knivsta tät-
ort. Styrning av denna tunga trafik är en mellankom-
munal fråga och bör diskuteras mellan Knivsta kom-
mun och andra berörda kommuner där tung trafik 
från hamnar passerar. Bortstyrning av tung trafik från 
Knivsta tätort är ett viktigt mål och en förutsättning 
för att möjliggöra en omvandling av Gredelbyleden 
till stadsgata.

Även planerad nybyggnation av bostäder längs den 
befintliga Gredelbyleden kan påverkas negativt av de 
trängsel-, luft- och bullerproblem som uppstår om all 

trafik från den västra sidan av Knivsta måste passera 
genom centrala Knivsta för att nå E4.

Farligt gods
Farligt gods transporteras till, från och genom Kniv-
sta på både järnväg och väg. Följande vägar i kommu-
nen är rekommenderade och primära transportleder 
för farligt gods: Ostkustbanan (järnväg), E4, väg 77 
och väg 273. Det finns inga rekommenderade sekun-
dära vägar inom kommunen.
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Vid planering och byggande i närheten av järnvägen 
och vid vägar där farligt gods transporteras ska följan-
de gälla:

• Rådande regler och säkerhetsavstånd som rekom-
menderas av Trafikverket, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap eller regionala organ 
som arbetar med farligt gods ska följas.

• I samband med planering av områden inom 150 
meter från stråk där transporter med farligt gods 
kan förekomma, ska risker förknippade med far-
ligt god beaktas.

• Om rekommenderade skyddsavstånd inte kan 
hållas, bör en riskanalys tas fram för att klargöra 
vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga för 
att planerad markanvändning ska bedömas som 
lämplig utifrån risksynpunkt. Förslag på eventu-
ella skyddsåtgärder ska tas fram och tillämpas.  

• I utredningsarbetet ska kommunen utgå från be-
räknad trafik i prognosår 2040.

• Anläggningar som alstrar trafik med farligt gods 
bör förläggas utanför befintliga tätbebyggda om-
råden eller planerade områden. De bör även lo-
kaliseras intill leder där farligt gods får transpor-
teras.

Det är viktigt att bostäder, samlingslokaler eller an-
nan bebyggelse där människor vistas inte lokaliseras 
alltför nära transportleder där farligt gods transporte-
ras. I de fall där bebyggelse är lokaliserad längs trans-
portleder ska lämpliga varningssystem finnas och 

trafiken ska kunna styras om till mer lämpliga trafik-
leder. Olyckor i samband med transporter av farligt 
gods kan medföra stora skador på människor, djur, 
miljö och egendom. Säkerheten vid transporter reg-
leras av internationella och nationella bestämmelser 
där tillverkare, chaufförer och godsmottagare har ett 
stort ansvar.

I kommande arbete med planering i områden be-
rörda av leder för farligt gods, ska kommunen bland 
annat ta hänsyn till risker kopplade till urspårning av 
tåg samt transport av farligt gods på järnvägen.

Säkerhetsavstånd utmed    
statlig infrastruktur
Tillståndspliktig zon utmed det allmänna vägnätet
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller an-
läggningar som kan inverka på trafiksäkerheten ska 
uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så 
kallade byggnadsfria avståndet (47§ väglagen). Den 
tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 me-
ter från den allmänna vägens vägområde. Utmed de 
flesta större vägar har zonen utökats efter beslut från 
Länsstyrelsen. Inom planområdet gäller utökad till-
ståndspliktig zon utmed vägarna E4, 77, 225 och 273 
där zonen sträcker sig 50 meter från vägområdet ut-
med E4 och 30 meter för väg 77, 225 och 273. Läns-
styrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en 
detaljplan eller i ett bygglov.

Skyddsområden utmed järnväg
Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny bebyg-
gelse tillåtas inom 30 meter från närmaste spårmitt. 
Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från 
urspårning av tåg och ger utrymme vid eventuella 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. Av-
ståndet 30 meter beaktar dock inte spridning av farli-
ga ämnen, brand explosion etc., som eventuellt kan 
uppstå i samband med en olycka där farligt gods är 
inblandat, vilket kan påverka områden på ett större 
avstånd från järnvägen. 

Färja mellan Knivsta kommun    
och Håbo kommun
Knivsta är öppen för möjligheten till en färjeförbin-
delse på Mälaren genom Knivsta kommun och Håbo 
kommun, om någon huvudman skulle presentera ett 
sådant initiativ. För att kunna gå vidare med plane-
ringen krävs, förutom ett initiativ från någon huvud-
man, också ett förarbete där för- och nackdelar av 
förbindelsen samt genomförande- och finansierings-
frågor utreds.
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STÄLLNINGTAGANDEN

• Lokalförsörjningsprogrammet för skolor 
och förskolor ska regelbundet revideras 
och ställning till dess aktualitet ska tas un-
der varje mandatperiod.

• Kommunala lokaler ska kunna samnyttjas 
då det är möjligt.

• Tillkommande skolor och förskolor bör lo-
kaliseras i områden intill parker eller grö-
nområden, gärna med bilfria- eller gång-
fartszoner, för att skapa en trafiksäker miljö.

• Seniorbostäder, särskilda boenden för äldre 
och bostäder med särskild service för perso-
ner med funktionsnedsättning ska lokalise-
ras nära Knivsta centrum eller i lägen med 
närhet till både offentlig och kommersiell 
service samt kommunikationer.

  9    Lokalförsörjning

Knivsta förutses ha en snabb befolkningstillväxt inom 
de närmaste åren och fler unga barnfamiljer väljer att 
flytta till kommen. Exempelvis beräknas antal barn i 
kommunen i åldern 1-5 öka från cirka 1500 år 2017 
till drygt 2500 år 2025. Den snabbaste tillväxten be-
räknas ske i Knivsta tätort och Alsike tätort varför de 
största satsningarna på lokaler för barn och unga ska 
ske i dessa orter. Även behovet av boenden för äldre 
bedöms öka då antalet invånare i denna åldersgrupp 
successivt kommer öka under de kommande åren.

Bostäder för äldre och 
för personer med vårdbehov 
Antalet äldre i kommunen ökar och denna ökning 
kommer att påverka bostadsmarknaden. Efterfrågan 
på mer anpassade boenden för äldre kommer att öka 
och nya boendeformer kommer att utvecklas. Kom-
munen behöver planera för ett ökat vårdbehov och 
lokaler för offentlig service. Många äldre har önske-
mål om att få bo kvar i hemmiljön och att möjliggö-
ra kvarboende för äldre är ett av kommunens mål. 
Seniorbostäder och särskilda boenden för äldre ska 
lokaliseras så nära Knivsta centrum som möjligt eller 
i lägen med närhet till kollektivtrafik samt kommersi-
ell och kommunal service. Detta är viktigt för att äld-
re ska ha närhet till service och därmed så länge som 
möjligt kunna leva ett aktivt liv. Viktiga faktorer vid 
planering av dessa boenden är tillgång till anpassad 
utemiljö, närhet till kommersiell service, kommuni-
kationer, tillgång till träffpunkter, närhet till primär-
vården och närhet till hemtjänst. 

Förskolor och skolor
För att trygga framtidens behov av lokaler för skola, 
förskola och äldreboende behöver kommunen göra 
flera stora investeringar. Bra och central lokalisering 
med närhet till kollektivtrafik och god tillgänglighet 
är viktigt för att underlätta vardagen för kommunens 
barnfamiljer. Goda utemiljöer är viktiga för både för-
skolor och skolor. Detta gäller särskilt i tätbebyggda 
områden där skolor etableras i bottenvåningar på 
flerfamiljshus. Tillkommande skolor och förskolor 
bör därför lokaliseras i områden intill parker eller 
grönområden. Kring både förskolor och skolor kan 
bilfria- eller gångfartszoner utvecklas för att möjlig-
göra en säker miljö och trafiksituation för både elever 
och föräldrar. För att skapa liv och rörelse under dyg-
nets alla timmar bör kommunens lokaler nyttjas för 
flera typer av verksamheter och funktioner. Tillkom-
mande lokaler bör därför utformas så flexibelt som 
möjligt för att möta framtidens lokalbehov.

Kommunens lokalförsörjningsplan visar utveckling-
en fram till år 2025. Lokalförsörjningsprogrammet 
för skolor och förskolor ska regelbundet revideras och 
ställning till dess aktualitet ska tas under varje man-
datperiod. Då flera nya bostadsområden planeras, ex-
empelvis i Ängby och Nydal, behövs på sikt flera nya 
förskolor och skolor för att trygga framtidens behov 
av lokaler. Andra åtgärder som utbyggnad av befint-
liga förskolor och skolor eller omflyttning av elever 
mellan skolor kan bli aktuellt för att lösa lokalbehov.

Alsikeskola.
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  10    Utveckling av kultur, idrott och turism

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Satsningarna på idrott, kultur och friluftsliv 
ska öka så att tillgängligheten och utbudet 
förbättras i förhållande till antalet invånare 
och i takt med att kommunen växer.

• Lokaler och anläggningar för kultur, och 
idrott ska lokaliseras i centrala lägen, ha god 
tillgång till kollektivtrafik och vara tillgäng-
liga för gående och cyklister.

• Lokaler för kultur, idrott och andra fritidsak-
tiviteter ska samutnyttjas då det är möjligt.

• När tätorterna förtätas och utvecklas kan 
verksamheter behöva flyttas inom kommu-
nen. Dessa ska då ersättas inom ett rimligt 
avstånd och med god tillgänglighet, innan 
de befintliga tas bort.

• Viktiga grönområden för friluftsliv och re-
kreation ska ha tydliga entréer samt ska 
kopplas samman med gång- och cykelvä-
gnätet.

• Knivsta kommun ska arbeta med att öka att-
raktivitet av de mest populära turistdestina-
tionerna i kommunen.

• Mark kommer att upplåtas för bostadsnära 
odling, såsom stadsodling och odlingsom-
råden i anslutning till nya bostadsområden.

Kultur
I Knivsta ska kulturaktiviteter rikta sig till människor i 
alla åldrar och kommunens mötesplatser ska det möj-
liggöra generationsöverskridande möten. I Knivsta 
tätort finns idag service knuten till kultur och fritid 
såsom bibliotek, fritidsgård och kulturskola. Med en 
växande befolkning behövs nya kulturaktiviteter och 
lokaler. Det nya allaktivitetshuset CIK (Centrum för 
Idrott och Kultur) beräknas tas i drift i etapper un-
der år 2019/2020. Här kommer bland annat en större 
scenkonstlokal, en ishall och idrottslokaler att finnas 
som möjliggör fler aktiviteter samt kultur- och sport-
arrangemang.

I Knivsta ska lokaler och anläggningar för kultur och 
andra fritidsaktiviteter lokaliseras i centrala lägen, ha 
god tillgång till kollektivtrafik och vara tillgängliga 
med gång och cykel på ett trafiksäkert sätt. Lokaler 
för skola, idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ska 
samutnyttjas då det är möjligt. När offentliga platser 
och lokaler utformas ska konstnärlig gestaltning vara 
en central faktor. Kultur och sociala aspekter bör ka-
rakterisera och spela en viktig roll i Kommunen. I 
samband med att naturområdena kring Knivstaån 
förädlas och tillgängliggörs ska en natur- och kultur-
stig anläggas. I kommunen har invånare och turister 
även möjlighet att uppleva kulturvandringsleder.

Ett kultur- och fritidspolitiskt program håller på att 
tas fram och beräknas vara färdigt 2018.

Idrott och friluftsliv 
I Knivsta finns möjlighet till friluftsaktiveter i flera 
naturområden, exempelvis vid sjöarna Valloxen och 
Mälaren samt längs med deras stränder, i spår, leder 
och i skogar. Tillgång till idrottsaktiviteter finns bland 
annat vid kommunens fotbollsplaner, spontanidrotts-
platser, Hälsohuset, i kommande allaktivitetshuset 
CIK och fritidsaktiviteter i skolornas lokaler. Idrott 
och friluftsliv är därmed möjligt året om.   

I Alsike pågår planering med ett idrotts- och allakti-
vitetshus. I Idrottsdelen kommer en fullstor idrotts-
hall med läktare, ett gym och en danslokal att ingå. I 

Visualisering av Centrum för Idrott och Kultur (CIK). 
Källa: Norconsult
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kulturdelen kommer lokaler för bibliotek, ungdom-
sverksamhet och kulturskola att inrymmas. Idrotts- 
och aktivitetshuset planeras att invigas senast år 2020. 

I samband med att en stad växer behövs plats för 
idrott, rekreation, lekplatser, bollplaner och sport-
hallar som kan nyttjas över olika årstider. I takt med 
att kommunen växer måste satsningarna inom idrott, 
kultur och friluftsliv öka så att tillgängligheten och 
utbudet inte minskar i förhållande till antalet invå-
nare. 

När tätorterna förtätas och utvecklas kan verksam-
heter behöva flyttas inom kommunen. Dessa ska då 

ersättas inom ett rimligt avstånd och med god till-
gänglighet innan de befintliga tas bort. Lokaler och 
anläggningar för idrott och andra fritidsaktiviteter ska 
främst lokaliseras i centrala lägen, ha god tillgång till 
kollektivtrafik och vara tillgängliga via gång och cy-
kel på ett trafiksäkert sätt. 

Kommunens invånare ska ha nära till naturen. Vik-
tiga grönområden för friluftsliv och rekreation ska ha 
tydliga entréer samt ska kopplas samman med gång- 
och cykelvägnätet. Kölängen ska utvecklas till en 
idrotts- och friluftsplats med förbättrad tillgänglighet 
till Valloxen. 

Turism
Turistnäringen kan bli ett viktigt utvecklingsområde 
i samverkan med grannkommunerna. Kommunens 
läge vid E4:an, närheten till Stockholm och Arlanda 
och förutsättningar i form av höga natur-, kultur- och 
upplevelsevärden ger möjligheter att utveckla besök-
snäringen i framtiden. Kulturlandskapet i sin helhet 
bör betraktas som en strategisk resurs. Särskilt intres-
sant i sammanhanget är Mälaren med sitt natursköna 
herrgårdslandskap och sina höga natur- och upple-
velsevärden. Andra intressanta sevärdheter i Knivsta 
kommun är exempelvis badplatser vid Mälaren och 
Valloxen, ett flertal natursköna områden, kultur-
vandringsleder och sevärdheter som Mora stenar och 
fornborgen Broborg. 

Uppsala län pekar i ”Regional Utvecklingsstrategi för 
Uppsala län” (RUS) ut ett mål gällande turism som 
lyder: “utveckla destinationer för stärkt och hållbar 
besöksnäring”. Där pekas på att det är viktigt att satsa 
på besöksnäringen då den bidrar med livskraft och 
utveckling för både städer och landsbygd. Satsningar 
på kultur- och matupplevelser ses som särskilt viktigt 
då ett rikt kulturliv ökar attraktiviteten. Ytterligare ett 
viktigt mål är att erbjuda tydligare information och 
bättre möjligheter för turister att ta del av kommu-
nens turisterbjudanden. Knivsta kommun har som 
mål att öka antal tillgängliga kultur- och naturmiljö-
er samt evenemang.

Skridskoseglare.
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 11   Utveckling av grön- och vattenområden 

  STÄLLNINGSTAGANDEN

• Inom tätorterna finns sex naturområden utpeka-
de som är särskilt viktiga att ta hänsyn till i den 
framtida utvecklingen av kommunen. Dessa ska 
värnas och utvecklas i takt med att kommunen 
växer:
1. Margaretaskogen
2. Hammaren
3. Kölängen
4. Gredelby hagar och Trunsta träsk
5. Boängsskogen
6. Ängbyskogen 

• I samband med utveckling och förtätning ska 
kommunen planera nya mindre grönytor och 
parkområden inom tätorterna (utöver de sex ut-
pekade). 

• Skogsområdet Lunsen ska vårdas som tyst om-
råde.

• Det gröna stråket från Lunsen i nordväst mot 
Valloxen i sydost ska behållas, stärkas och vårdas.

• Kölängens funktion som ett aktivt friluftsområde 
ska stärkas.

• Valloxen och Knivstaån är utpekade som vikti-
ga tätortsnära vatten. Tillgänglighet och närhet 
till dessa ska stärkas. 

• Kommunen ska arbeta med att förbättra vatten-
kvalitén i sina sjöar och vattendrag. Knivstaån, 
Mälaren, Valloxen och Säbysjön är särskilt pri-
oriterade.

• Kommunen ska under år 2018 fastställa ett lo-
kalt åtgärdsprogram för Knivstaån.

• Vid framtagande av detaljplan för bebyggel-
se, väg eller annan anläggning närmare än 30 
meter från en sjö eller ett vattendrag*, ska en 
inventering av naturvärden genomföras och 
utformningen av den planerade bebyggelsen 
eller anläggningen ska, så långt möjligt, anpas-
sas med syfte att bevara de identifierade natur-
värden och ekosystemtjänster som är knutna till 
sjön/ vattendraget. 

• Kommunen ska prioritera utvecklingen av tu-
rism och friluftsliv vid Mälaren.

I kommunens grönstrukturplan från 2016 beskrivs 
hur grönstrukturen ska bevaras och utvecklas. Grön-
strukturplanen tydliggör kommunens arbete med 
grönstrukturens sociala och biologiska värden. Den 
fungerar som fördjupning av översiktsplanen och har 

en viktig roll i arbetet med den fysiska planeringen, 
hela vägen från översiktsplan till detaljplanering och 
bygglov. Ställningstaganden och riktlinjer i grönst-
rukturplanen komplementerar översiktsplanens ställ-
ningstaganden.

Grönstrukturplan för Knivsta kommun är en av bilagorna 
till den kommuntäckande översiktsplanen.

* med vattendrag avses vattenförekomster som räknas enligt VISS

En stor del av den framtida utvecklingen i kommu-
nen kommer att ske i Knivsta tätort och Alsike tätort. 
Inom tätorterna finns sex naturområden utpekade 
som särskilt viktiga att ta hänsyn till i den framtida 
utvecklingen av kommunen. Dessa är Margaretasko-
gen, Hammaren, Kölängen, Gredelby hagar och 
Trunsta träsk, Boängsskogen och Ängbyskogen. I 
samband med tillväxten av Knivsta och Alsike ska 
dessa naturområden inkluderas och integreras i de 
framtida strukturerna samt tillgängliggöras för Kniv-
stas invånare. I takt med att tätorterna växer och 
förtätas, kommer flera av dessa områden på sikt 
kunna omvandlas till parker och kompletteras med 
parkinfrastruktur. All den förändring ska göra grön-
områdena mer attraktiva så att de kan fungera som 
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större tillgång för invånarna och kan erbjuda va-
rierande rekreationsmöjligheter. Samtidigt som 
detta görs ska viktiga gröna samband och biolo-
gisk mångfald i stor grad behållas. Skogsområdet 
Lunsen ligger i omedelbar närhet till det utpe-
kade utvecklingsområdet och ska vårdas som tyst 
område. I samband med den nya planerade ut-
vecklingen av kommunen och förtätningen i tät-
orterna behövs, förutom de utpekade områdena, 
även en sammanhållen grönstruktur av mindre 
grönytor och parkområden inom tätorterna. Det 
är också viktigt att stärka kopplingar för gående 
och cyklister. Valloxen och Knivstaån är utpeka-
de som viktiga tätortsnära vatten. Tillgänglighet 
och upplevd känsla av närhet till dessa ska stär-
kas. 

Mellan Alsike och Knivsta finns ett samman-
hängande grönt stråk, från Lunsen i nordväst ner 
mot Valloxen i sydost. Två punkter länkar sam-
man stråket väster och öster om brandstationen 
som ligger vid Gredelbyleden. I takt med att ny 
bebyggelse tillkommer, exempelvis i västra Al-
sike samt längs Gredelbyleden och Brunnbyvä-
gen, ska det gröna stråket behållas, stärkas och 
vårdas. Sambandet är viktigt med tanke på dess 
såväl biologiska aspekter och rekreationsvärden, 
men även dess funktion som viltpassage. Det är 
speciellt viktigt att denna koppling behålls i de 
smalaste eller svagaste delarna av länken som ex-
empelvis i höjd av Boängsvägen och Gredelby-
leden.  
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Naturområdet Kölängen är genomkorsat av stigar 
och är ett populärt friluftsområde för stora delar av 
invånarna i Knivsta tätort. Knivsta kommun ska stär-
ka Kölängens funktion som ett aktivt friluftsområde 
och även tydliggöra entrén vidare ut i naturen. Ut-
vecklingen av Kölängen kommer att stärka upplevel-
sevärdet av vatten nära staden då Kölängen kopplar 
samman Knivsta tätort med sjön Valloxen. I samband 
med utvecklingen av Knivsta är det särskilt viktigt att 
säkerställa att anslutning till Kölängen fungerar med 
cykel och till fots.

Boängsskogen såväl som Gredelby hagar och Trun-
sta träsk är populära natur- och rekreationsområden 
för kommunens invånare och får en ökad betydelse 
ju mer Alsike och Knivsta växer. Dessa naturområ-
den kan behöva stärkas och utvecklas med stigar och 
belysning, Boängsskogen kommer att utgöra en be-
tydelsefull grön mötesplats när tätorterna utvecklas i 
riktning mot varandra.     

Ängbyskogen är ett område med stora rekreativa vär-
den. Den har flera vandringsstigar och Upplands-
leden binder ihop skogen med omgivningen. Äng-
byskogen kommer att fungera som ett viktigt större 
grönområde för dem som bor i Knivsta tätort på väs-
tra sidan av järnvägen.  

Lunsen är högt beläget och sträcker sig över Uppsa-
las kommungräns där det är skyddat som naturreser-
vat. Utmärkande för Lunsen är att skogsområdet inte 

är brutet eller genomkorsat av några bilvägar. Detta 
gör Lunsen till ett av kommunens få tysta områden. 
Detta ska vårdas vid exploatering i delar av Alsike 
närmast Lunsen. Eftersom Uppsala kommun plane-
rar för ett sammanhängande grönt stråk från centra-
la Uppsala till Lunsen bör Knivsta kommun inleda 
samarbete med Uppsala kommun för att tillsammans 
skapa ett sammanhängande grönt stråk från centrala 
Uppsala hela vägen till Valloxen. 

Naturområdena Hammaren och Margaretaskogen 
fyller båda en viktig funktion som stadsnära naturom-
råden. I takt med att Nydal utvecklas vid Hammaren 
och ny bebyggelse tillkommer vid Margaretaskogen 
ska naturområdenas funktion som parker stärkas med 
stigar, ljus och bänkar. 

Stråket längs med Knivstaån skapar en blågrön in-
frastruktur genom hela tätorten. Knivstaån ska göras 
mer attraktiv och mer populär bland kommunens 
invånare. Stråket ska stärkas med en mer utpräglad 
parkstruktur samt göras mer tillgänglig för de som vill 
gå och cykla längs den. Det utvecklade stråket längs 
med ån kommer även att länka samman Knivsta cen-
trum med naturområdena Gredelby hagar och Trun-
sta träsk. Knivsta kommun ska arbeta aktivt med att 
förbättra vattenkvalitén i ån så att miljökvalitetsnor-
merna uppfylls och sjön uppnår god status. Under 
år 2018 kommer kommunen ta fram och fastställa 
ett åtgärdsprogram för Knivstaån som ska möjliggö-
ra förbättring av åns vattenkvalité. Knivsta kommun Vandrare vid Vallbyåsen.
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analyserar även möjligheter för att ta fram lokala åt-
gärdsprogram för andra vattendrag och sjöar. 

Vid framtagande av detaljplan för bebyggelse, väg 
eller annan anläggning närmare än 30 meter från 
en sjö eller ett vattendrag, ska en inventering av na-
turvärden genomföras och utformningen av den pla-
nerade bebyggelsen eller anläggningen ska anpassas 
med syfte att bevara de identifierade naturvärden och 
ekosystemtjänster som är knutna till sjön/ vattendra-
get. I de fall detaljplan saknas ska samma krav ställas 
i beslut om strandskyddsdispens.

Det gröna sambandet runt Valloxen är värdefullt och 
är utpekat som viltpassage. Det är angeläget att detta 
samband inte bryts och att kopplingen från Knivsta 
tätort till sjön stärks och badplatser tillgängliggörs. 
Valloxens nordvästra del ska utvecklas med en strand-
promenad vilket kommer att göra området mer att-
raktivt och tillgängligt för kommunens invånare. 

När Kölängen utvecklas för ett mer tillgängligt fri-
luftsliv ska det göras på ett sådant sätt att det gröna 
sambandet som viltpassage bevaras. Valloxen hör till 
de näringsrika lerslättsjöar som är känsliga för förore-
ningar och har klassificerats som ett ekologiskt käns-
ligt område. Valloxen är också en av länets större och 
djupare sjöar. Miljökvalitetsnormerna för Valloxens 
vatten nås inte. Knivsta kommun ska arbeta aktivt 
med att förbättra vattenkvalitén i sjön så att miljökva-
litetsnormerna uppfylls och sjön uppnår god status. 

När Knivsta kommun utvecklas bör de viktigaste 
gröna kopplingarna och kilarna sparas mellan be-
byggelsen. Inom de utpekade utvecklingsområdena 
i Knivsta och Alsike finns områden utpekade som 
nyckelbiotoper. Vid förtätning och exploatering ska 
dessa skyddas och bevaras.

Säbysjön ligger strax söder om Knivsta tätort och är 
en populär fågellokal. Vattnet är mycket näringsrikt 
vilket tillsammans med vattenvegetationen skapar 
mycket ansträngda syrgasförhållanden. Runt Säby-
sjön finns ett grönområde med höga naturvärden. 
Området ligger i direkt anslutning till ett utpekat ut-
vecklingsområde för södra Knivsta varför hänsyn ska 
tas vid hantering av dagvatten vid förtätning. 

I västra delarna av kommunen sätter Mälaren sin prä-
gel på landskapet. Mälaren, med öar och strandom-
råden, är utpekat som riksintresse. Det värdefulla na-
tur- och kulturlandskapet, turismen och friluftslivet 
ska särskilt beaktas. Områdets prägel av omväxlande 
natur- och kulturlandskap ska bevaras genom fortsatt 
jord- och skogsbruk där stor hänsyn tas till naturvär-
den. Småskalig exploatering och andra ingrepp i mil-
jön får komma till stånd endast under förutsättning 
att hänsyn tas till riksintressen, strandskydd och om 
teknisk försörjning med vatten och avlopp säkerställs.

I kommunens grönstrukturplan finns fler och mer 
omfattande beskrivningar av naturområden, dess vär-
den samt ställningstaganden och riktlinjer gällande 
kommunens grönstruktur.

Mälaren skymtar genom träden.
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 12   Teknisk försörjning

STÄLLNINGSTAGANADEN

Vatten och avlopp
• Knivsta kommuns invånare ska ha tillgång till 

dricksvatten och avloppshantering av god kva-
litet. 

• En förutsättning för att få bygglov är att det 
går att lösa vattenförsörjningen och avlopps-
hanteringen på ett säkert sätt med hänsyn till 
skyddet för människor hälsa och miljön.

• Vid planering utanför VA-området för all-
mänt vatten och avlopp ska riktlinjer och krav 
ställda i kommunens aktuella VA-plan följas. 

• Områden med sammanhängande bebyggelse 
ska så långt det är möjligt ha gemensamma 
eller kommunala vatten- och avloppsanlägg-
ningar. 

• Knivsta kommun ska verka för en anslutning 
till Käppala reningsverk.

• Kommunen ska undersöka möjligheterna att 
utveckla kretsloppsanpassade tekniker för att 
ta hand om avloppsslam. 

Dagvatten
• Arbetet med dagvattenhanteringen ska ingå i 

planeringens olika skeden, från översiktspla-
nering till drift och underhåll av färdig an-
läggning. Berörda aktörer ska medverka i rätt 
skede av processen. 

• Dagvattenhanteringen ska bidra till en attrak-
tiv stadsmiljö, anläggningarna ska utformas så 
att de främjar så många ekosystemtjänster som 
möjligt samt vara kostnadseffektiva.

• Bebyggelse och dagvattenhantering ska an-
passas efter platsens förutsättningar. Mark och 
vegetation ska utnyttjas för fördröjning och 
rening. 

• Dagvatten ska tas om hand så nära källan som 
möjligt genom att dagvattnet infiltreras, renas 
och fördröjs på respektive fastighet.

• Kommunen ska verka för att så lite orenat dag-
vatten som möjligt når Knivstaån.

Dricksvatten
• För att säkra dricksvattenförsörjningen i kommu-

nen bör reservvattentäkter med tillräcklig kapa-
citet utses.

Avfallshantering
• Knivsta kommun ska planera för en ny återvin-

ningscentral i Knivsta tätort.

Fjärrvärme, el och bredband
• Knivsta strävar efter att fasa ut fossila bränslen 

för uppvärmning av bostäder och verksamheter. 
Övergång till fjärrvärme kan vara ett alternativ.

• Andelen förnybar energi i kommunen ska gradvis 
öka och energianvändningen ska minimera sin 
påverkan på miljön.

• Kommunen ska verka för att mindre kraftledning-
ar vid områden som exploateras grävs ner och att 
luftledningar kan avlägsnas. 

• Kommunen ska verka för att skapa förutsättning-
ar för snabb bredbandsanslutning. Målsättningen 
är att 90% av kommunens befolkning och företag 
ska ha tillgång till 1000 Mbit/sekund år 2020.
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Vatten och avlopp
Knivsta kommuns invånare ska ha tillgång till dricks-
vatten och avloppshantering av god kvalitet. I kom-
munens vatten- och avloppsplan (VA-plan) beskrivs 
hur vattenresurserna ska skyddas och utvecklas. 
VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete 
med vattenförsörjning och avloppshantering. Den 
har också en viktig roll i arbetet med den fysiska pla-
neringen, hela vägen från översiktsplanering till de-
taljplanering och bygglov. Enligt VA-planen ska mil-
jökvalitetsnormer för vatten tillämpas vid prövning 
och tillsyn av verksamheter och planer med målet 
att nå god status. En förutsättning för att få bygglov 
är att det går att lösa vattenförsörjning och avlopps-
hantering på ett sätt som tar hänsyn till människors 
hälsa och miljön. Detta gäller även i områden där 
kommunen planerat utöka sitt verksamhetsområde 
för VA samt områden med samlad bebyggelse där 
potentiella problem med VA-försörjningen påträffats. 
Det innebär att kommunen kan neka bygglov i de fall 
då det inte är möjligt att lösa vatten- och avloppsför-
sörjning inom det aktuella området på ett säkert sätt, 
både ur ett ekonomiskt-, hälso- och miljöperspektiv.

Om nybyggnation ska tillåtas i ett område utanför ett 
kommunalt verksamhetsområde finns följande förut-
sättningar: 

• Att det inte medför en risk att förstärka eventuella 
problem med VA i området

• Att det inte försvårar en framtida kommunal 
VA-utbyggnad

• Att det inte finns risk för belastning på närliggan-
de recipient (vattenområde som används som 
mottagare av avloppsvatten/dagvatten)

• Att det inte finns en risk för en försämring av sta-
tus hos vattenförekomster

• Att det går att säkerställa en VA-lösning som kan 
godtas med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa och miljön.

I områden med planerad VA-utbyggnad längre än tre 
år fram i tiden är utgångspunkten att nybyggnation 
kan tillåtas under förutsättning att en enskild VA-lös-
ning som tar tillräcklig hänsyn till människors hälsa 
och miljön installeras. Detta ska i så gott som alla 
fall ses som en temporär lösning som ordnas fram 
till dess att allmänt vatten och avlopp finns på plats 
samt att nybyggnationen inte försvårar VA-utbygg-
naden. Vid planering utanför verksamhetsområde 
för allmänt vatten och avlopp ska riktlinjer och krav 
ställda i kommunens VA-plan följas. Områden med 
sammanhängande bebyggelse ska, så långt som möj-
ligt, ha gemensamma eller kommunala VA-anlägg-
ningar. Vid nybyggnation av enstaka hus bör behovet 
av VA-utredning undersökas av kommunen i sam-
band med inkommen ansökan om förhandsbesked, 
bygglov och avlopp.

Knivsta kommun har pekat ut tre typer av områden 
utanför tätorterna där VA-frågor ska hanteras på föl-
jande sätt:

• Utbyggnadsområden är områden där kommunen 
redan idag bedöms ha ansvar för VA och därför 
ska bygga ut allmänt VA.

• Utredningsområden är områden inom vilka frå-
gan om kommunens skyldighet att ordna allmänt 
VA behöver utredas ytterligare då tillräckligt un-
derlag för bedömning av behovet saknas. 

• Bevakningsområden är områden som inte är ak-
tuella för utbyggnad av kommunalt VA. Dessa 
områden ska dock hållas under uppsikt för att 
säkerställa att behov inte uppstår utan beredskap. 

I ej utpekade områden krävs en VA-utredning i ett 
tidigt skede, där både ekonomi, miljö och tekniska 
aspekter utreds.

Totalt har 8 utbyggnadsområden, 6 utredningsom-
råden och 22 bevakningsområden identifierats i 
VA-planen med preliminär tidsplan för utbyggnad. 
VA-planen kommer att följas upp minst en gång per 
år och kommer att revideras regelbundet. Nästa re-
videring är planerad år 2020 men kan tidigareläggas 
om behov finns.

Inför prövning av förhandsbesked eller bygglov i 
utbyggnadsområden och utredningsområden ska 
Knivsta kommun informera sökanden om planerna 
gällande utbyggnad av kommunalt VA samt vad som 
gäller avseende anläggnings- och brukningsavgifter 
för kommunalt VA. I de fall byggnation tillåts i ut-
redningsområden behöver hänsyn tas till pågående 
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VA-utredning. I bevakningsområden kan ytterligare 
bebyggelse medföra att området får behov av allmänt 
vatten och avlopp. Vatten- och avloppsfrågor måste 
därför beaktas med stor noggrannhet i samband med 
ärenden som rör förhandsbesked/bygglov eller andra 
typer av exploateringar. Förtätning i sådana områden 
kan riskera att det uppkommer ett krav på att kom-
munen inrättar allmänt vatten och avlopp. Detta kan 
medföra krav på stora investeringar och utgifter som 
inte kan anses vara godtagbara av varken kommunen 
eller den enskilde fastighetsägaren. Kommunen har 
rätt att neka bygglov eller detaljplaneläggning i såda-
na fall där det inte finns planer att bygga ut kommu-
nalt vatten och avlopp under de närmaste åren eller 
om det inte finns möjlighet att skapa en godtagbar 
och hållbar vatten- och avloppslösning.

Finansiering av VA-verksamheten sker genom uttag 
av avgifter enligt VA-taxa från abonnenterna. Kost-
nader för utökning av verksamhetsområdet måste fi-
nansieras av de fastigheter som ansluts. Utbyggnad av 
VA kan innebära att ledningshavare ansöker om led-
ningsrätt eller att gemensamhetsanläggningar bildas. 
Detta genomförs genom en lantmäteriförrättning.

Avloppshantering
Avloppsvatten från tätorterna Knivsta och Alsike be-
handlas i Knivsta reningsverk. Reningsverkets kapa-
citet är begränsad och under de närmaste åren för-
väntas kapacitetstaket nås. På grund av detta arbetar 
kommunen aktivt för att säkerställa en hållbar av-

Karta med utbyggnads-, utrednings- och bevakningsområden för kommunalt vatten och avlopp samt med kraftledningar.
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loppsreningslösning. Flera olika alternativ har stud-
erats, bland annat utbyggnad av nuvarande avlopps-
reningsverk och anläggning av ett nytt. Efter att ha 
analyserat för- och nackdelar har Knivsta kommun 
tillsammans med Roslagsvatten och Knivstavatten 
bedömt att en anslutning till Käppala reningsverk är 
det bästa alternativet. Detta val är baserat på den be-
folkningsökning som väntas i kommunen samt viljan 
att exploatera området Nydal. Det befintliga renings-
verket ligger i Nydal och begränsar möjligheterna för 
en effektiv exploatering i reningsverkets närområde. 
En anslutning till en större anläggning kommer att 
innebära en rad positiva miljöeffekter där den mest 
påtagliga skulle vara det minskade utsläppet av renat 
avloppsvatten till Mälaren, Sveriges förmodligen vik-
tigaste dricksvattentäkt och även Knivstas vattentäkt. 
Hur anslutningen kan komma att se ut är inte säkert, 
men det kan komma att ske genom en ledning till 
Märsta för att sedan gå vidare till Lidingö och Käp-
palaverket.

I ett första steg har Knivsta kommun ansökt om med-
lemskap till Käppalaförbundet där ett antal kom-
muner från regionen redan ingår. Tidigast förväntas 
Knivsta kunna skicka sitt avloppsvatten till Käppala-
verket runt år 2025. Om medlemskapet inte god-
känns måste Knivsta kommun bygga ut det befint-
liga reningsverket, alternativt anlägga ett nytt. Detta 
är dock inte önskvärda scenarion då det betyder att 
Knivsta reningsverk kommer fortsätta utgöra ett hin-
der för utveckling av Nydal och att utsläppen till Mä-
laren kommer fortsätta.

Dagvatten
Allt eftersom Knivsta utvecklas och förtätas måste 
kommunen aktivt arbeta för att förebygga problem 
och ta tillvara på möjligheterna med dagvatten. Dag-
vatten ska utnyttjas som en resurs för att i hårdgjorda 
miljöer främja rekreativa och estetiska värden, samt 
gynna den biologiska mångfalden. Detta är speciellt 
viktigt i Knivsta tätort och Alsike där andelen hård-
gjorda ytor idag är som störst och förväntas bli ännu 
större i framtiden. En långsiktigt hållbar dagvatten-
hantering kräver samarbete och samverkan mellan 
kommunen och andra aktörer. Dagvattenhantering 
ska vara en del av hela planeringsprocessen: från 
översiktlig planering och markförsäljning till bygglov, 
genomförande, drift och skötsel av anläggningar. 

Under år 2017 tog Knivsta kommun fram dagvat-
tenstrategi för kommunen. Dagvattenstrategin är en 
bilaga till den här översiktsplanen och anger riktlin-
jer och ska vara vägledande för hur kommunen ska 
förhålla sig till dagvattenhanteringen. Den riktar sig 
också till aktörer utanför kommunen, exempelvis 
fastighetsägare, exploatörer och byggherrar.

De övergripande målen för dagvattenstrategin i Kniv-
sta är:

• Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra 
vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och vattendrag.

• Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivån 
ska påverkas så lite som möjligt av stadsbyggan-
det.

• Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska 
vara anpassade efter ökande nederbördsmängder 
så att skador på allmänna och enskilda intressen 
minimeras.

• Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv 
stadsmiljö.

• Dagvattenanläggningar ska utformas så att de 
gynnar så många ekosystemtjänster som möjligt.

• Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv.

Vad är dagvatten?
Dagvatten är tillfälliga flöden av regnvatten, smält-
vatten, spolvatten eller framträngande grundvatten 
som rinner på markytan.

Vad är ekosystemtjänster?
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster 
som naturens ekosystem ger oss människor och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begrep-
pet ekosystemtjänster används för att visa den nytta 
människan får från naturens arbete.

De viktigaste strategierna gällande dagvattenhante-
ringen beskrivs nedan:

• Bebyggelse och dagvattenhantering anpassas ef-
ter platsens förutsättningar.

• Höjdsättning av bebyggelse och annan infrastruk-
tur ska säkerställas på så sätt att konsekvenserna 
av översvämningar minimeras.
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• Dagvatten ska tas om hand så nära källan som 
möjligt genom att dagvattnet infiltreras, renas 
och fördröjs på respektive fastighet.

• Vattnets naturliga rörelse och naturliga renings-
processer ska efterliknas så långt det är möjligt. 
Mark och vegetation ska utnyttjas för fördröjning 
och rening.

• Dagvatten som når Knivstaån ska ha genomgått 
en renande effekt och möjliggöra förbättring av 
vattenkvalitén.

• Marken ska utnyttjas så effektivt som möjligt ge-
nom att utforma grönstruktur och dagvattenhan-
tering tillsammans och genom att säkerställa att 
dagvattenanläggningar gynnar så många ekosys-
temtjänster som möjligt, inkl. estetiska värden 
och rekreation.

• Arbetet med dagvattenhanteringen ska ingå i pla-
neringen i olika skeden, från översiktsplanering 
till drift och underhåll av färdig anläggning. Be-
rörda aktörer ska medverka i rätt skede av proces-
sen. Ansvar för dagvattenanläggningarna ska de-
finieras tidigt i planeringsprocessen i samarbete 
mellan berörda parter.

Dricksvatten
Grunden för en god dricksvattenförsörjning är en 
fungerande infrastruktur. För att denna infrastruk-
tur ska fungera långsiktigt behöver den underhållas, 
utvecklas och förnyas. Detta blir särskilt viktigt när 
bebyggelsen i kommunen utvecklas i så snabb takt 
som den gör idag. Dricksvatten till Knivsta tätort och 

Alsike levereras från Mälaren via vattenverk i Järfälla 
kommun. Ledningen går till Knivsta via Märsta och 
det finns god kapacitet till att försörja kommunens 
nuvarande och framtida behov. Mellan Märsta och 
Knivsta finns enbart en ledning i dagsläget vilket 
innebär att det inte finns någon reservvattenförsörj-
ning. För att säkra dricksvattenförsörjningen i kom-
munen bör reservvattentäkter med tillräcklig kapa-
citet utses. Kommunen samarbetar med Norrvatten 
för att hitta en lämplig plats där en reservvattentäkt 
kan anläggas så att det finns en nödvattenlösning 
utifall det skulle ske en olycka eller någon form av 
funktionsstörning med ledningen från Märsta. När 
en plats bestämts för reservvattentäkt kommer arbe-
tet med att reservera mark för teknisk anordning att 
påbörjas. Arbetet med en reservvattenförsörjning be-
räknas vara färdigställd 2020-2025. 

Det finns även planer på att förlänga ledningen från 
Märsta till Uppsala och då skulle Knivsta kommun 
koppla upp sig mot detta dricksvattennät. Detta skul-
le leda till att både Uppsala och Knivsta skulle kunna 
agera som redundans för varandra om något skulle 
hända med respektive kommuns dricksvattenförsörj-
ning. Den eventuella förlängningen av ledningen 
utreds av Uppsala kommun i samarbete med Knivsta 
kommun.

Avfallshantering
Under år 2014 antog Knivsta kommun en avfallsplan, 
den kommer att gälla fram till och med år 2019. I av-

fallsplanen beskrivs hur Knivsta kommun avser bidra 
till att de nationella miljömålen uppfylls. Eftersom 
kommunens befolkningsprognos visar på en fortsatt 
ökning i snabb takt under de kommande åren, kom-
mer den totala avfallsmängden att öka. Kommunen 
bedömer att även avfallsmängden per person kom-
mer att fortsätta öka. Det ställer än högre krav både 
på ett aktivt arbete med att förebygga avfall och på att 
ha flexibla och samtidigt robusta system för omhän-
dertagandet av avfallet. 

I avfallsplanen finns fyra inriktningsmål som ang-
er kommunens övergripande målsättningar. Under 
dessa inriktningsmål finns ett antal delmål som kon-
kretiserar kommunens målsättningar. Till varje del-
mål finns åtgärder som visar hur kommunen och an-
dra berörda ska och kan arbeta för att uppfylla målen.

EU:s avfallshierarki eller avfallstrappan som den ock-
så kallas symboliserar graden av resurshushållning. 
Ju högre upp i trappan, desto bättre tar man vara på 
resurserna och minskar belastningen på miljön.

Inriktningsmål 1: Klättra uppåt i avfallstrappan
A. Minimera avfallsmängderna
B. Ökad material- och energiåtervinning
C. Alla kommunala verksamheter ska sortera 
sitt avfall
D. Fortsatt minskning av mängden avfall till deponi
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Inriktningsmål 2: Minimerad miljöpåverkan
A. Minskad andel farligt avfall och elavfall i soppåsen
B. Fortsatt hög kvalitet på insamlat matavfall
C. Liten miljöpåverkan från avfallsinsamlingen
D. Liten miljöpåverkan från gamla deponier

Inriktningsmål 3: En avfallshantering 
anpassad till människan
A. Fortsatt samverkan för en god arbetsmiljö
B. Enkla och lättillgängliga insamlingssystem
C. Hög medvetenhet och kunskap

Inriktningsmål 4: Effektiva system för avfallshantering
A. Effektiv avfallshantering
B. Avfallshanteringen ska finnas med i 
planeringsprocesserna

Eftersom Knivsta kommun växer snabbt och Knivsta-
borna blir fler, kommer det finnas behov av en ny 
återvinningscentral i Knivsta tätort i framtiden. Vid 
lokaliseringen av återvinningscentralen ska hänsyn 
tas till sådana aspekter som närhet till bostäder, stör-
ningar som lukt och buller samt tillgänglighet till 
centralen. Ytbehov för återvinningscentralen upp-
skattas vara mellan 5 000 – 10 000 kvm.

Fjärrvärme
Knivsta kommun strävar efter att fasa ut fossila bräns-
len för uppvärmning av bostäder och verksamheter. 
Övergång till fjärrvärme kan vara ett alternativ för ett 
mer miljövänligt uppvärmningssystem. Fjärrvärme 

är en driftsäker, miljövänlig och nästan underhålls-
fri form av värme. Den produceras centralt i ett vär-
meverk och transporteras därefter direkt till konsu-
menten. Möjligheten att ansluta sig, eller bygga ut 
fjärrvärmenätet i nya exploateringsområden bedöms 
i varje enskilt fall. 
 
Elförsörjning och kraftnät
Planerad exploatering i kommunen, främst i Knivsta 
tätort samt i Alsike, kräver att såväl regionnätet som 
lokalnätet successivt byggs ut och förstärks för att kla-
ra det ökade behovet. Ett av målen i kommunen är 
att andelen förnybar energi i kommunen ska gradvis 

öka och energianvändningen ska minimera sin på-
verkan på miljön. Kommunen ska verka för att min-
dre kraftledningar grävs ner och att luftledningar kan 
avlägsnas. Detta skulle medföra att skyddsavstånden 
till ledningarna minskas och att ytor frigörs för exem-
pelvis exploatering. 

I Knivsta kommun har Svenska kraftnät tre stycken 
400 kV-kraftledningar och en 220 kV-ledning till-
hörande stamnätet för el. Enligt Svenska Kraftnäts 
magnetfältspolicy ska byggnader där människor vis-
tas dagligen placeras minst 80 meter från en 220 
kV-ledning och 130 meter från en 400 kV-ledning 

DEPONERING

Restavfall som inte 
kan återvinnas eller 
återanvändas läggs 
på tipp  

  

 

 
   

 

ENERGI-
ÅTERVINNING

MATERIAL-
ÅTERVINNING

ÅTER-
ANVÄNDNING

FÖREBYGGANDE

•

Brännbart avfall 
återvinns genom 
förbränning till 
värme och el 

•

Förpackniungar, 
tidingar, metall 
med mera kan 
materialåtervinnas 
till nya produkter  

•

Produkter kan ofta 
repareras eller byta 
ägare i stället för 
att slängas 

•

Genom en medveten
konsumtion kan mäng-
den avfall minska

•

Avfallstrappan symboliserar graden av resurshushållning.
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Kommunen ska samråda med ledningsägaren vid 
planering av exploatering av områden i närheten av 
ledningarna. I samband med planläggning och ex-
ploatering i anslutning till kraftledningar ska ledn-
ingsägarna kontaktas, byggnadsfritt avstånd ska re-
spekteras och försiktighetsprincipen tillämpas. Vid 
planläggning ska kontakt även tas i ett tidigt skede för 
att säkerställa att nödvändigt utrymme för exempelvis 
transformatorstationer finns.  

Svenska kraftnät utreder en ny 400 kV-förbindelse 
mellan Odensala och Överby som delvis tangerar 
den södra delen av Knivsta kommun. Knivsta kom-
mun ska ta hänsyn till planerad kraftledningssträcka 
i kommande planeringssammanhang och ska sam-
råda med Svenska kraftnät vid detaljplanering och 
bygglovsgivning som rör det aktuella planområdet 
samt det berörda området för den framtida kraftled-
ningens sträckning.

Bredband
En välutbyggd infrastruktur, både gällande väg, 
data- och telekommunikation, är nödvändig för att 
skapa och utveckla bra boende, entreprenörskap och 
företagande. Kommunen kommer därför verka för 
att skapa förutsättningar för snabb bredbandsanslut-
ning. Detta gäller både i kommunens tätorter och på 
landsbygden. Knivsta kommun har en samordnan-
de funktion av bredbandsutbyggnaden och hjälper 
kommuninvånare, samfälligheter och företag med 
planeringsunderlag, kontakter, strategimöten och 

allmän rådgivning. Kommunen anordnar även styr-
gruppsmöten med olika bredbandsoperatörer för att 
påvisa kommunens behov i olika områden. Knivsta 
kommun verkar för att skapa förutsättningar för snabb 
bredbandsanslutning. Målsättningen är att 90% av 
kommunens befolkning och företag ska ha tillgång 
till 1000 Mbit/sekund år 2020. Den enda teknik som 
idag uppfyller kraven på minst 1000 Mbit/sekund är 
fiberkablar. Tekniken är även anpassad för uppgrade-
ring till högre hastigheter.

Utbyggnad av fibernätet kan innebära att lednings-
havare ansöker om ledningsrätt eller att gemensam-
hetsanläggningar bildas. Detta genomförs genom en 
lantmäteriförrättning.

med avseende på magnetfält. Samråd ska hållas med 
Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 me-
ter från stamnätsledningar och stationer.

Kommunen ska ta hänsyn till magnetfält och annan 
negativ påverkan vid planering av ny bebyggelse vid 
befintliga och planerade stamnätsledningar. Vad gäl-
ler avstånd mellan kraftledning och bebyggelse ska 
kommunen utgå från gällande regler och riktlinjer 
för magnetfält. En speciellt stor hänsyn för risker och 
säkerhetsavstånd till ledningsnätet ska tas vid lokali-
sering av skolor, förskolor, bostäder eller verksamhe-
ter med brandfarliga och explosiva varor. 
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 13   Påverkan på riksintressen

Utvecklingsområde Konflikt med riksintresseområde

Knivsta tätort
Riksintresse Kulturmiljövård: “Landskapet 
kring Valloxen och Säbysjön”

Östuna/Spakbacken + 
stråk till Knivsta tätort

Knivsta tätort och Alsike
(utveckling på sikt)

Riksintresse Kulturmiljövård: “Långhundraleden” 
+  “Landskapet kring Valloxen och Säbysjön”
Riksintresse Naturvård: “Valloxenområdet”
Natura 2000: Sävsjön-Funbosjön

Riksintresse Kulturmiljövård: “Långhundraleden”
Natura 2000: “Sävsjön-Funbosjön”
Riksintresse Naturvård: “Lagga”

Riksintresse Kulturmiljövård: “Långhundraleden”

Inga konflikter

Inga konflikter

Inga konflikter

Riksintresse Kulturmiljövård: “Alsike”

Alsike tätort

Vassunda

Husby-Långhundra

Lagga + stråk till Alsike

Södra Nor

Stråk mellan Södra Nor 
och västra Knivsta tätort

Riksintresse Kulturmiljövård: “Landskapet 
kring Valloxen och Säbysjön”

Utvecklingsområde Konflikt med riksintresseområde

Knivsta tätort
Riksintresse Kulturmiljövård: “Landskapet 
kring Valloxen och Säbysjön”

Östuna/Spakbacken + 
stråk till Knivsta tätort

Knivsta tätort och Alsike
(utveckling på sikt)

Riksintresse Kulturmiljövård: “Landskapet kring Valloxen och 
Säbysjön” + “Långhundraleden”; Natura 2000: “Sävsjön-Funbosjön”
Riksintresse Naturvård: “Valloxenområdet”

Riksintresse Kulturmiljövård: “Långhundraleden”
Natura 2000: “Sävsjön-Funbosjön”
Riksintresse Naturvård: “Lagga”

Riksintresse Kulturmiljövård: “Långhundraleden”

Inga konflikter

Inga konflikter

Inga konflikter

Riksintresse Kulturmiljövård: “Alsike”

Alsike tätort

Vassunda

Husby-Långhundra

Lagga + stråk till Alsike

Söder om Nor

Stråk mellan Söder om Nor 
och västra Knivsta tätort

Riksintresse Kulturmiljövård: “Landskapet 
kring Valloxen och Säbysjön”

I översiktsplanen pekas framtida utvecklingsområden 
ut i vilka stora förändringar, i form av exempelvis ny 
eller förändrad bebyggelse, kommer att ske. I vissa 
fall överlappar utvecklingsområdena med utpeka-
de riksintresseområden. Det kan betyda att Knivsta 
kommun ska utreda närmare om riksintressena kan 

påverkas negativt av den kommande utvecklingen. 
Riksintresseområdenas bärande värden får inte ska-
das påtagligt.

En stor del av utvecklingen som presenteras i över-
siktsplanen kommer att ske i Knivsta tätort och i 

STÄLLNINGSTAGANDEN

• Vid all planering ska kommunen kontroll-
era om planeringsområdet befinner sig i 
något riksintresseområde. Om riksintresse-
området berörs ska påverkan på riksintres-
seområdet konsekvensbeskrivas.

• Vid planering av större exploatering inom 
riksintresseområden ska detaljplan upprät-
tas.

• I samband med planläggning av områden 
på landsbygden som ingår i riksintresseom-
råden för kulturmiljövården ska ett kultur-
miljöprogram eller analys av eventuell på-
verkan på kulturmiljön tas fram.

• All typ av verksamhet eller planering som 
kan påverka riksintressen för naturvård el-
ler Natura 2000-områden ska konsekvens-
beskrivas.

• Inom riksintresseområdet för friluftslivet 
Mälaren ska turismens och friluftslivets in-
tressen beaktas vid bedömningen av explo-
atering eller andra ingrepp i miljön.

• Mark- och vattenområden av betydelse för 
totalförsvaret ska skyddas mot åtgärder som 
motverkar totalförsvarets intressen och be-
gränsar försvarets verksamhet
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Alsike. Utveckling kommer även att ske i och intill 
kyrkbyarna Lagga och Husby-Långhundra, i och 
intill byarna Östuna/Spakbacken och Vassunda. På 
sikt kommer även utveckling att ske längs utpekade 
stråk mellan Knivsta och Alsike tätorter och byarna 
på landsbygden samt i området söder om Nor. De 
riksintressen som framförallt berörs av översiktspla-
nen är riksintressen för kulturmiljövård och Arlandas 
influensområde.  

Potentiella konflikter mellan utvecklingsområden 
och riksintressena för kulturmiljövård eller naturvård 
redovisas i tabellen samt på kartan i detta kapitel. 

Vid all planering, från översiktsplanering till bygglov-
sprövning, ska kommunen kontrollera om plane-
ringsområdet befinner sig i något av de utpekade 
områdena för riksintressen. Om riksintresseområdet 
berörs ska påverkan på riksintresseområdet konse-
kvensbeskrivas. Möjliga alternativ där områdena inte 
påverkas eller riskeras att skadas ska undersökas. Vid 
ny bebyggelse eller utveckling av befintlig bebyggelse 
inom riksintresseområden kan Knivsta kommun stäl-
la krav på att detaljplaner ska upprättas. Vid prövning 
av sådana detaljplaner ska kommunen se till helhet-
en i landskapet eller stadsmiljön för att bedöma hur 
en förändring kan påverka värdena i riksintresset. Di-
alog gällande förändringar och eventuell påverkan 
på riksintresseområdena ska föras med länsstyrelsen 
och andra berörda myndigheter. 

Riksintresseområdet Kungshamn-Morga (inom naturreservat Kungshamn-Morga).

I områden av kulturhistoriskt riksintresse ska kul-
turmiljön värnas. Upplandsmuséet ska remitteras 
skriftligt i de fall där Knivsta kommun bedömer att 
samråd gällande lov- och tillståndsprövning med 
Upplandsmuséet krävs. Kommunen ska dock alltid 
samråda med Upplandsmuséet vid arbete med de-
taljplaner som ligger inom eller i närheten av områ-
den av kulturhistoriskt riksintresse. I samband med 
planläggning av områden på landsbygden som ingår 
i riksintresseområden för kulturmiljövården ska ett 

kulturmiljöprogram eller analys av eventuell påver-
kan på kulturmiljön tas fram. Inom och intill riks-
intresseområden för kulturmiljövård ska höga krav 
ställas på planering, placering och utformning av ny 
bebyggelse. Om området inom vilket det planeras 
är av kommunalt intresse ska, vid behov, samråd ske 
med kommunens kulturmiljövårdskompetens. Inom 
tillsynsområden måste alla fattade bygglovsbeslut 
inom det geografiskt avgränsade området tillsändas 
Länsstyrelsen för prövning. ”Kulturmiljöprogram” 
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från år 2013 samt ”Kulturhistorisk bebyggelseinven-
tering” från år 1989 bör användas som underlag i 
kommunens planering.

All typ av verksamhet eller planering som kan påver-
ka riksintressen för naturvård eller Natura 2000-om-
råden ska konsekvensbeskrivas. Det gäller även åtgär-
der som sker utanför själva områdena, men som ändå 
kan påverka arter eller livsmiljöer i Natura 2000-om-
råden. Vid ny eller ändrad markanvändning som kan 
ha påverkan på Natura 2000-områden krävs dialog 
samt prövning av länsstyrelsen eller annan ansvarig 
myndighet.

Inom riksintresseområdet för friluftslivet Mälaren ska 
turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas 
vid bedömningen av exploatering eller andra ingrepp 
i miljön. Stränder och strandnära rekreationsområ-
den ska värnas. Höga krav ska ställas på planering, 
placering och utformning av ny bebyggelse.

Knivsta kommun ska alltid samråda med Trafikverket 
vid planläggning och lovprövning i områden där rik-
sintressen för kommunikationer berörs. Riksintresse-
områden för kommunikationer ska så långt som möj-
ligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggning-
ar. Det är speciellt viktigt att säkerställa att det finns 
markreservat för kommande infrastrukturprojekt och 
att kommunen inte bygger bort möjligheter att ex-
empelvis bygga ut Ostkustbanan eller bygga en ny 
pendeltågsstation i Alsike. 

Mark- och vattenområden av betydelse för totalför-
svaret ska skyddas mot åtgärder som motverkar total-
försvarets intressen och begränsar försvarets verksam-
het. Samråd med Försvarsmakten och Luftfartsverket 
ska ske i ett tidigt skede för plan- och bygglovsären-
den som rör objekt högre än 20 meter på landsbygd 
och högre än 45 meter i tätort. Då riksintressen för 
totalförsvaret täcker nästan hela kommunens yta, lig-
ger alla utvecklingsområden inom riksintresset för to-
talförsvaret. Detta riksintresse bedöms inte påverkas 
av översiktsplanen. 

Lagga kyrka ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård ”Långhundraleden”.

Influensområdet för Arlanda sammanfaller med ut-
vecklingsområdena Husby-Långhundra och söder 
om Nor. På grund av detta gäller vissa höjdrestriktio-
ner inom områdena. Dessa områden är utpekade som 
utvecklingsområden för verksamheter då uppförande 
av nya bostäder omöjliggörs på grund av restriktioner 
kopplade till influensområdet för Arlanda flygplats. 
Plan- och byggärenden som rör influensområdet för 
Arlanda ska remitteras till Swedavia.
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JJ

JJ E4

255

77

Kopplingar mellan utvecklingsområden
med bebyggelse och kommunikationer

Viktiga tätortsnära 
grönområden

Utbyggnad av infrastruktur

Centrum

Utvecklingsområden för bebyggelse – 
utveckling på sikt

Område som berörs eller kan komma att 
beröras av ekvivalent bullernivå FBN 55 dB(A) 
eller högre
Område som berörs eller kan komma att 
beröras av ekvivalent bullernivå FBN 55 dB(A) 
eller högre

Utvecklingsområde för 
verksamheter

Prioriterade utvecklingsområden 
för bebyggelse

Utvecklingsområde för 
bebyggelse utanför tätorter

Prioriterat cykelstråk

Mälaren

Valloxen

Säbysjön

Norra Mälaren 
samt nedre delarna

av tillflödena 
Fyrisån och Hågaån

Norra Mälaren 
samt nedre delarna

av tillflödena 
Fyrisån och Hågaån

Alsike (C40B)

Vassunda (C46)

Storåns och Sävjaåns dalgång 
(Långhundraleden) (C41)

Landskapet kring Valloxen 
och Säbysjön (C45)

Sättralund

Johannelund
Morby

Västersjö

Tibble

Älgboda

Brunnby

Lagga

Spakbacken
Östuna

Eda

Husby- 

Vassunda

Kvarnbol

Knivsta

Alsike Långhundra

Söder 
om Nor

Kasby

Risberga

Valkeby

Lockstaholm

Storblekan

Vadet

Ar

Haknäs
Ekhamn

Smedby

Gurresta

Krusenberg

Kungshamn

Sävja

Arlanda

Skokloster

Slottsskogen

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse Naturvård

Riksintresse Friluftsliv

Riksintresse Fiske

Riksintresse Järnväg Riksintresse Väg

2,5 5 10
Kilometer

Översiktsplan och riksintresseområden
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J

JJ

JJ E4

255

77

Kopplingar mellan utvecklingsområden
med bebyggelse och kommunikationer

Viktiga tätortsnära 
grönområden

Utbyggnad av infrastruktur

Centrum

Utvecklingsområden för bebyggelse – 
utveckling på sikt

Område som berörs eller kan komma att 
beröras av ekvivalent bullernivå FBN 55 dB(A) 
eller högre
Område som berörs eller kan komma att 
beröras av ekvivalent bullernivå FBN 55 dB(A) 
eller högre

Utvecklingsområde för 
verksamheter

Prioriterade utvecklingsområden 
för bebyggelse

Utvecklingsområde för 
bebyggelse utanför tätorter

Prioriterat cykelstråk

Mälaren

Valloxen

Säbysjön

Norra Mälaren 
samt nedre delarna

av tillflödena 
Fyrisån och Hågaån

Norra Mälaren 
samt nedre delarna

av tillflödena 
Fyrisån och Hågaån

Alsike (C40B)

Vassunda (C46)

Storåns och Sävjaåns dalgång 
(Långhundraleden) (C41)

Landskapet kring Valloxen 
och Säbysjön (C45)

Sättralund

Johannelund
Morby

Västersjö

Tibble

Älgboda

Brunnby

Lagga

Spakbacken
Östuna

Eda

Husby- 

Vassunda

Kvarnbol

Knivsta

Alsike Långhundra

Söder 
om Nor

Kasby

Risberga

Valkeby

Lockstaholm

Storblekan

Vadet

Ar

Haknäs
Ekhamn

Smedby

Gurresta

Krusenberg

Kungshamn

Sävja

Arlanda

Skokloster

Slottsskogen

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse Naturvård

Riksintresse Friluftsliv

Riksintresse Fiske

Riksintresse Järnväg Riksintresse Väg

2,5 5 10
Kilometer

 14   Klimatförändringar

All planering behöver ta hänsyn till klimatföränd-
ringar och dess negativa effekter. Klimatförändring-
arna påverkar vatten- och avloppsförsörjningen, ex-
empelvis genom försämrad dricksvattenkvalitet, risk 
för ras och skred eller större risk för översvämningar. 

Ökade mängder dagvatten ställer också högre krav på 
planeringen för att klara skyfall och minska risken för 
översvämningar. Ju mer hårdgjorda ytor, såsom tak 
och vägar som byggs desto mer vatten rinner av från 
marken istället för att infiltrera ner i jorden och fyl-

la på grundvattnet. Det gör att det vid kraftiga regn 
finns ökad risk för översvämningar och erosion, en 
risk som ökar i takt med klimatförändringarna. Vid 
mycket kraftiga skyfall har problem med översväm-
made källare och gångtunnlar förekommit, även om 
det är relativt ovanligt med översvämningar i Knivsta. 
Kommunen ska säkerställa höjdsättning av bebyg-
gelse och annan infrastruktur så att konsekvenserna 
av översvämningar minimeras. Eftersom befintlig 
bebyggelse inte är planerad för att klara stora regn-
mängder är det sannolikt att problem med översväm-
ningar ökar när klimatet förändras och regnen blir 
kraftigare och mer vanligt förekommande.

Knivsta kommun saknar för närvarande ett nödvän-
digt och aktuellt underlag som kan hjälpa kommu-
nen att arbeta förebyggande med risker kopplade 
till ras, skred, översvämningar eller andra negativa 
resultat av klimatpåverkan och klimatförändringar. 
Befintlig bebyggelse i Knivsta och Alsike är inte pla-
nerad för ökade vattenflöden och översvämningsris-
kerna vid skyfall är inte kartlagda. God höjdsättning 
av bebyggelse är avgörande för att minimera risken 
för översvämningar, och detta är något som ofta inte 
är möjligt att åtgärda i efterhand. 

Eventuella översvämningsrisker av strategiska infra-
strukturanläggningar som exempelvis passager under 
järnvägen, viktiga korsningar eller huvudgator ska 
också utredas vid behov. Sådana studier kommer att 
underlätta för både kommunen och Trafikverket att 

vara mer förberedda på eventuella risker och därmed 
enklare förhindra att en översvämning sker av dessa 
strategiska anläggningar.

Kommunen ska så snart som möjligt ta fram en risk- 
och sårbarhetsanalys som fokuserar på extraordinära 
händelser som kan drabba Knivsta kommun och som 
omfattar bland annat klimatförändringar samt skred- 
och översvämningsrisker. En sådan analys kommer 
att kunna utgöra ett viktigt underlag för fortsatt pla-
nering. 

STÄLLNINGSTAGANDEN

• I all planering ska kommunen ta hänsyn till 
klimatförändringar och dess negativa effek-
ter såsom översvämningar, ras och skred.

• Kommunen ska säkerställa höjdsättning av 
nyplanerad bebyggelse och infrastruktur så 
att konsekvenserna av översvämningar mini-
meras.

• Kommunen ska ta fram en risk- och sårbar-
hetsanalys som fokuserar på klimatföränd-
ringar och deras negativa effekter som över-
svämningar, ras och skred.

• I samband med framtagande av program 
eller planering av större stadsbyggnadsom-
råden ska översvämningsproblematiken han-
teras och översvämningsrisker utredas vid 
behov.
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 15   Översiktsplanens koppling till regionala mål
En översiktsplan är ett strategiskt, visionärt och poli-
tiskt planeringsinstrument vilket innebär att ett sam-
arbete med bland annat omkringliggande kommuner 
är viktigt. För att Knivsta kommun ska kunna växa 
och nå sin vision om det hållbara samhället gällande 
de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna, 
måste hänsyn tas till de mål och utvecklingsstrategier 
som finns utpekade för regionen. I detta kapitel redo-
visas kommunens strategier för att nå hållbarhet och 
översiktsplanens kopplingar till de regionala målen 
som finns utpekade i Uppsala läns regionala utveck-
lingsstrategi (RUS) från 2017 samt målen utpekade 
i Arlandaregionens delregionala utvecklingsplan 
(DUP) från 2016.

Bostadsförsörjning
Regionalt mål:
Planera för 5000 bostäder per år till 2023 för att byg-
ga ikapp behoven och därefter minst 2100 nya bostä-
der per år för att möta befolkningstillväxten.

Delregionalt mål:
Kommunerna inom Arlandaregionen ska planera för 
att tillsammans öka antalet invånare från 137 000 till 
175 000 till år 2030 vilket innebär en ökning med 22 
000 nya bostäder.

Översiktsplanens koppling till målen
Knivsta kommun har haft en väldigt stark befolknings-
tillväxt sedan år 2003 med en genomsnittlig ökning 
på 2,3% per år. Efterfrågan av bostäder i kommunen 
är idag större än utbudet vilket tyder på att fler bo-
städer behöver byggas oavsett om scenariot gällande 
befolkningstillväxten är låg, medel eller hög. 

• Enligt Knivsta kommuns bostadsförsörjningspro-
gram med utblick mot 2016-2020 planeras det 
att totalt 2000 enheter ska stå klara för inflyttning 
fram till 2020 vilket innebär att kommunen själva 
kan erhålla 40% bostäderna av regionens målsiff-
ra på 5000 bostäder redan tre år innan förutsatt 
slutdatum. Detta ger även goda förutsättningar 
för kommunen att bidra med en relativt stor an-
del av de 22 000 nya bostäderna som ingår i det 
delregionala målet för Arlandaregionen år 2030.

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (RUS).

Arlanda-
regionens 
delregionala 
utvecklingsplan 
(DUP).

Utsläpp av växthusgaser
Regionalt mål:
De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, 
ska ha minskat med minst 40% fram till år 2020 jäm-
fört med 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 
80% lägre än 1990. Fram till år 2030 ska utsläppen 
för inrikestransporter vara minst 70% lägre jämfört 
med 2010 års nivå (0,888 miljarder ton).

Delregionalt mål:
Det finns idag inget delregionalt mål gällande ut-
släpp av växthusgaser men en klimatfärdplan håller 
på att framställas i och med det pågående arbetet 
med en ny regional utvecklingsplan för Stockholms-
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regionen (RUFS 2050), där mål och strategier för att 
minska växthusgasutsläppen i regionen till år 2050 
ska tas fram.

Översiktsplanens koppling till det regionala målet
Växthusgaser bidrar till växthuseffekten vilket påver-
kar den globala uppvärmningen och därmed även 
vårt klimat. Den största källan till utsläppen kommer 
från vägtrafiken men även hårdbelagda ytor bidrar 
till att öka den lokala temperaturen. Genom att välja 
mer hållbara transportmedel, som cykel eller kollek-
tivtrafik, bidrar det till ett bättre klimat. Även gröna 
inslag på hårdbelagda ytor som träd, buskar och väx-
ter har en positiv inverkan på både temperatur och 
växthusgaser. Knivsta kommuns strategier för att till-
mötesgå det regionala målet och minska växthusga-
serna är:

• Sträva efter att fasa ut fossila bränslen för upp-
värmning av bostäder och verksamheter och ska 
istället satsa på fjärrvärme.

• Satsa på att förbättra framkomligheten för gåen-
de, cyklister samt ge förutsättningar för en effek-
tivare och mer tillgänglig kollektivtrafik för att på 
sikt minska resorna med bil.

• Bygga tätare i tätorterna samt bevara grönytorna 
och förstärka gröna stråk igenom tätorterna ge-
nom att odla fler träd och buskar på hårdlagda 
ytor och på så vis även stärka ekosystemtjänsterna 
i de mer urbana områdena.

• Fokusera exploateringen på landsbygden till re-
dan bebyggda områden samt längs med kollek-
tivtrafikstråk.

Bredbandsutveckling
Regionalt mål:
Minst 90% av alla hushåll och verksamheter ska vara 
anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband, 
minst 100Mbit/sek till 2020. Till 2030 ska 100% vara 
uppnått.

Delregionalt mål:
Det finns idag inget utpekat delregionalt mål för 
bredbandsutveckling. En speciell handlingsplan har 
dock upprättats inom ramen för Arlandaregionens 
samarbete och den delregionala utvecklingsplanen 
där åtgärder definierats för bredbandsutveckling. 

Översiktsplanens koppling till målet
Kommunen arbetar aktivt för att skapa förutsättning-
ar för snabb bredbandsanslutning för alla invånare 
i hela kommunen. Knivsta har idag en samordnan-
de funktion av bredbandsutbyggnaden och hjälper 
kommuninvånare, samfälligheter och företag med 
planeringsunderlag, kontakter, strategimöten och 
allmän rådgivning.

• Målsättningen är att 90% av kommunens befolk-
ning och företag ska ha tillgång till 1000Mbit/
sekund år 2020 vilket är högre än det regionala 
målet på 100Mbit/sek år 2020.

Infrastruktur
Regionalt mål:
Region Uppsala har inga specifika utpekade mål för 
infrastruktur.

Delregionalt mål:
Tillgängligheten inom Arlandaregionen ska förstär-
kas och Stockholm Arlanda Airport ska utvecklas 
som nationellt, regionalt och lokalt resecentrum. 
Dessa mål konkretiseras i ett flertal förslag om hur 
målen ska nås där fyra berör Knivsta kommun. De 
fyra förslagen om utveckling av infrastruktur kopp-
lade till Knivsta är: Ökad kapacitet på ostkustbanan 
i och med två nya spår mellan Stockholm och Upp-
sala samt en uppgradering av stationen, pendlarstråk 
för cykel, ny planskild korsning i Knivsta och ny tra-
fikplats norr om Alsike.

Översiktsplanens koppling till det delregionala 
målet
Knivsta kommun har en trafikstrategi för åren 2014-
2025 som redovisar hur trafikinfrastrukturen ska ut-
vecklas i en snabbt växande kommun. Kommunen 
har idag inga planer på att rusta upp den befintli-
ga tågstationen i Knivsta tätort men det kan bli en 
framtida diskussion i och med utbyggnaden av spår 
genom kommunen. Det finns idag en planskild järn-
vägskorsning för biltrafik samt gång och cykel som 
planeras ersättas med en planskild gång- och cykel-
passage med access till perrongens södra ände. Detta 
innebär att kapaciteten på ostkustbanan kan höjas. 
En funktionsstudie är planerad att tas fram i samar-
bete med Trafikverket för att utreda behovet av en ny 
planskild vägförbindelse över järnvägen i Knivsta tät-
ort i framtiden. De mål och ställningstaganden som 
tagits fram av kommunen kopplade till ett regionalt 
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och delregionalt perspektiv är:
• Knivsta kommun verkar för utbyggnad av Ost-

kustbanan från två till fyra spår samt anläggande 
av ny station i Alsike.

• Markreservat reserveras för två nya motortrafik-
platser inom kommunen, en nordöst om Alsike 
och en strax norr om kommungränsen mot Sig-
tuna kommun.

• Ett nytt regionalt cykelstråk från Uppsala i norr 
till Märsta i söder.

Kollektivtrafik
Regionalt mål:
Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 
2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av moto-
riserade resor ska fördubblas till år 2030.

Delregionalt mål:
Arlandaregionen har inget specifikt mål kopplat 
till kollektivtrafik men förutsätter, i och med målet 
kopplat till bostadsförsörjning, en väl fungerande kol-
lektivtrafik. Arlandaregionen anser även att en god 
kollektivtrafik är en nödvändighet för att nå regio-
nens mål om social, ekologisk och ekonomisk håll-
barhet. Exempelvis ska företag lokaliseras till platser 
med god kollektivtrafik.

Översiktsplanens koppling till det regionala målet
Knivsta kommun har svårt att nå det regionala målet 
om en fördubbling av resor i kollektivtrafiken fram 
till 2020 då det inte finns tillräckligt med reseunder-

lag på landsbygden för att göra busstrafiken mer att-
raktiv. Kommunen har dock en målsättning att suc-
cessivt öka resorna i kollektivtrafiken, men kommer 
främst att satsa på att förbättra framkomligheten för 
gående och cyklister. De strategier kommunen har 
tagit fram i översiktsplanen är:

• Arbeta för en ny pendeltågsstation i Alsike.
• Öka turtätheten för busstrafiken genom att explo-

ateringen på landsbygden sker i stråk som bättre 
kan försörjas med kollektivtrafik.

• Utveckla noderna i busstrafiknätet för att förenk-
la snabba byten mellan olika busslinjer och tra-
fikslag.

• Undersöka hur infartsparkeringarna kan utveck-
las för att underlätta vardagen för de som pendlar 
med buss.

• En fungerande busstrafik ska finnas när de första 
invånarna flyttar in i ett område.

• Fokusera på att ge förutsättningar för Mobility 
management-åtgärder genom att ligga steget före 
gällande information till invånarna för att skapa 
mer hållbara transportval och beteenden.

Produktionsvärdet från jordbruks- och 
trädgårdssektorn
Regionalt mål:
Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssek-
torn ska öka 20% fram till år 2030 (1874 mkr). Pro-
duktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under 
samma period öka med minst 200% (654 mkr).

Delregionalt mål:
Det finns idag inget utpekat delregionalt mål för 
jordbruks- och trädgårdssektorn. Däremot har Ar-
landaregionen pekat ut förslag för att nå ekologisk 
hållbar utveckling där ett är kopplat till jordbruks-
sektorn. Arlandaregionen vill att fler näringar inom 
jordbrukssektorn kan ställa om till ekologisk odling.

Översiktsplanens koppling till det regionala målet
Knivsta kommun förespråkar ett hållbart förhåll-
ningssätt inom alla verksamheter och så även inom 
jordbruks- och trädgårdssektorn. Översiktsplanen har 
inte fokuserat ingående på enskilda näringar utan 
syftar till att främja all form av verksamhetsutveck-
ling och att utvecklingen ska ske med ett hållbart till-
vägagångssätt. Knivsta kommuns strategi gällande att 
skapa ett produktivt och hållbart jordbruk är att:

• Exploatering av åkermark och produktiv skogs-
mark ska i största möjliga utsträckning undvikas. 
Detta ska säkerställas genom att exploateringen 
av landsbygden främst sker utmed stråk som kan 
försörjas av kollektivtrafik. Produktionsvärdet 
inom jordbruks- och trädgårdssektorn förväntas 
därmed inte att minska i och med översiktspla-
nen.



LÄNSSTYRELSENS 
UTSTÄLLNINGSYTTRANDE

I detta kapitel återfinns länsstyrelsens 
utställningsyttrande som avgetts efter 

utställning av översiktsplanen. Yttrandet 
finns med i sin helhet för att klargöra 
i vilket avseende stat och kommun har 

olika uppfattningar. 



Inledning
Knivsta kommun har översänt förslag till kom-
munomfattande översiktsplan,”Översiktsplan 2035 
med utblick mot 2050”, för granskning enligt 3 kap. 
12 § plan och bygglagen (2010:900), PBL. Den nu 
gällande översiktsplanen antogs år 2006.

Länsstyrelsen lämnade ett samrådsyttrande den 19 
juni 2017 (dnr 401-2916-17). Kommunen har kom-
menterat Länsstyrelsens synpunkter i en samrådsre-
dogörelse. Kommunen har reviderat planhandling-
en, Länsstyrelsen har dock kvarvarande synpunkter 
som framförs nedan.

Enligt 3 kap 16 § PBL ska länsstyrelsen i samband 
med utställning av översiktsplan avge ett gransk-
ningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det 
framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. miljöbalken,

2. förslaget kan medverka till att en miljökvali-
tetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveck-

ling i strandnära lägen (LISområden) inte är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljö-
balken,

4. sådana frågor rörande användningen av mark- 
och vattenområden som angår två eller flera 
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt 
(mellankommunala frågor), och 

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämp-
ligt med hänsyn till människors hälsa eller sä-
kerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.

Enligt 3 kap 20 § PBL ska länsstyrelsens gransknings-
yttrande fogas till den antagna översiktsplanen. Om 
länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, 
ska det anmärkas i planen.

Sammanfattning av 
Länsstyrelsen synpunkter
Knivsta kommun inleder varje kapitel med ställ-
ningstaganden och riktlinjer som ska tillämpas i 
kommande detaljplanering, bygglovsgivning m.m. 
Länsstyrelsen anser att planförslaget i väsentliga de-
lar är alltför övergripande och tappar i tydlighet för

efterföljande planering och beslut. För att översikts-
planen ska vara vägledande i den långsiktiga utveck-
lingen av den fysiska miljön anser Länsstyrelsen att yt-
terligare fördjupningar och analyser behöver arbetas 
fram i kommande planering. Länsstyrelsen anser att 
utvecklingen i de utpekade orterna på landsbygden 
och utvecklingen av landsbygden i övrigt bör föregås 
av ytterligare fördjupningar. Sådana fördjupningar 
ger stöd i planering och efterföljande beslut i områ-
den där konkurrens mellan olika intressen föreligger.

I planförslaget framgår inte hur intressekonflikter 
eller avvägningar i de föreslagna exploateringsområ-
dena ska göras. Flera av de föreslagna utbyggnads-
områdena berör områden av riksintresse för kultur-
miljövården. Länsstyrelsen anser att det krävs tydliga 
riktlinjer för hur kommunen avser att ta hänsyn till 
och tillgodose riksintressena för kulturmiljövården så 
att värdena inte påtagligt skadas. Inom vissa områden 
finns risk för att riksintresset för kulturmiljövården 
inte tillgodoses i tillräcklig omfattning och riskerar 
att skadas påtagligt.

Granskningsyttrande till Översiktsplan 2035 
med utblick mot 2050 för Knivsta kommun

GRANSKNINGSYTTRANDE

2017-10-20      DNR:401-5200-17
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asmah.ismaal@lansstyrelsen.se

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17. TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010. E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

72 1/5



Ingen av kommunens vattenförekomster når idag 
god ekologisk status. Länsstyrelsen vill därför betona 
vikten av att dagvattenfrågorna kommer in tidigt i pl-
anprocesserna samt att kommunen förhåller sig mer 
konkret till de fastställda tidsangivelserna för MKN.

Länsstyrelsen anser vidare att det i översiktsplanen 
bör finnas ett resonemang om hur kommunen bör 
utvecklas om delar av planförslaget inte går att ge-
nomföra på grund av motstående intressen, natur- 
och kulturvärden, eller om överledningen till Käp-
pala avloppsreningsverk inte går att genomföra som 
planerat.

Utan kraftfulla åtgärder för MKN och tydliga riktlin-
jer för att tillgodose riksintresset för kulturmiljövår-
den kan konsekvensen bli, att Länsstyrelsen i efter-
följande detaljplanering kan komma att överpröva 
detaljplaner enligt 11 kap. 10 § PBL.

Granskningssynpunkter
Riksintressen
Riksintresse kulturmiljövården
Flera av områdena av riksintresse för kulturmiljövår-
den ligger inom eller i anslutning till områden där 
utveckling föreslås. I flera av de föreslagna utbygg-
nadsområdena riskerar värdena inom riksintresseom-
rådena för kulturmiljövården att påverkas negativt 
och i vissa fall att skadas påtagligt. Det gäller särskilt 
för exploateringsområden inom riksintresseområdet 
Långhundraleden C41, då dalgången är flack och 
öppen, och för riksintresseområdet Landskapet kring 
Valloxen C45, med öppen mark norr om Valloxen.

Länsstyrelsen anser att fördjupande underlag avseen-
de den föreslagna exploateringens påverkan på riks-
intresseområdena för kulturmiljövården bör tas fram
i det fortsatta översiktsplanearbetet. Detta för att 
klargöra om föreslagna utbyggnadsområden kan 
kombineras med bibehållna bärande värden inom 
riksintresseområdena. Kumulativa effekter bör även 
beaktas i arbetet.

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen saknar ett 
mer aktivt förhållningssätt gentemot hur riksintres-
seområdenas värden ska beaktas, liksom utarbetade 
riktlinjer för hur riksintresseområdenas värden kan 
undgå att skadas, att tillgodoses eller stärkas. Innan 
dessa riktlinjer har tagits fram kommer påverkan 
på kultmiljövårdens riksintressen istället att behöva 
hanteras mer ingående i kommande detaljplaner, 
bygglov, förhandsbesked m.m. Utöver att det är en 
mer arbetskrävande metod, är det enligt Länsstyrel-
sen otillfredsställande, då viktiga kulturhistoriska vär-
den riskerar att skadas eller försvinna. Inom vissa om-
råden där risk att riksintresset för kulturmiljövården 
inte kan tillgodoses, kan, som ovan angivits, Länssty-
relsen komma att överpröva detaljplaner enligt 11 
kap. 10 § PBL.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Länsstyrelsen vill inledningsvis upplysa om vikten av 
att tidsgränserna för MKN vatten uppnås, bl.a. har 
domstolarna under senare år vid tillståndsgivning 
blivit alltmer restriktiva när det gäller försämrings-
förbudet för vattenstatus. Länsstyrelsen vill därför 
betona vikten av att kommunen i översiktsplanen för-

håller sig mer konkret till dessa tidsgränser. Utsläpp 
av dagvatten och spillvatten är väsentliga källor till 
övergödning av vattendrag och sjöar i Knivsta kom-
mun. När det gäller utsläpp av avloppsvatten är de 
åtgärder som verkligen kan leda till minskade utsläpp 
till lokala recipienter, en omledning till Käppala av-
loppsreningsverk, utbyggnad av kommunalt VA och 
förbättrade enskilda avlopp. Länsstyrelsen anser att 
det är tveksamt om dessa åtgärder kommer hinna få 
genomslag i form av minskade utsläpp till recipient 
innan tidpunkten för beslutade miljökvalitetsnor-
merna är nådd.

MKN vatten med avseende på    
kvalitetsfaktorn hydromorfologi
I planförslaget saknas åtgärder för att nå miljökvali-
tetsnormer med avseende på hydromorfologi. För 
att klara MKN till utsatt tid behöver närmiljöerna 
vid tätortsnära vattenförekomster skyddas från ökad 
exploatering, som påverkar vattnets ekologi negativt. 
Morfologiska förändringar orsakar idag sämre än god 
status för Valloxen med avseende på parametrarna 
Närområdet runt sjöar och Svämplanets strukturer
och funktion runt sjöar. Lövstaån, norr om Vallox-
en har sämre än god status med avseende på para-
metrarna Vattendragsfårans kanter, Vattendragets 
närområde och Svämplanets strukturer och funktion 
i vattendrag. Exploatering kan svårligen komma till 
stånd utan att kraftfulla åtgärder vidtas för att förbätt-
ra statusen i dessa vattenförekomster. Utan kraftful-
la åtgärder kan konsekvensen bli, att Länsstyrelsen i 
efterföljande detaljplanering kan, som ovan angivits, 
komma att överpröva detaljplaner enligt 11 kap. 10 § 
PBL med avseende på MKN. 
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Knivstaån kommer att bli en vattenförekomst med 
egna miljökvalitetsnormer och den hydromorfologis-
ka påverkan på ån ska därför hanteras i kommande 
planering, förhandsbesked mm.

Dagvatten
Knivsta kommuns förslag till dagvattenstrategi redo-
visar ambitiösa mål och tydliga strategier för att nå 
dessa. Länsstyrelsen anser att det är av största vikt att
dagvattenstrategin snarast beslutas och tillämpas 
fullt ut i alla skeden inom fysisk planering och ex-
ploatering. Dagvattenstrategins mål att Dagvat-
tenhanteringen inte ska försämra vattenkvaliteten i 
Knivstas sjöar och vattendrag, är en stor utmaning för 
kommunen om utbyggnad av tätorterna sker enligt 
planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen belyser 
problemet med dagvattenhanteringen inom redan 
bebyggda områden. Länsstyrelsen instämmer med 
kommunen att dagvattenstrategin bör kompletteras 
med åtgärder för hur dagvatten ska hanteras inom 
befintliga bebyggda miljöer.

Enligt planförslaget kommer Knivsta tätort och Al-
sike succesivt att växa samman. Det innebär att de 
mellanliggande grönområden, som har förmåga att 
på ett naturligt sätt infiltrera dagvatten, kommer att 
minska. Klimatförändringarna innebär att det före-
ligger en risk för ökade flöden av dagvatten. När möj-
ligheterna att i senare planeringsskeden avsätta mark 
för magasinering och infiltrering av dagvatten är be-
gränsade anser Länsstyrelsen att kommunen redan i 
översiktsplanen bör avsätta mark som är lämpliga för 
hantering av dagvatten.

Mellankommunala frågor
Vatten och avlopp
Kapaciteten i det befintliga avloppsreningsverket 
kommer med nuvarande befolkningsutveckling 
inom några år att ha uppnått maximal tillståndsgiven
anslutningsgrad på 13 000 pe. Översiktsplanen före-
slår en överledning till Käppala avloppsreningsverk 
som huvudalternativ och i andra hand en ut- eller 
ombyggnad av befintligt reningsverk. Även om hu-
vudalternativet kan genomföras kommer, på grund 
av den tid en överledning tar att genomföra, det att 
krävas en temporär lösning för att kunna hantera av-
loppsvattnet. 

En överledning till Käppalaverket har flera förde-
lar. För det fallet överledningen av något skäl inte 
genomförs är Länsstyrelsens bedömning att en ut-
byggnad av Knivsta reningsverk inte är ett realistiskt 
alternativ. Även om god reningsnivå skulle uppnås 
efter en om- eller tillbyggnad, kan Knivstaån som re-
cipient inte klara belastningen från förväntad befolk-
ningsökning. Länsstyrelsen anser att kommunen där-
för bör beskriva tidplan och närmare förutsättningar 
för att en överledning till Käppalaverket kan komma 
till stånd. Knivsta kommun bör, i händelse av att en 
överledning inte kan genomföras, utreda vilket eller 
vilka alternativ som i så fall står till buds för att lösa
avloppsfrågan. Denna oklarhet om hur avloppsvatten 
från en växande befolkning ska kunna omhändertas 
innebär dessutom en osäkerhet om de olika åtgärder 
som ingår i VA-planen kan genomföras bl.a. när det 
gäller anslutning av bristfälliga avlopp.

En överföring av Knivstas avlopp till Käppala av-
loppsreningsverk medför dessutom konsekvenser för 
miljökvalitetsnormerna för vatten i recipienten Askri-
kefjärden. Länsstyrelsen anser att dessa konsekvenser 
åtminstone översiktligt bör redovisas i översiktspla-
nen.

Hälsa och säkerhet
Trafik, transporter samt buller
Länsstyrelsen är positiv till Knivsta kommuns övergri-
pande strategi med förtätning av Knivsta och Alsike 
tätort, vilket skapar förutsättningar för att styra mot ett
minskat bilanvändande och för en ökad andel kollek-
tivtrafik. Knivsta är en ort med hög tillväxt och den 
långsiktiga trenden är en ökning av transporter med 
bil, såväl som för andra transporter. I översiktsplanen 
föreslås på sikt två nya avfarter till motorvägen samt 
en färjeförbindelse med Håbo kommun. I översikts-
planen uttalas att dessa effekter och konsekvenser ska 
utredas närmare i efterföljande planering. Länssty-
relsen anser att detta är otillräckligt. Dessa åtgärder 
kommer sannolikt att ha stor påverkan på trafikflöde-
na i kommunen och riskera att motverka de positiva
ansatserna i övrigt för att minska trafiken i tätorten. 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen bör innehålla 
en översiktlig bedömning av konsekvenserna för häl-
sa och miljö av dessa förslag.

Skyddsavstånd farligt gods (väg- och järnväg)
I översiktsplanen nämns att rådande regler och sä-
kerhetsavstånd till transportleder för farligt gods ska 
följas. Däremot finns i översiktsplanen inga riktlinjer 
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för hur avvägningen mellan risk och exploatering ska 
göras. Det innebär att avvägningen mellan risk och 
exploatering hänskjuts till framtida detaljplanering 
och till prövning av enskilda ärenden om lov och 
förhandsbesked mm. För att underlätta kommande 
detaljplanering m.m. bör översiktsplanen innehålla 
tydliga riktlinjer för hur en sådan riskavvägning ska 
göras.

Länsstyrelsens övriga synpunkter    
och upplysningar
Kulturmiljö
I del 2: Knivsta idag, nämns både vikten av en strate-
gisk inriktning för kulturmiljöarbete och även arbe-
te med kulturplanering, en metod för att integrera 
kulturmiljö i planeringen, Länsstyrelsen välkomnar 
denna ansats.

Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att förtät-
ning av äldre bebyggelse och ökad exploatering på 
höjden i småskaliga miljöer, såsom Knivsta tätort, 
kan påverka kulturmiljön och stadsbild negativt. Det 
är angeläget att utvecklingen sker med hänsyn till de 
befintliga värdena genom tydliga planeringsriktlin-
jer.

I Knivsta kommun finns tre byggnadsminnen och ett 
statligt byggnadsminne. Därtill finns sju kyrkor, va-
rav sex är medeltida. Dessa bebyggelsemiljöer, som i 
flera fall ligger inom riksintresseområdena och utgör 
uttryck för riksintressena, bör redovisas i översiktspla-
nen.

För att underlätta en helhetssyn på kommunens kul-
turmiljöer i efterföljande planering anser Länsstyrel-
sen att kommunen kan ha som intention att ta fram 
ett kommunomfattande kulturmiljöprogram, där för-
historiska och historiska landskap behandlas inklusi-
ve deras markörer i form av fornlämningar, byggna-
der, m.m. Kulturlandskapets visuella, funktionella 
och sociala samband är också viktiga att belysa.

Fornlämningar
Inför alla markingrepp inom fornlämningar och forn-
lämningsområden krävs tillstånd från Länsstyrelsen 
som sker enligt kulturmiljölagen (1988:950), KML. 
I de fall fornlämningar jämte tillräckligt stora skydds-
områden inte kan bevaras inom nybyggnadsområdet, 
och tillstånd till borttagande medges, genomförs en 
arkeologisk för- och slutundersökning. Arkeologiska 
undersökningar genomförs oftast först efter det att de-
taljplanen vunnit laga kraft.

Klimatanpassning
I Knivsta kommuns dagvattenstrategi finns tydliga 
mål och strategier för hur dagvatten kan hanteras, 
bl. a. nämns strategin att reservera mark i lågpunk-
ter som kan översvämmas och hålla större mängder 
vatten vid höga vattenflöden. Länsstyrelsen anser att 
kommunen i kommande planering ska peka ut om-
råden som kan översvämmas vid höga vattenflöden.

I del 1, Planförslaget, i kapitlet Klimatförändringar, 
ligger fokus på att minska översvämningsrisken. Läns-
styrelsen vill påpeka att det är viktigt att även beakta
andra aspekter av de effekter som klimatförändringar-

na för med sig, som exempelvis värmebölja. Med ett 
förändrat klimat och fler antal varma dagar ökar ris-
ken för urbana värmeeffekter på platser med mycket 
hårdgjorda ytor. Länsstyrelsen framförde i samråds-
skedet att i den risk- och sårbarhetsanalys som ska 
genomföras bör även värmebölja ingå som en para-
meter.

Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att det 
under 2016 levererades en lågpunktskartering, in-
klusive rinnvägar, till samtliga av länets kommuner. 
Lågpunktskarteringen kan med fördel användas som 
underlag i den risk- och sårbarhetsanalys som ska 
genomföras samt i kommande detaljplanering, för-
handsbesked samt bygglov m.m. Lågpunktskartering-
en för länet är just nu under uppdatering. En leve-
rans av en uppdaterad kartering förväntas vara länets 
kommuner tillhanda så snart som möjligt. 

Potentiellt förorenade områden 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen finns inom 
kommunen ingen mark som är så förorenad att ny-
byggnad inte kan bli möjlig efter erforderlig sanering. 
Länsstyrelsen anser att även om marken är möjlig att 
bebygga efter sanering bör fastigheter och riskklasser 
markeras tydligare i planen, så att exploatörer kan få 
en uppfattning om vilken markanvändning som är 
möjlig inom olika områden samt om vad som krävs 
av dem i samband med byggprojekt.
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Många förorenade områden kan ha en varierande 
utbredning, vilket innebär att flera fastigheter histo-
riskt sett kan beröras av föroreningar. Detta gäller ex-
empelvis nedlagda deponier och handelsträdgårdar. 
Inom Knivsta kommun finns totalt 124 potentiellt 
förorenade områden med varierande utbrednings-
område. Av dessa har 18 områden tilldelats riskklas-
serna 1 och 2, vilket betyder att det är angeläget att
undersöka dessa områden beträffande i förorenings-
situationen. Länsstyrelsen råder kommunen att 
översiktligt redovisa vilka konstaterade förorenade 
områden som finns i Knivsta kommun där exploa-
tering kan påverka risken för spridning av olika föro-
reningar såsom tex perfluorerade ämnen (PFAS). På 
flera ställen inom kommunen har PFAS uppmätts, 
tex i Knivstaåns ytvatten intill reningsverket i Knivsta 
kommun.

Elektromagnetiska fält, radon och UV-strålning
I översiktsplanen informeras om vilka säkerhetsav-
stånd som ska gälla från kommunens kraftledningar. 
Länsstyrelsen anser att informationen med fördel kan
kompletteras med en karta av vilka kraftledningar, 
som bör omges av skyddsavstånd till bebyggelse för 
elektromagnetiska fält.

Vid nybyggnation ska avsikten vara att säkerställa att 
radonhalten i nya bostäder ligger under Boverkets 
gränsvärde på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde. Länssty-
relsen anser att kommunen bör upplysa om Bover-
kets gränsvärden för radon i översiktsplanen.

Risker för ras, skred, erosion eller översvämning
De geotekniska förhållandena inom Knivsta kom-
mun är visserligen gynnsamma. Men eftersom geo-
tekniska faktorer kan vara avgörande för vad som är 
lämplig markanvändning utifrån ett geotekniskt per-
spektiv, är det lämpligt att översiktligt redovisa dessa 
med avseende på geotekniska säkerhetsfaktorer (Se 
även SGIs yttrande, bilaga 6).

Artskydd och artskyddsförordningen
Fridlysta arter hanteras mycket begränsat i planför-
slaget. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att före-
komsten av fridlysta arter inom ett område som av-
ses exploateras uppmärksammas i ett tidigt skede, 
eftersom det annars kan uppstå hinder att genomfö-
ra planerad exploatering. Åtgärder som kan påverka 
fridlysta arter på ett sätt som är förbjudet enligt art-
skyddsförordningen får inte genomföras utan medgi-
ven dispens från Länsstyrelsen. Förutsättningarna för 
att få dispens är begränsade enligt artskyddsförord-
ningen. En dispens får inte innebära att syftet med 
artskyddet äventyras. För att dispens ska ges från be-
stämmelserna i artskyddsförordningen behöver krite-
rierna i artskyddsförordningens 14 § respektive 15 § 
vara uppfyllda.

Deltagare
Landshövding Göran Enander har beslutat i detta 
ärende. Planhandläggare Asmah Ismaal har varit fö-
redragande. I den slutliga handläggningen av ären-
det har också länsråd Johan von Knorring, chef för 
samhällsavdelningen Christel Benfalk, chef för plan- 
och bostadsenheten Annika Israelsson, miljöskydds-
handläggare Ulf Lindblom, arkeolog Ann Luthan-
der, antikvarie Hampus Benckert samt handläggare
klimatanpassning Karin Gustavsson deltagit. 

Ärendet har hanterats med digital signering och har 
därför inga underskrifter. 

Göran Enander   Asmah Ismaal

Sändlista:
• Sveriges geologiska undersökningar (SGU)
• Försvarsmakten    
• Luftfartsverket (LFV) 
• Svenska kraftnät, 
• Statens geotekniska institut (SGI) 
• Sjöfartsverket
• Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
• Lantmäteriet (LM)   
• Trafikverket,   
• Energimyndigheten   
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