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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. 
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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
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8 ÖVERSIKTSPLAN 2017

Översiktsplanen är kommunens verktyg för att visa 
långsiktiga och övergripande planer för hur mark- 
och vattenområden ska användas samt i vilken rikt-
ning den byggda strukturen är tänkt att utvecklas 
framöver. Planens omfattning är heltäckande, vilket 
innebär att den ska inkludera hela kommunens geo-
grafiska utbredning, och ska förutom att redovisa ut-
vecklingsområden även redovisa vilka områden som 
ska bevaras. För att främja en hållbar utveckling och 
lyfta frågor som är viktiga för kommunen används 
översiktsplanen för att redovisa övergripande visioner 
och strategier.

Översiktsplanen och arbetet med att ta fram den reg-
leras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) samt i 
miljöbalken (MB 1998:808). Enligt dessa lagar ska 
översiktsplanen tydligt redovisa både innebörden av 
de förslag som presenteras samt dess konsekvenser. 
Översiktsplanen är ett dokument som ska agera väg-
ledande men som inte är juridiskt bindande. Detta 
innebär att den inte garanterar genomförande utan 
fungerar som ett ramverk som skapar möjligheter för 
framtida utveckling. 

I översiktsplanen vägs olika allmänna intressen mot 
varandra. Innehållet i översiktsplanen kan inte över-
klagas, då de allmänna intressena inte vägs mot de 
enskilda. 

Mer detaljerade avvägningar sker i detaljplaner och 
områdesbestämmelser som är juridiskt bindande. 
Dessa kan även överklagas. När en ny översiktsplan 
tagits fram och vunnit laga kraft upphävs både över-

  1   Vad är en översiktsplan?

Översiktsplan

Detaljplan

Områdes-
bestämmelser

Bygglov

Regionplan

Vägledande
Bindande

Plansystem enligt PBL

Enligt Plan- och bygglagen ska översikts-
planen redovisa:

• grunddragen i kommunens syn på användning 
av mark- och vattenområden

• hur den byggda miljön ska användas, utveck-
las och bevaras

• hur kommunen avser att tillgodose riksintres-
sen och följa gällande miljökvalitetsnormer

• allmänna intressen och hur de avvägs mot 
varandra samt miljö- och riskfaktorer

• hur kommunen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta na-
tionella och regionala mål samt planer och 
program av betydelse för en hållbar utveck-
ling inom kommunen

• hur kommunen avser att tillgodose det lång-
siktiga behovet av bostäder

• planens konsekvenser

Plansystem enligt Plan- och bygglagen (PBL).

siktsplaner och fördjupade översiktsplaner som anta-
gits tidigare. De juridiskt bindande planerna som ta-
gits fram innan den nya översiktsplanen har däremot 
kvar sin juridiska status och upphävs inte. 
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Tre skeden
Arbetet med översiktsplanen kan enligt Boverket de-
las in i tre skeden: samråd, utställning och antagan-
de, vilka beskrivs mer i detalj nedan. Dessa skeden 
är reglerade i plan- och bygglagen. När kommunen 
upprättar ett förslag till översiktsplan ska den sam-
rådas med länsstyrelsen, regionala samverkansorgan, 
grannkommunerna och andra berörda. 

Medborgarinflytande är en viktig del i planarbetet, 
alla som bor i en kommun ska få möjlighet att kom-
ma till tals om kommunens framtid. De kunskaper 
som medborgarna har om sin närmiljö är ett värde-
fullt underlag för kommunens planering. För att få 
ett starkt och brett medborgarinflytande är det viktigt 
att all planering, även den översiktliga, sker i transpa-
rens med öppenhet och insyn. 

Samråd
Första steget i planarbetet är att ta fram ett sam-
rådsunderlag. Samrådsunderlaget ska därefter god-
kännas av kommunstyrelsen för att sedan skickas på 
samråd. Under samrådet ställs ett första planförslag 
ut. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter 
på planförslaget från både invånare, myndigheter 
och övriga intressenter. Efter samrådet sammanställs 
alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. 
Med utgångspunkt i sammanställningen bestämmer 
kommunstyrelsen hur planförslaget ska omarbetas. 
Det är också kommunstyrelsen som bestämmer när 
planförslaget är färdigt för att gå vidare till utställning 

som är planprocessen nästa steg. För att säkerställa att 
en hållbar utveckling främjas ska konsekvenserna av 
föreslagna förändringar analyseras under processens 
gång. Samråd för denna översiktsplan pågick under 
perioden 3 maj – 3 juni 2017.

Utställning
Syftet med utställningen är att visa hur synpunkterna 
från samrådet påverkat planförslaget och att ytterli-
gare en möjlighet att lämna synpunkter på planen 
ges. Utställningen ska enligt plan- och bygglagen 
pågå under minst två månader. Efter utställningen 
sammanställs alla synpunkter och kommunstyrelsen 
tar därefter ställning till vilka förändringar som ska 
göras i planförslaget. När kommunstyrelsen är nöjd 
med planen överlämnas den till kommunfullmäktige 
för slutgiltigt antagande. Om kommunstyrelsen efter 
utställningen beslutar att stora förändringar ska göras 
i planförslaget ska förslaget ställas ut ytterligare en 
gång igen innan det kan antas av kommunfullmäkti-
ge. Utställning av denna översiktsplan pågick under 
perioden 21 augusti – 22 oktober 2017.

  2   Processen för översiktsplanearbete 
Antagande
Kommunfullmäktige antar översiktsplanen. Därefter 
ska kommunfullmäktige under varje mandatperiod 
ta ställning till om planen är aktuell, om den behö-
ver omarbetas eller om den på något sätt behöver för-
djupas. Denna översiktsplan antogs av Knivsta kom-
munfullmärktige den 13 december 2017.

Rullande översiktsplanering 
En översiktsplan ska enligt Boverket alltid vara ak-
tuell och vara anpassad efter samhällets snabba för-
ändringar. En metod för att säkerställa en ständigt 
aktuell översiktsplan är att arbeta med rullande över-
siktsplanering. Rullande översiktsplanering innebär 
att planeringen inte bara innefattar ett statiskt plan-
dokument utan att arbetet med översiktsplanen även 
sker i en ständigt pågående process. Ett sätt att tilläm-
pa denna metod är att efter antagande av en ny över-
siktsplan arbeta löpande med fortsatta utredningar, 
fördjupade översiktsplaner eller tematiska tillägg. 

START SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE



10 ÖVERSIKTSPLAN 2017

  3   Om Knivsta kommun 
Knivsta kommun bildades den 1 januari 2003 ge-
nom en uppdelning av Uppsala kommun till två nya 
kommuner, Knivsta och Uppsala. Det skedde som 
resultat av en folkomröstning där boende i det som 
då var Knivsta kommundel röstade för att bilda en 
egen kommun. Då hade kommundelen ungefär 12 
000 invånare. 

Knivsta är idag en växande, modern och hållbar kom-
mun med en aktiv och levande landsbygd. Kommu-
nen ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm-Upp-
sala, något som är attraktivt för både boende och 
företag. Placeringen är strategisk där en kombination 
av bra kommunikationer i form av motorvägen E4 
och kollektivtrafik kopplar Knivsta till Uppsala och 
Stockholm. Med tåg tar det endast 30 minuter till 
Stockholm, 8 minuter till Arlanda och 10 minuter 
till Uppsala. Idag arbetspendlar cirka 6 000 personer 
ut från kommunen och 1 700 pendlar in, främst till 
och från Uppsala, Stockholm och Sigtuna. 

Knivsta är en snabbt växande kommun med en po-
sitiv befolkningstillväxt. Kommunens befolkning har 
nästintill fördubblats sedan 1980. Under 2015 ökade 
befolkningen med 4,7%, vilket var Sveriges största 
procentuella ökning under året. Idag befolkas tätor-
terna Knivsta och Alsike med omgivande byar av cir-
ka 17000 invånare. Kommunens befolkning är ung, 
så mycket som en tredjedel består av barn och unga. 
Hela 64% är under 44 år, vilket är jämförbart med 
rikets 55% för samma åldersgrupp. Den vanligaste 

hushållssammansättningen är hushållstypen ”Sam-
manboende med barn 0-24 år” där två barn är mest 
förekommande. Andelen enpersonshushåll är låg, 
24% jämfört med rikets 38%. År 2012 var antalet per-
soner per hushåll 2,7 jämförbart med snittet i riket 
på 2,2.

Bostadsbeståndet i kommunen består idag främst av 
småhus, men en växande andel flerfamiljshus skapar 
en mångfald av boendeformer och en dynamisk bo-
endemiljö. 

Antalet småhus motsvarar drygt 70% av bostadsbe-
ståndet, vilket kan sättas i relation till antalet lägen-
heter i flerbostadshus som motsvarar knappt 30%. 
Den största delen av befolkningen bor i tätorterna 
Knivsta och Alsike, med en fördelning på cirka 52% i 
Knivsta tätort och 25% i Alsike tätort. Cirka 23% bor 
på landsbygden. 

Det finns idag 22 förskolor i Knivsta kommun. Näs-
tan alla är lokaliserade i Knivsta centralort samt i Al-
sike. Totalt finns tio grundskolor i kommunen, varav 
åtta är kommunala och två är fristående. Grundsko-
lorna återfinns främst i Knivsta samt Alsike tätort. På 
landsbygden finns två stycken grundskolor, en i Lag-
ga kyrkby och en i Husby-Långhundra kyrkby. Tre av 
skolorna har även högstadium; Alsike skola, Marga-
rethaskolan och Thunmanskolan. Det finns ett gym-
nasium i Knivsta kommun, Sjögrenska gymnasiet. 
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Befolkningsökning i Knivsta kommun och i Sverige. (2015)
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Arbetslöshet i Knivsta kommun och i Sverige. (2015)
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39%
46%

15%

Eftergymnasial

Gymnasial

Förgymnasial

49%
41%

10%

2004 2014

Eftergymnasial

Gymnasial

Förgymnasial

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Riket Knivsta kommun

0-15 16-24 25-44 45-64 65-74 75-w

18,5%

10,9%

26%
24,8%

11,2%

8,6%

26%

9,9%

27,7%

22,9%

8,8%

4,8%

Åldersfördelning i Knivsta kommun och i Sverige (2015).

Knivsta kommun har ett växande näringsliv. Andelen 
av kommunens arbetstagare som arbetar i kommu-
nen uppgick 2016 till 49,7%. Arbetslösheten i kom-
munen är väldigt låg, endast 2,6% är öppet arbets-
lösa vilket kan relateras till rikets 7,6% under 2016. 
Största arbetsgivaren inom kommunen är Knivsta 
kommun och största sektorerna är utbildning, vård 
och omsorg, byggverksamhet och handel i fallande 
ordning. 

Knivsta kännetecknas av naturområden med stora 
rekreationsmöjligheter för både Knivstabor och be-
sökare. Naturlandskapet inbjuder till aktivitet och 
friluftsliv vilket ökar folkhälsan. Det rika jordbruks-
landskapet skapar tillsammans med sjöarna Valloxen 
och Säbysjön vackra vidder vilka är en tillgång för 
kommunen och präglar landskapet i stort.

25%

52%

23%

Alsike

Knivsta
tätort

Landsbygd

Utbildningsnivå i Knivsta kommun. Jämförelse mellan åren 2004 och 2014.Andel av kommunens boende i Knivsta tätort, 
Alsike och på landsbygden.
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Knivsta

Sigtuna

Uppsala

Stockholm

In- och utpendling totalt

1 740   Inpendling

Utpendling   6 000

1 340

100
180

920

2 400

1 000

In- och utpendling till och från Knivsta kommun.

Knivsta kommun ligger i en dynamisk och snabbväx-
ande region vilket kräver ett bra och brett samarbete 
inom regionen. Det regionala samarbetet i länet är 
väl utvecklat och Knivsta kommun deltar i ett flertal 
samarbetsorgan både inom och utom länet. Går det 
bra för regionen går det bra för Knivsta kommun och 
kommunen kan med sina förutsättningar bidra till en 
god utveckling av regionen.

Nedan presenteras ett antal viktigare samarbeten där 
Knivsta kommun är aktiv: Uppsala läns RUS, Stock-
holmsregionens RUFS, Arlandaregionen och Stock-
holm Business Alliance. Utöver samverkan i ovan 
nämnda samarbetsformer arbetar Knivsta kommun 
även med grannkommuner gällande några konkreta 
frågor som skola, vatten- och avloppshantering och 
infrastrukturprojekt.  

Regional utvecklingsstrategi 
för Uppsala län (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en lång-
siktig strategi som handlar om hur organisationen 
Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar 
och utveckla det geografiska området Uppsala län 
tillsammans med andra aktörer. Strategin handlar 
om hur aktörer i Uppsala län gemensamt ska kunna 
skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna att 
leva ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med 
internationell lyskraft. Uppsala län är ett av landets 
snabbast växande län, nära integrerat med Stock-
holmsregionen och omkringliggande län. Uppsala 

län växer med över en procent per år och passerade 
355 000 invånare år 2016. Varken Region Uppsala, 
enskilda kommuner, näringsliv eller organisationer 
kan förverkliga visionen på egen hand. Därför gäller 
det att få till ett samlat agerande i en hållbar riktning, 
där insatser för att stärka delarna samtidigt bidrar 
till helheten. Tre stycken strategiska utvecklingsom-
råden har preciserats: en växande region, en nyska-
pande region och en region för alla. Utvecklingsom-
rådena i RUS är beskrivna i delen ”Nationella och 
regionala mål”.

Regionala utvecklingsplanen 
för Stockholm (RUFS) 
RUFS 2010
Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, 
RUFS 2010, är ett dokument för Stockholmsregio-
nens framtida utveckling. Planen uttrycker den ge-
mensamma viljan för regionens utveckling fram till 
2030 och med utblick mot 2050. Den har arbetats 
fram av ett stort antal aktörer i regionen

RUFS 2010 syftar till att främja en utveckling mot att 
bli ”Europas mest attraktiva storstadsregion”. För att 
uppnå detta mål krävs samverkan inom olika områ-
den som pekats ut i planen. I planen pekas Knivsta 
ut som en viktig pusselbit i östra Mellansverige för 
att tillgodose framtida bostadsbehov. Knivsta är en 
del av ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm. 
ABC-stråket är ett samarbete mellan Stockholm, Ar-
landa och Uppsala tillsammans med Stockholms läns 

  4   Knivsta i regionen 
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landsting och Regionförbundet Uppsala län vilket 
syftar till att stärka den regionala samverkan. Kopp-
lingen är utpekat av RUFS 2010 som ett av landets 
mest expansiva stråk. Kommunikationer från Knivsta 
som pekas ut som viktiga är cykellänken, Knivstastrå-
ket mot Sigtuna och Stockholm samt Järnvägsförbin-
delsen mellan Uppsala, via Knivsta, till Stockholm. 
Järvakilen pekas ut som ett regionalt grönstruktur-
område. Området sträcker sig från Lidingö upp mot 
Knivsta och innehåller viktiga bestånd av ekar och 
naturvärden vilka bidrar med kulturmiljö och för-
bättrad luftkvalitet.    

RUFS 2050
För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050, i samverkan med regionens aktörer. Ut-
gångspunkten för arbetet är den nuvarande planen, 
RUFS 2010. RUFS 2050 kommer i många delar att 
likna RUFS 2010. Delar som kommer att utvecklats 
är bland annat hållbarhetsansatsen, ett större fokus på 
människan och en starkare genomförandeinriktning. 
Samrådet för RUFS 2050 pågick under fler månader 
under 2016. Under hösten 2017 ställs planen ut på 
utställning. Den slutliga planen ska antas under år 
2018.

I samrådsförslaget för nya RUFS lyftes fyra stycken 
övergripande mål fram:

• En tillgänglig region med god livsmiljö

• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande 
miljö

• En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• En resurseffektiv och resilient region

Resiliens
Resiliens är förmågan att hantera förändringar, 
återhämta sig eller motstå olika störningar och 
fortsätta att utvecklas. 

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (RUS)

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010&2050.Arlandaregionen
År 2014 tecknade Stockholm Arlanda flygplats en 
gemensam avsiktsförklaring med Knivsta, Sigtuna, 
Upplands Väsby och Vallentuna kommun för att ut-
veckla arlandaregionen. Genom regelbundna träffar 
mellan både politiker och tjänstemän strävar man 
efter att skapa en positiv utveckling för Arlanda flyg-
plats och kommunerna.

Samarbetet bygger på tre prioriterade områden:
• Infrastruktur och trafikering
• Bostadsbyggande
• Näringsliv och arbetsmarknad
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Infrastruktur och trafikering
Arlandaregionen behöver ett tillgängligt, hållbart 
och effektivt trafiksystem för att arbetsplatser och bo-
städer ska kunna utvecklas. Därför föreslås att parter-
na tar ett samlat grepp kring utbyggnad av infrastruk-
turen. 

Bostadsbyggande
Kommunerna inom Arlandaregionen planerar för 
att tillsammans ha 175 000 invånare år 2030, vilket 
är drygt 40 000 fler än 2015. Det innebär att 22 000 
nya bostäder behöver byggas. Byggnation av olika 
typer av bostäder samt tätare bostadsområden blir 
viktigt. Det är också viktigt att en utbyggnad av vägar 
och kollektivtrafik samordnas med bostadsbyggan-
det.

Näringsliv och arbetsmarknad
Kommunerna i Arlandaregionen vill att fler av dess 
invånare ska ha möjlighet att bo och arbeta inom 
regionen. Regionen är också en mittpunkt mellan 
Stockholm och Uppsala, vilket ger unika möjligheter 
att utveckla näringslivet och arbetsmarknaden på ett 
bra sätt. Kommunerna ska inte se varandra som kon-
kurrenter om invånare och arbetskraft, utan istället 
ska de se varandra som samarbetspartners för att ska-
pa en mer attraktiv region.

Stockholm Business Alliance (SBA)
Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partner-
skap mellan drygt 50 kommuner i åtta län där fokus 

ligger på att attrahera utländska investeringar till re-
gionen. Knivsta är en av kommunerna som ingår i 
SBA. Arbetet delas in i tre delar:

• Investeringsfrämjande
• Internationell marknadsföring
• Näringslivsservice

Inom ramen för SBA-samarbetet arbetar SBA med 
att informera om regionens fördelar, ta hand om för-
frågningar och följa upp de etableringar och inves-
teringar som görs. Utöver detta bidrar partnerkom-
munerna med lokala resurser. Den internationella 
marknadsföringen görs under det gemensamma bud-
skapet ”Stockholm – the Capital of Scandinavia.”

En annan viktig del av arbetet är att förbättra kommu-
nernas service till företagen på hemmaplan genom 
att tillsammans i SBA aktivt arbeta med näringslivs-
frågor. Genom att lyfta regionens samlade fördelar 
skapas bättre förutsättningar för att locka investerare 
och nya etableringar. Den gemensamma visionen är 
att långsiktigt behålla positionen som Europas ledan-
de hållbara tillväxtregion.

Mälardalsrådet
Knivsta ingår tillsammans med 56 andra kommu-
ner och fem landsting i Mälardalsrådet. Mälardals-
rådet bildades år 1992, då politiker från olika delar 
av Stockholm-Mälarregionen såg ett behov av större 
samverkan för att möta den tilltagande urbanisering-
en och befolkningstillväxten i regionen. Mälardalsrå-
det är en politisk samverkansorganisation som bygger 
på frivillighet och konsensus. Uppdraget är att vara 
forum för samverkan i strategiska frågor som berör 
Stockholm-Mälarregionens utveckling. Rådet skapar 
förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt. 
Mälardalsrådet arbetar för en internationellt kon-
kurrenskraftig och hållbar storstadsregion, som är 
attraktiv att leva och verka i. Regionen ska utvecklas 
på ett hållbart sätt genom öppenhet mot omvärlden, 
mångfald, jämställdhet och kreativitet. Det konkre-
ta samarbetet tar avstamp i den funktionella arbets-
marknads-, utbildnings- och bostadsregionen.

De tre viktigaste fokusområden är: 
• Infrastruktur och transporter
• Kunskaps- och kompetensförsörjning
• Internationella jämförelser och lärande
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KNIVSTA IDAG
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  5   Knivsta kommun idag
Knivsta tätort
Knivsta är kommunens centralort där nästan hälften 
av kommunens befolkning bor. Karaktäristiskt för 
Knivsta tätort är kombinationen av småskalig bebyg-
gelse och naturnära områden. Det sammanhängande 
gatunätet och den öppna strukturen i centrumkvar-
teren medför god orienterbarhet och tillgänglighet. 
Kommersiell verksamhet är främst belägen i cen-
trum, längst med järnvägen samt längs Apoteksvä-
gen. Den offentliga verksamheten är koncentrerad 
till centrum, längst järnvägen samt längs med Fors-
byvägen. Skolor och förskolor är placerade längre ut 
i bostadsområdena. I Knivsta kommun finns två om-
vårdnadsboenden, båda belägna i Knivsta tätort. Det 
ena drivs av kommunen och det andra privat. 

Hyresmarknaden för Knivsta kommun domineras av 
det kommunalägda bostadsbolaget Knivstabostäder, 
vilka tillhandahåller knappt 500 hyresrätter i Kniv-
sta tätort. Detta motsvarar 64% av det totala hyres-
rättsbeståndet. Vakansgraden är i dagsläget låg och 
kötiden för hyresrätter hos Knivsta Bostäder är i nu-
läget cirka 6-8 år. Resterande 36% av hyresrätterna i 
Knivsta kommun tillhandahålls av övriga fastighets-
ägare (Knivsta kommun bostadsförsörjningsprogram 
2016).     

I Knivsta tätort finns några få parker, bland annat 
Särstaparken och Mejeriparken. Det finns även ett 
flertal mindre skogspartier bevarade, vilka nyttjas av 
både skolor och förskolor. Utöver de centrala par- Knivsta tätort. Gredelbyleden löper förbi järnvägsspåren. I bakgrunden ses sjön Valloxen. 
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kerna är de stora naturområdena i nära anslutning 
till tätorten en stor fördel för Knivsta. Tillgången till 
rekreationsområden är god och avståndet från tätort 
till grönområde är mindre än en kilometer genom-
gående för tätorten. Knivsta tätort ligger i mötet mel-
lan tre dalgångar. Dess sluttningar och intilliggande 
skogsplatåer där Knivstaån, sjön Valloxen och Tom-
tasjön möts bidrar till det karakteristiska landskapet. 
Kommunens sjöar är en tillgång för friluftslivet, re-
kreation och sport. Dessa, tillsammans med de up-
podlade dalgångarna, skapar ett omväxlande land-
skap med en vacker natur.

Knivsta tätort. 
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Alsike tätort
Alsike är en växande tätort belägen strax norr om 
Knivsta tätort. Här bor cirka en fjärdedel av kommu-
nens befolkning. Alsike karaktäriseras av två områden 
med olika gestaltning, det gamla stationssamhället 
samt ett nyare område. Det gamla stationssamhället 
ligger i en dalgång och består främst av enfamiljshus 
samlade i mindre grupper med stora inslag av grön-
ska. Landskapet är halvöppet och har en karaktär av 
landsbygd. Det nybyggda området består främst av 
enfamiljshus och radhus och är lokaliserat öster om 
stationssamhället. Närheten till naturen i Alsike gör 
att det finns stora möjligheter för rekreation. 

Bostäderna i Alsike är till största delen äganderätter 
med en blandning av villor och radhus. I dagsläget 
är den närmsta tågstationen belägen i Knivsta tätort, 
cirka 4 km söder om Alsike. En cykelled förbinder 

Bebyggelse i södra Alsike. Brunnbyvägen leder genom tätorten. 
I Bakgrunden syns grönområdet Boängsskogen.

Alsike tätort.

ALSIKEALSIKE

Knivstaån

Trunstaträsket

Brännkärr

Ekedal

Karlsborg

Ar

Vrå gård

Bergshamra

Gred
elb

yle
de

n

Brunnbyvägen

Brunnbyvägen

Bj
ör

kk
äll

ev
äg

en

Bj
ör

kk
äll

ev
äg

en

E4

Alsike med tågstationen och möjliggör för hållbara 
transporter och pendling för invånarna i Alsike. Både 
gång- och cykelnätet i Alsike är relativt väl utbyggt 
med separata gång- och cykelvägar. Det finns planer 
på att utveckla spårtrafiken i Alsike genom att anläg-
ga en tågstation i området. Detta förbättrar tillgäng-
ligheten och pendlingsmöjligheterna och möjliggör 
även framtida utveckling av området. 

Alsike har en idrottshall, Alsikehallen, vilken är belä-
gen intill skolan och konstgräsplanen i Alsike. Detta 
kluster utgör en arena för idrott och rekreation för 
många unga och är även en viktig plats för Alsikes 
föreningsliv. I Alsike finns även flera förskolor och 
kommunala lekplatser vilket ger förutsättningar för 
lek och ökad livskvalitet för familjer.
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Landsbygd
Knivsta tillhör storstadsområdet Stockholm-Upp-
sala, men kommunen har en befolkningstäthet på 
cirka 57 invånare per kvadratkilometer och kan 
därför även klassas som en landsbygdskommun. 
Sammantaget är cirka 23% av Knivstas befolkning 
bosatta på landsbygden.

En del av Knivstas vision 2025 är att vara “En mo-
dern småstad och en levande landsbygd i samver-
kan”. Det öppna kulturlandskapet med höga natur-, 
kultur-, och upplevelsevärden är därför en tillgång 
i form av rekreationsmöjligheter och friluftsliv för 
kommunens invånare. Kulturlandskapet förhöjer 
värdet på landsbygden och förser dessutom kommu-
nens tätorter med landsbygdens kvalitéer. Lands-
bygden i Knivsta kommun är även tätortsnära, vilket 
innebär att tätorterna försörjer landsbygden med 
service. Utbytet mellan stad och landsbygd ger på så 
sätt Knivstas invånare tillgång till både stadsmässiga 
möjligheter såväl som landsbygdens kvalitéer.

I anslutning till Knivsta tätort finns flera etablera-
de stigsystem genom skogslandskapet vilket ökar 
tillgängligheten till naturen. Kommunen har cirka 
700 hektar naturreservat och biotopskyddade områ-
den fördelade på 6 olika ytor. Detta innebär att 4% 
av kommunens yta är skyddad natur. Knivstas natur 
präglas också av cirka 900 hektar betesmark.
   

En stor del av Knivstas landsbygd utgörs av odlings-
mark. Denna yta utgör 25-30% av Knivsta kommuns 
mark, vilket är nästan 7000 hektar. Sektorerna jord-
bruk, skogsbruk och fiske sysselsätter kring 4 % av 
kommunens befolkning. Andelen jordbruksföretag 
som på heltid sysslar med jordbruk utgörs av cirka 
30% av företagen i Knivsta, denna siffra har i stort 
sett varit oförändrat sedan 2005. 

Landsbygden är tätt integrerad med närliggande 
storstäder och arbetspendlingen till dessa är stor. 
Knivstas landsbygd består av flera socknar med 
tillhörande byar, de fyra största socknarna är Hus-
by-Långhundra med omkring 1 100 invånare, Lagga 
med 1 040 invånare, Vassunda med 940 invånare 
och Östuna med 670 invånare. 

Husby-Långhundra kyrkby är en småskalig lant-
bruksort belägen i kommunens östra delar. Området 
har en historisk prägel och den gamla Långhundra-
leden sträcker sig genom området. Bebyggelsen är 
utspridd och framträdande i landskapet. I området 
finns både en förskola samt en grundskola. Hus-
by-Långhundra berörs delvis av Arlandas bullerom-
råde.

Lagga är en socken med höga kulturvärden. Flera 
riksintressen finns i området och Storåns dalgång, 
kring vilken Lagga socken är framvuxen, karaktäri-

serar landskapet. Lagga har ett rikt föreningsliv och 
en uppskattad badplats vid Eda. I centrala delen av 
Lagga ligger Lagga förskola, skola och fritidshem.

Vassunda är belägen i kommunens västra delar med 
närhet till Sigtuna, Märsta och Uppsala. Naturen 
och Mälaren är närvarande mellan de enskilt place-
rade gårdarna och husen i området. Vassunda kyrka 
är belägen mitt i området omringad av det öppna 
åkerlandskapet. 

Östuna är beläget i kommunens östra delar och har 
ett öppet landskap med samlad bebyggelse i vissa 
områden. Östuna har flera fornminnen och höga 
naturvärden. Väg 77 går genom området och kopp-
lar samman Östuna med de närliggande tätorterna. 
Området påverkas delvis av Arlandas influensområ-
de. 

Utanför Alsike finns en vacker landsbygd präglat av 
ett herrgårdslandskap med ett flertal välbevarade 
och värdefulla gårdsmiljöer från 1600-, 1700- och 
1800-talet. Den utbredda torpbebyggelsen och ka-
rakteristiska ekbackarna präglar landskapet. Tillsam-
mans med kyrkomiljön och de öppna åkrarna skapar 
detta en vacker landsbygdsmiljö med stora möjlig-
heter till rekreation och friluftsliv.
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  6    Trafik
Knivsta kommun vill främja ett hållbart, resurssnålt 
och hälsofrämjande resande. För att framhålla det-
ta antogs en prioriteringsordning för olika trafikslag 
i Knivsta kommun 2014 av Kommunfullmäktige i 
Knivsta. Prioriteringsordningen finns beskriven i do-
kumentet “Trafikstrategi för ett attraktivare Knivsta” 
och listas nedan i fallande ordning. 
1. Gång- och cykeltrafik
2. Kollektivtrafik
3. Biltrafik

2

1

3

Gångtrafik
Gångtrafik har många fördelar jämfört med andra 
trafikslag och är därför prioriterat i Knivsta kommun. 
Det är ett miljövänligt transportslag och medför po-
sitiva hälsoeffekter som möjliggör mänskliga möten 
och skapar förutsättningar för en levande stadsmil-
jö. Gång- och cykelvägnätet utgör tillsammans med 
anlagda promenad- och skogsstigar en viktig del av 
den gröna strukturen i kommunen. Största delen av 
Kommunens gångvägnät finns i Knivsta tätort samt i 
Alsike. 

Cykeltrafik
Cykeltrafik är ett miljövänligt och hälsofrämjande 
trafikslag och är därför även det ett prioriterat trafik-
slag för Knivsta kommun. I tätorterna finns ett väl-
utbyggt cykelnät vilket i första hand knyter samman 
Alsike med Knivsta tätorterna. Cykelnätet är länkat 
med viktiga målpunkter inom tätorterna i ett sam-
manhängande trafiknät. 

Trafikseparerade gång- och cykelvägar finns bland 
annat längst med Gredelbyleden, Gredelbyvägen 
och Forsbyvägen och kopplar samman Alsike tätort 
med Knivsta centralort. Längs Apoteksvägen, i an-
slutning till Sågenområdet och längs med Staffans-
vägen, finns även ett välutbyggt och trafikseparerat 
gång- och cykelnät. Under 2014 inledde kommunen 
ett omfattande arbete för upprustning och nybyggna-
tion av cykelvägar för att främja resandet med cykel. 
Bland annat uppfördes en ny gång- och cykelbro, 

Ängbybron, som korsar Knivstaån. Nya cykelvägar 
finns även i Alsike, mellan Alsike och Knivsta, från 
Knivsta till Trunsta företagscenter och från Knivsta 
ut till Knivsta kyrka samt på södra sidan av väg 77 
från Ar ut till Brunnbybadet. På landsbygden sker cy-
keltrafik i samspel med motortrafik på landsvägarna. 

Vid stationen finns upprustade cykelparkeringar vil-
ket underlättar pendling med tåg. Luftpumpar för 
cyklar finns både vid kommunhuset i Knivsta samt 
vid Alsike sporthall. Knivsta kommun har en parke-
ringsnorm med ett minimikrav för cykelparkerings-
platser, vilken kan användas som vägledning vid de-
taljplaneläggning och bygglov för att säkerställa god 
tillgång till cykelparkering i kommunen.

Tågtrafik
Knivstas tågstation knyter samman Knivsta med 
bland annat Stockholm, Uppsala samt till Arlandas 
flygtrafik. Sträckan trafikeras både av ett samarbete 
mellan Stockholms Lokaltrafik (SL) och Upplands 
Lokaltrafik (UL) samt av SJ (Statens Järnvägar). Från 
Knivsta tar det knappt 30 minuter med tåg till Stock-
holm C och 10 minuter till Uppsala C. Huvuddelen 
av bebyggelsen i Knivsta ligger inom en ungefärlig 
radie av 1300 meter från stationen vilket gör att kom-
munens invånare på ett enkelt sätt kan resa kollektivt 
och hållbart. Kommunen verkar för att få en pendel-
tågsstation i Alsike vilket ytterligare kan öka möjlighe-
terna för pendling med spårburen trafik. Delningen 
av spåret söderut sker utanför kommunens gränser.

Prioritering av trafikslag i Knivsta kommun.
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Busstrafik
Den lokala busstrafiken i Knivsta tillgodoses i huvud-
sak av Upplands Lokaltrafik (UL). Stockholms Lo-
kaltrafik (SL) kompletterar trafiken nattetid med en 
busslinje. Med buss från Knivsta centrum till Uppsa-
la C tar det cirka 40-60 minuter. Det lokala nätverket 
för bussar knyter an landsbygdens orter Lagga kyrkby, 
Östuna/Spakbacken, Husby-Långhundra kyrkby och 
Vassunda till tätorterna Alsike och Knivsta.

Biltrafik
Traditionellt har en stor del av trafiken i kommunen 
varit bilburen. Bilinnehavet i kommunen är strax 
över riksgenomsnittet med 480 bilar per tusen invå-
nare, relaterat till rikets 471. Detta medför att vägnä-
tet för motortrafik är väl utbyggt inom kommunen. 

Den största vägen som går genom Knivsta är Eu-
ropaväg 4 (E4) med trafikplats Brunnby; den enda 
trafikplatsen på motorvägen i kommunen. E4 går 
norrut mot Uppsala och Gävle och söderut mot 
Arlanda och Stockholm. Väg 77 sträcker sig öster 
ut och kopplar Knivsta till Norrtälje. Väg 255 går i 
nord-sydlig riktning på kommunens västra sida och 
knyter an till Uppsala och Stockholm. I Knivsta kom-
mun finns totalt cirka 50 mil gator och vägar. Av dem 
underhåller och sköter kommunen cirka 5 mil och 
Trafikverket cirka 20 mil. Resterande vägar sköts av 
enskilda väghållare. 

I de mest centrala delarna av Knivsta finns idag ett 
parkeringsutbud på mer än 1 200 offentliga parke-
ringsplatser inom cirka 5 minuters gångavstånd från 
stationen. Av dessa är cirka 750 allmänna parkerings-
platser varav cirka två tredjedelar är anordnade som 
pendlarparkeringar och en tredjedel som gatumark-
sparkering vid centrum. Det finns också cirka 500 
privatägda offentliga parkeringsplatser. De är ofta be-
lägna i närheten till service och kommersiella verk-
samheter. 

Farled
Sjön Mälaren ingår i lotsområdet Södertälje. Ge-
nom Knivsta kommun löper en del av farled 921 från 
Fyrisån i Uppsala ner längs med kommunens västra 
del och vidare söderut. En farled är en sjöväg i in-
landsvatten, inomskärs eller nära kusten som är anvi-
sad genom sjösäkerhetsanordningar eller är utmärkt i 
sjökort eller i nautisk publikation. Farleder utgör van-
ligen den bästa framkomliga vägen för säker sjötrafik.

Farligt gods
I Knivsta kommun transporteras farligt gods i huvud-
sak på Ostkustbanan, E4:an, väg 77 samt väg 273. 
Ostkustbanan går genom kommunen i nordsydlig 
riktning och genom Knivsta tätort. Även E4 går ge-
nom kommunen i nordsydlig riktning parallellt med 
järnvägen. Väg 77 går i huvudsak från hamnen i 
Norrtälje till E4 där viss trafik går till E18 via Kniv-

sta tätort. Väg 273 går genom kommunens östra del 
i nordsydlig riktning med koppling till Arlanda flyg-
plats.

Arlanda flygplats
Knivsta är en del av Arlandaregionen. Även om Ar-
landa är lokaliserat utanför kommunens gränser har 
flygplatsen stor påverkan på planeringsförutsättning-
arna i Knivsta. Flygplatsen är idag en arbetsplats för 
cirka 17 000 personer där det under 2016 passerade 
cirka 24,7 miljoner resenärer. Drygt 80 flygbolag tra-
fikerar flygplatsen. Arlanda spelar en viktig roll för 
tillväxten i Stockholm och Sverige samt för de när-
liggande kommunerna. Undersökningar visar att Ar-
landas närområde utvecklas i takt med flygplatsens 
expansion. Arlanda vill i sina utvecklingsplaner ut-
veckla kapaciteten för att kunna ta emot närmare 40 
miljoner resenärer år 2040. I utvecklingsplanerna 
ingår flera olika projekt för att terminalerna ska få 
utökad kapacitet och förhöjd upplevelse hos resenä-
rerna. 

Förutom att vara den största flygplatsen i landet är Ar-
landa även ett riksintresse för kommunikationer en-
ligt Miljöbalken. Detta innebär att ”flygplatsen skall 
skyddas från åtgärder som påtagligt kan hindra eller 
försvåra verksamhetens bedrivande och/eller utveck-
ling.” Mer information om Arlanda som riksintresse 
finns i kapitlet ”Riksintressen”.
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Knivsta är en kommun med verksamheter inom fle-
ra näringar. Arbetslösheten i kommunen är låg och 
tillgången till kvalificerad arbetskraft god. Många 
av kommunens invånare är sysselsatta inom tjäns-
tesektorn samt inom jordbruk, byggindustri, energi 
och handel. Närheten till Stockholm, Uppsala och 
Arlanda innebär att Knivsta ligger i Sveriges största 
arbetsmarknadsregion. 

Kommersiell verksamhet
Det kommersiella utbudet i kommunen är främst 
koncentrerat till tätorterna Knivsta och Alsike. I cen-
trala Knivsta finns verksamheter inom både daglig-
varuhandel, detaljhandel och restaurang. I Alsike 
återfinns främst närservice för det dagliga behovet. 
Näringslivet på landsbygden finns närmare beskrivet 
i kapitlet om landsbygden.

Ar
Ar är kommunens största arbetsområde för ytkrä-
vande verksamheter inom lättare industri och andra 
mindre störande verksamheter som inte förutsätter 
gångavstånd från järnvägsstationen. Ars läge intill E4 
gör området attraktivt för de verksamheter som inte 
lämpar sig i kommunens tätorter. I Ar finns, förutom 
större industrier, även hotell med konferensmöjlig-
heter.

Turism
Turistnäringen är inte särskilt utvecklad inom kom-
munen men kan bli ett viktigt utvecklingsområde i 

  7   Näringsliv, kommersiell service och turism
samverkan med grannkommunerna. Kommunens 
läge vid, E4, närheten till Stockholm och Arlanda 
och förutsättningar i form av höga natur-, kultur- och 
upplevelsevärden kan öppna möjligheter att utveckla 
besöksnäringen i framtiden. Kulturlandskapet i sin 
helhet bör betraktas som en strategisk resurs med 
tanke på bland annat besöksnäringen. Särskilt intres-
sant i sammanhanget är Mälaren med sitt natursköna 
herrgårdslandskap och sina höga natur- och upple-

velsevärden. Några av andra intressanta sevärdheter 
i Knivsta kommun är exempelvis badplatser vid Mä-
laren och Valloxen, ett flertal natursköna områden, 
kulturvandringsled, Mora stenar och fornborgen 
Broborg. Det finns möjlighet för övernattning på 
fyra olika platser i kommunen; Särsta Wärdshus och 
Noors slott i Knivsta tätort, Krusenberg Herrgård vid 
Mälaren och Nova Park Hotel i Ar.  
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När inlandsisen smälte skapades flera åsar 
i Uppland, en av dem är Vallbyåsen som är 
en utlöpare av Stockholmsåsen. Den går 
tvärs över Långhundradalen. 
Åsen dämde upp vattnet och det bildades 
en stor sjö i dalen. Den ingick i ett system 
av sjöar och åar som förband Östersjön 
med det inre av Uppland. 

I dag kallar vi den Långhundraleden. I detta 
område finns många gravfält och fornbor-
gar. 

Vi har bundit samman två av de största 
gravfälten och den intressanta fornbogen 
Broborg till en vandringsled. Leden är skyl-
tad med pilar och markeringar.

N

Kulturvandringsled i Husby-Långhundra. Mora stenar.
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Viktiga sevärdheter i Knivsta kommun  
Medeltida kyrkor. I Knivsta finns nio kyrkor, varav 
sex är medeltida uppförda mellan 1100-tal och 1400- 
tal. I Husby-Långhundra och i Alsike återfinns de 
två äldsta kyrkorna. Kyrkan i Alsike ligger vid Ekolns 
östra strand och intill kyrkan återfinns flertalet forn-
lämningar. 

Kulturvandringsled. Kring Långhundraleden finns 
en vandringsled med tillhörande informationsskyltar 
placerade längst med stråket. Här kan man uppleva 
gravfält från järnåldern, fornborgar, bautastenar och 
fridlysta växter.

Fornborgen Broborg. Fornborgen Broborg från äldre 
järnåldern ligger på en höjd med utsikt över Lång-
hundraleden. Borgen var då strategiskt placerad vid 
en vattenväg som då var en viktig länk för bått-
ransporter mellan Östersjön och nuvarande Uppsa-
la. Idag finns endast en mindre å kvar.

Mora stenar. Mora stenar har blivit en symbol för 
Knivsta kommun och pryder kommunvapnet. Mora 
stenar ligger vid Morby, utmed vägen till Uppsala, 
nära gränsen mellan Knivsta och Uppsala kommu-
ner. Namnet ”Mora” antas komma av ett gammalt 
ord för äng med särskild betydelse; på vattenrik mark. 
Några av stenarna finns utställda i musiebyggnaden, 
som på Gustav III initiativ byggdes 1770 vid den nu-
varande minnesplatsen. Carl Milles staty Spelande Ängel

Noors slott som ligger söder om Knivstas tätort.

Carl Milles. På Örby gård i Lagga socken föddes 
skulptören Carl Milles, skapare av bland annat 
skulpturer som Orfeusgruppen utanför Konserthuset 
i Stockholm och Poseidonstatyn i Göteborg. På Lag-
gas kyrkogård kan hans skulptur Spelande Ängel ses.    

Noors slott. Slottet som ligger söder om Knivstas tät-
ort omnämndes redan på 1300-talet och har sedan 
dess bland annat ägts av Nils Gyldenstolpe under slu-
tet av 1600-talet och av släkten Hermelin från andra 
hälften av 1700-talet till 1920-talet. Noor är Sveriges 
minsta barockpalats. Numera är slottet en privatägd 
konferensgård.
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  8   Idrott, friluftsliv och kultur 
I Knivsta kommun finns ett rikt natur- och kulturliv 
samt goda möjligheter för fritidsaktiviteter. Här fin-
ner invånarna flera sjöar, fotbollsplaner, elljusspår, 
BMX-bana, idrottshallar och mycket mer. 

Idrottsanläggningar
I Knivsta finns två idrottshallar. Hälsohuset erbjud-
er simhall, sporthall, gym, cykel- och spegelsalar. 
Idrottshallen används både av skolor samt av kom-
munens föreningsliv. Alsikehallen är belägen i Alsi-
ke och försörjer både skolor och kommunens fören-
ingsliv. I anslutning till Alsikehallen finns även en 
konstgräsplan. Vid sidan av dessa hallar finns även 
mindre gymnastiksalar i anslutning till skolorna runt 
om i kommunen.

Friluftsliv och rekreation 
I kommunens naturområden finns flera stigar och 
vandringsleder vilket möjliggör för rekreation och 
motion. Ett elljusspår finns mellan Knivsta och Al-
sike med intilliggande BMX-bana och MTB-bana. 
Sjöarna i Knivsta ger under sommarperioden möj-
ligheter för bad och under vintertiden skridskoåk-
ning. Det finns flera officiella badplatser i kommu-
nen. Vid sjön Valloxen finns badplatsen Särstabadet 
och Brunnbybadet. Vid Mälaren finns möjlighet att 
nyttja ett naturbad i Kungshamn-Morga vid Oxtor-
get och Djupviken. Vid Pepparkaksudden finns en 
hundbadplats. Kommunalt bad finns även vid Norr-

sjön i anslutning till Eda lägergård. Lägergården ägs 
av kommunen och här finns utöver badplats en båt-
brygga och bra möjligheter för kanotpaddling. Från 
Norrsjön går det att ta sig vidare in i Ramsen och Tre-
hörningen till Fjällnora friluftsområde, som tillhör 
Uppsala kommun. Med utgångspunkt från Eda kan 
man även vandra längs sjöarna norrut, till Fjällnora, 
eller västerut på Upplandsleden. 

Kultur
I Knivsta kommun finns kulturaktiviteter för både 
barn och vuxna. Kommunens kulturföreningar, byg-
degårdsföreningar, kyrkor och bibliotek är några av 
de som arrangerar kulturevenemang. Kommunens 
kulturskola ger barn och unga möjlighet till eget 
kulturskapande, däribland musikundervisning med 
möjlighet att både sjunga och spela instrument. 

Kring Långhundraleden finns en kulturvandringsled 
med tillhörande informationstavlor. Broborg, Höns-
gärde och Vallbyåsen är delar av leden där både kom-
munens invånare och besökare kan ta del av bland 
annat gravfält med mer än 300 ännu synliga gravar 
från järnåldern samt en fornborg från tidig järnålder. 
I kommunen finns även flertalet fornlämningar, ex-
empelvis tre runstenar som har tillskrivits runristaren 
Fot. En av dessa är belägen vid Alasjön, Vassunda, 
de andra två återfinns ett par kilometer söderut vid 
Skråmsta.

Målgång triathlon, Särstabadet. 

Skridskoåkare på sjön Valloxen. 



30 ÖVERSIKTSPLAN 2017

  9   Natur-, park- och vattenområden
Kommunen är väl försedd med grön- och vattenom-
råden vilka är värdefulla för friluftslivet och som har 
ett rikt växt- och djurliv. Det är viktigt att ta hänsyn 
till de värden och kvalitéer som kommunens natur 
erbjuder. I dessa värden ligger kommunens stora 
tillgång. Ett varierat utbud av vackra och intressanta 
naturmiljöer är tillgängliga för allmänheten.  Natur-
markens tillgänglighet varierar dock i olika delar av 
kommunen. Medan delar av Mälarens och Vallox-
ens stränder är lättillgängliga för friluftslivet finns ett 
antal svårtillgängliga områden med höga upplevel-
sevärden, exempelvis som vissa sträckor av Knivsta-
ån. Beskrivningar av kommunens natur-, park- och 
vattenområden återfinns i den avslutande delen av 
det här kapitlet.

Grönområden
I Knivsta finns gott om naturtillgångar där såväl grön-
ska som rekreationsmöjligheter är nära till hands i 
stora delar av kommunen. Många av de värdefulla 
naturmiljöerna är dokumenterade i ett antal inven-
teringar. Som grund för framtida utveckling togs en 
grönstrukturplan fram. Grönstrukturplanen är kom-
munövergripande och täcker hela den geografiska 
kommunen. På grund av det är beskrivningar och be-
dömningar av fler naturområden i sin karaktär över-
gripande. Knivsta och Alsike tätorter har analyserats 
på en mer detaljerad nivå. I grönstrukturplanen pe-
kades tre fokusområden ut:

• Natur- och vattenvård: biologisk mångfald, hota-
de arter och biotoper, spridningsvägar och stråk

• Folkhälsa: friluftsliv, tillgänglighet, turism och 
rekreation

• Ekosystemtjänster: naturresurser, reglerande och 
stödjande tjänster, hållbar planering

Vid naturinventeringen av grönområden i Knivsta 
kommun inventerades naturmiljöer på förekomst av 
ekologiskt värdefulla biotoper och strukturer, som 
exempelvis förekomst av ogödslade och hävdade 
gräsmarker, opåverkade våtmarker, gamla träd, gam-
mal skog, död ved och hålträd, samt skyddsvärda 
arter. Det huvudsakliga syftet med en naturvärdes-
inventering (NVI) är att beskriva och värdera natur-
områden för att identifiera biologisk mångfald i ett 
avgränsat område. Naturvärdesinventering enligt 
SIS-standard är ett sätt att kvalitetssäkra resultaten.

Grönstruktur
Grönstruktur innebär alla ytor i staden med 
vegetation. Med grönstruktur i anslutning till 
tätorter avses den gröna struktur som tätortens 
grönytor bildar i och strax utanför tätorten. Med 
grönytor menas de markytor som inte upptas av 
byggnader eller trafikanläggningar oberoende 
av ägandeform. Privata trädgårdar är grönytor 
som inte är tillgängliga för allmänheten, men 
som trots detta räknas in i tätortens grönstruktur 
då de utgör en viktig resurs som bidrag till en 
biologisk mångfald samt för sitt estetiska inslag 
i stadsbilden.

Naturvärdesinventering enligt 
SIS-standard (SS199000:2014)
Enligt standarden delas naturvärden in i fyra 
klasser:

• Klass 1 – högsta naturvärde
• Klass 2 – högt naturvärde 
• Klass 3 – påtagligt naturvärde 
• Klass 4 – visst naturvärde
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Lagskyddade områden
Ungefär 4% av kommunens totala areal är skyddade 
av tre typer av områden: naturreservat, Natura 2000 
och biotopskydd. Sverigesnittet är att kring 11% av 
en kommuns areal är skyddad, vilket innebär att den 
skyddade andelen i Knivsta är relativt låg. 

Naturreservat i kommunen:
• Kungshamn-Morga
• Moralundsskiftet
• Rickebasta alsumpskog
• Gredelby hagar och Trunsta träsk    

(kommande naturreservat)

Natura 2000-områden i kommunen:
• Morga (inom naturreservat Kungshamn-Morga)
• Rickebasta alsumpskog
• Sävjaån-Funbosjön

Riksintresse naturvård:
• Hönsgärde
• Kungshamn-Morga (inom naturreservat  

Kungshamn-Morga)
• Lagga
• Valloxenområdet

Tätortsnära grönområden
Den goda tillgången till rekreation och friluftsliv för 
tätorterna är ett av kommunens många värden och 
uppskattas av invånarna. Kring Alsike och Knivsta 
tätort finns fem naturområden vilka fungerar som 
tätortsnära grönområden: 

• Ängbyskogen
• Gredelby hagar och Trunsta träsk
• Kölängen
• Hammaren
• Boängsskogen

Särskilt värdefulla naturområden
I kommunen finns sju utpekade särskilt värdefulla 
gröna naturområden:

• Moralundsskiftet
• Rickebasta alsumpskog
• Kungshamn-Morga
• Lunsen
• Kölängen
• Gredelby hagar och Trunsta träsk
• Ängbyskogen

Nedan beskrivs de viktigaste och mest värdefulla 
naturområdena i kommunen. Dessa är presenterade 
i bokstavsordning.

• Boängsskogen – Ett skogsområde mellan Kniv-
sta tätort och Alsike. Inom området finns både 
torrare barrskog och fuktigare lövskog samt en 
nyckelbiotop i form av äldre barrskog vilken är 
ovanlig i kommunen. Området är relativt ostört 
och förser närområdet med en lugn naturmiljö.

• Gredelby hagar och Trunsta träsk – Gredelby 
hagar är ett kommande naturreservat. I Gredelby 
finns historiska jordbruksmarker där spår av åk-
rar och hägnader återfinns sedan flera tusen år Natureservatet Kungshamn-Morga med utblick mot Mälaren.
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tillbaka. Hela området är enligt SIS-standard be-
dömt till klass 2, högt skyddsvärde. I hagmarken 
finns ett fågeltorn som ger goda möjligheter att 
åskåda fåglar vid vattenområdet. Kombinationen 
av hagarna och träsket ger kommunens invånare 
en möjlighet att ta del av intressant och lärande 
naturmiljö med god tillgänglighet. 

• Hammaren – I skogen Hammaren finns det ett 
flertal områden utpekade av SIS-standard till klass 
3-områden, vilket innebär påtagliga naturvärden. 
Dessa naturvärden finns främst i trädsammansätt-
ningar, luckighet, träd- och markkontinuitet samt 
gamla träd i bestånden. Dessa skogsbestånd gyn-
nar fåglar, marklevande svampar och vissa vedle-
vande insekter.

    
• Kungshamn-Morga – I kommunens nordvästra 

ände ligger Knivstas största naturreservat, Kungs-
hamn-Morga. Miljön i det öppna kulturlandska-
pet präglas av tre viktiga inslag: Uppsalaåsen, de 
gamla ekarna i Morga och två herrgårdar. Det-
ta skapar en vacker och intressant miljö. Längst 
med Uppsalaåsen finns intressanta geologiska 
bildningar från istiden och framåt som präglat 
landskapet. Istidens påverkan visar sig även i läm-
ningar såsom åsgropar, strandvallar och klapper-
stensfält.

• Kölängen – I Kölängens skogsområde åter-
finns ett flertal nyckelbiotoper utpekade enligt 

SIS-standard, skogsområdet är ett klass 1-område 
av högsta naturvärde. Skogsområdet är lättill-
gängligt och har en unik och vacker naturmiljö i 
nära anslutning till centralorten Knivsta. Skogen 
är lundartad med bland annat ek, asp och hassel 
och är kantad av öppna vidder och igenväxan-
de tidigare odlings- och betesmark, vilket skapar 
ett vackert naturområde. Det finns många stigar 
genom skogsområdet vilket utgör ett rekreations- 
och friluftsområde för stora delar av Knivsta tät-
ort.

• Lunsen – I Knivsta kommuns nordvästra del 
finns ett obrutet skogsområde kallat Lunsen. Då 
inga vägar korsar området skapas en harmonisk 
och tyst oas, vilket är unikt för regionen. Här do-
minerar barrskog med inslag av hällmarker och 
urskogsliknande partier.  Det högt belägna om-
rådet sträcker sig mellan Knivsta kommun och 
Uppsala och är hem för omkring 50 sällsynta 
arter av djur och växter. I Lunsen finns flertalet 
skogslevande fåglar däribland tjäder, skogsduva 
och ett antal olika arter av hackspett. Död och 
nerfallen ved, som finns i området, är habitat för 
både svampar och insekter. 

• Margaretaskogen – Margaretaskogen förser de 
södra delarna av Knivsta med närnatur och möj-
ligheter till rekreation. Skogen används även för 
lärande och till friluftsliv för Margaretaskolan.

Strandäng vid Natura 2000-området Morga.
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• Moralundsskiftet – Längs med Upplandsleden 
ligger Moralundsskiftet, ett lättillgängligt skogs-
parti med ståtliga gamla tallar. Vid foten av tal-
larna återfinns under sommarhalvåret orkidén 
knärot samt svampen grovticka på tallens stam. 
Moralundsskiftet fungerar även som habitat för 
flertalet insekter och djur, däribland de sällsynta 
skalbaggarna bronshjon och granbarkgnagare.

• Rickebasta alsumpskog – I Rickebasta al-
sumpskog återfinns ett antal löv- och barrträd 
vilka växer i delar av ett kärr. Grästuvor, ormbun-
kar och blöta ytor samspelar med klibbal, björk, 
hägg, gran, asp, ask och alm vilket skapar en 
vacker och omväxlande natur.

• Särstaparken – Särstaparken är en liten park av 
1800-talskaraktär. Parken är belägen i Knivsta 
tätort och innehåller planteringar som till störs-
ta delen utgörs av perenner. I parken finns även 
sittplatser.

• Ängbyskogen – Ängbyskogen är ett större sam-
manhängande skogsområde beläget norr om 
Ängby. Området karakteriseras av sina övergångar 
mellan skog och åkermark. Enligt SIS-standard 
utgjordes tre områden av klass 2 och flertalet om-
råden av klass 3. De SIS-klassade områdena be-
står främst av talldominerad barrskog. 

Vandrare vid Vallbyåsen.
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Vatten
Tillgång till rent vatten är väldigt viktigt för männ-
iskan. De olika vattenmiljöerna har även stor be-
tydelse för växt- och djurliv och för den biologiska 
mångfalden. Såväl ytvatten som grundvatten är vik-
tiga för ekologiska system, vattenförsörjningen och 
för produktion av olika slag. Våtmarker har betydelse 
för biologisk mångfald och för rening och utjämning 
av vattendragens flöden. Utöver nämnda kategorier 
finns värdefulla mindre bäckar och diken som också 
har betydelse för ekosystem och i viss mån friluftsli-
vet. Anlagda vatten i form av viltvatten och fördröj-
ningsmagasin för dagvatten har också betydelse för 
ekosystem och för rening och utjämning av vatten-
dragens flöden.

Sjöar och vattendrag har också stor betydelse för fri-
luftsliv och sport. Sjöar som Valloxen, Mälaren och 
Säbysjön utgör viktiga delar av värdefulla kulturmil-
jöer. Vatten, som också är vårt viktigaste livsmedel är 
en resurs vi måste hushålla med och skydda på ett 
klokt sätt.

För att skydda vattnet mot föroreningar instiftade EU 
år 2000 ett ramdirektiv för vatten. I svensk lagstiftning 
implementerades ramdirektivet år 2004 i form av mil-
jökvalitetsnormer för vatten. Direktivet har sin grund 
i insikten om att ”Europas invånare måste vårda sina 
vattenresurser bättre om inte framtida generationer 
ska få sänkt levnadsstandard”. Övergripande mål är 
att uppnå god status för alla yt- och grundvatten och 

att vattenkvaliteten inte får försämras. Samtliga ytvat-
ten- och grundvattenförekomster över en viss storlek 
har klassificerats enligt Naturvårdsverkets föreskrif-
ter. Klassificeringen delas in i ekologisk och kemisk 
status eller potential för ytvatten och i kvantitativ och 
kemisk status för grundvatten. Miljökvalitetsnormer-
na regleras i miljöbalken. Det övergripande målet 
har varit att alla vattenförekomster skulle uppnå god 
kemisk och ekologisk status till år 2015, men det år-
talet har nu flyttats fram till 2021 och i vissa fall 2027, 
för de vattenförekomster som inte lyckades uppnå 
målet till 2015.

Kring alla vatten råder enligt miljöbalken strandskydd 
vilket medför att det finns möjlighet för invånarna att 
ta sig till vattnet. Skyddet gäller generellt 100 m från 
strandkanten, både på land och ner i vatten. Detta 
skydd kan utökas om detta anses lämpligt till 300 m. 
Kommunerna har det primära ansvaret för att hante-
ra frågor om strandskydd. Länsstyrelserna ska granska 
alla dispenser och upphävanden av strandskydd.

På nästa sida beskrivs kommunens viktiga vattenom-
råden. Dessa är presenterade i bokstavsordning.

Brygga vid sjön Valloxen
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• Alasjön och Garnsviken – Alasjön är en smal sjö 
som är sammankopplad med Garnsviken. Om-
rådet är en av Knivstas främsta fågeltillhåll då 
många fåglar trivs i dess breda vassbälten. Enligt 
miljökvalitetsnormerna är målet att uppnå god 
ekologisk status år 2027.

• Edasjön och Norrsjön – Edasjön och Norrsjön 
skapar tillsammans med sjöarna Trehörningen 
och Ramsen ett varierande vattenlandskap där 
barrskog och lövskog möter stränderna. Enligt 
miljökvalitetsnormerna är målet att uppnå god 
ekologisk status år 2021.

• Knivstaån/Lövstaån – Knivstaån är en viktig länk 
mellan kommunens tätorter och Mälaren. Kniv-
staån avvattnar Knivsta tätort, Alsike, Lunsen och 
Valloxen-Säbysjön. Den startar i Lunsen, går se-
dan genom Alsike och mynnar ut i Garnsviken, 
vilken är en övergödd vik i Mälaren. Garnsviken 
är därför en recipient känslig för ytterligare be-
lastning. I det första skedet, mellan Lunsen och 
Alsike har den namnet Pinglaström. Mellan Al-
sike och Knivsta kallas den Knivstaån och i det 
sista skedet, efter Knivsta centralort heter ån Löv-
staån. Ån utgör recipient för Knivsta reningsverk, 
vilket innebär att ån tar emot vatten från renings-
verket efter att det genomgått mekanisk-biolo-
gisk-kemisk behandling. Flödet av avloppsvatten 
ut till Knivstaån är relativt stort i förhållande till 

åns egen vattenföring. Detta medför att ån kan 
ses som en känslig recipient då den också påver-
kas av enskilda avlopp och kringliggande jord-
bruk och dagvatten. Vattnet innehåller måttligt 
höga till höga värden av kväve och fosfor. För 
Knivstaån är målet att uppnå god ekologisk status 
år 2027, medan Lövstaån ska uppnå god ekolo-
gisk status 2021. Lövstaån har god kemisk ytvat-
tenstatus, miljökvalitetsnormerna för Knivstaåns 
vatten nås däremot inte.

• Mälaren – I kommunens västra del finns Mäla-
ren. Hela sjön, inklusive öar och stränder är ett 
riksintresse vilket innebär att exploatering och an-
dra ingrepp i miljön får komma till stånd endast 
under vissa förutsättningar då en rad restriktioner 
gäller användning av sjön och området närmast 
sjöns strandlinje. Enligt miljökvalitetsnormerna 
är målet att uppnå god ekologisk status år 2027.

Trunsta träsk. Dess närhet till centralorten Knivsta gör den till en resurs i form av rekreationsområde, träsket bidrar även till biologisk 
mångfald samt är en resurs för skolornas undervisning.
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• Storån – Storån är ett biflöde till Sävjaån och är 
en del av Natura-2000 området. Ån rinner till 
största del genom Laggaslättens öppna åkerland-
skap. Ån svämmar ofta över vid vår och höst och 
är då ett populärt tillhåll för gäss, änder och va-
dare. Under vinterhalvåret samlas istället småfåg-
larna längs med den då smalare ån vilket också 
lockar större rovfåglar. Enligt miljökvalitetsnor-
merna är målet att uppnå god ekologisk status år 
2027.

• Säbysjön – Säbysjön är belägen strax söder om 
Knivsta tätort och har sitt utlopp i Lövstaån vil-
ken mynnar ut i Garnsviken. Säbysjön är mycket 
näringsrik, starkt eutrof, det vill säga en närings-
rik sjö, vilket i kombination med vattenvegetation 
skapar ansträngda syrgasförhållanden. Sjön är en 
liten och grund slättlandsjö som agerar habitat 
för flertalet fåglar.

• Sävjaån-Funbosjön – Sävjaån och Funbosjön 
är en del av Natura-2000 området som även 
innefattar Visterbyån, Långsjöarna samt Storån. 
Funbosjön är eutrof. Sjön är även en fiskrik slätt-
landssjö, en av de artrikaste sjöarna i Mellansve-
rige där både utter och sällsynta fiskarter finns. 
Sävjaån med dess biflöden är även en av de få 
åarna i Uppland utan vandringshinder för fisk. 
Sävjaån har som mål att uppnå god ekologisk sta-
tus år 2027.

• Trunsta träsk – Träsket är en igenvuxen före 
detta sjö (Trunsta sjön). Den ingår i Knivstaåns/
Lövstaåns avrinningsområde och är recipient för 
dagvatten från industriområdet Ar och tätorten 
Alsike. Dess närhet till centralorten Knivsta gör 
träsket till en resurs i form av rekreationsområde, 
bidrar till biologisk mångfald samt är en resurs 
för skolornas undervisning. Arbete för att restau-
rera den tidigare sänkta sjön har påbörjats genom 
bland annat höjning av vattennivån. 

• Valloxen – Valloxen är en av länets större och 
djupare sjöar och tillhör de eutrofa näringsrika 
lerslättssjöar som är känsliga för ytterligare nä-
ringstillförsel och föroreningar. Valloxens botten-
sediment innehåller näringsämnen som tidigare 
avlagrats i sjön. Sedan sjön blivit avlastad avger 
den gradvis det näringsrika sediment som finns 
på botten vilket gör att sjöns förhållanden förbätt-
ras. Då sjön har en lång omsättningstid är förbätt-
ringsprocessen relativt långsam. Sjön har höga 
halter av totalfosfor samt totalkväve och har klas-
sificerats som ekologiskt känsligt område. Vallox-
en har god kemisk ytvattenstatus och målet är att 
uppnå god ekologisk status år 2027.

Knivstaån är en länk mellan kommunens tätorter och Mälaren.



JJ

JJ

o

Måttlig grundvattentillgång

Viktiga vatten - Fiske

Grundvatten åsar klass 1

Riksintresse yrkes�ske sjöar

Viktiga vatten -Naturvård

E4

255

77

0 2 4 6 81
Kilometer

Alsike

Knivsta

Östuna

Lagga

Spakbacken

Vassunda

Husby- 
Långhundra

Eda

Kvarnbol

Brunnby

Älgboda

Tibble

Västersjö

Morby
Johannelund

Sättralund

Mälaren

Knivsta

Alsike

Lagga

Spakbacken
Östuna

Eda

Husby- 
Långhundra

Vassunda

Kvarnbol

Sättralund

Johannelund
Morby

Västersjö

Tibble

Älgboda

Brunnby

KasbyKasby

RisbergaRisberga

ValkebyValkeby

ÅbyÅby

LockstaholmLockstaholm

StorblekanStorblekan

VadetVadet

ArAr

Brants-
hammar
Brants-
hammar

HaknäsHaknäs
EkhamnEkhamn

SmedbySmedby

GurrestaGurresta

KrusenbergKrusenberg

KungshamnKungshamn

Arlanda

Sävja

Uppsala

Valloxen

Mälaren

Säbysjön

Skokloster

Slottsskogen

Värdefulla vattenområden i Knivsta kommun



o

JJ

Morän

Berg

Isälvssediment

Organisk jordart

Svämsediment

Lera-Silt

Postglacial sand-grus

E4

255

77

JJ

Arlanda

Sävja

Uppsala

Valloxen

Mälaren

Säbysjön

Skokloster

Slottsskogen

Alsike

Knivsta

Östuna

Lagga

Spakbacken

Vassunda

Husby- 
Långhundra

Eda

Kvarnbol

Brunnby

Älgboda

Tibble

Västersjö

Morby
Johannelund

Sättralund

Knivsta

Alsike

Lagga

Spakbacken
Östuna

Eda

Husby- 
Långhundra

Vassunda

Kvarnbol

Sättralund

Johannelund
Morby

Västersjö

Tibble

Älgboda

Brunnby

KasbyKasby

RisbergaRisberga

ValkebyValkeby

ÅbyÅby
LockstaholmLockstaholm

StorblekanStorblekan

VadetVadet

ArAr

Brants-
hammar
Brants-
hammar

HaknäsHaknäs
EkhamnEkhamn

SmedbySmedby

GurrestaGurresta

KrusenbergKrusenberg

KungshamnKungshamn

0 2 4 6 81
Kilometer

Geoteknisk karta över Knivsta kommun



41KNIVSTA ÖVERSIKTSPLAN 

  10   Kulturmiljö 
Knivsta kommun är välförsett med värdefulla kul-
turmiljöer. De bidrar till kommunens identitet och 
historiska förankring och utgör en viktig resurs i 
kommunens planering och utvecklingsarbete. En 
kulturmiljö är en plats som har påverkats och formats 
av mänsklig aktivitet och som därigenom kan berätta 
om människans förflutna och de utvecklingsmönster 
som har format vårt landskap över lång tid. Kultur-
miljön utgör även ett socialt kapital som inspirerar 
till medborgarnas deltagande i det offentliga livet 
och det är därför viktigt att ha ett aktivt nationellt, 
regionalt och kommunalt kulturmiljöarbete och en 
strategisk inriktning. Knivsta kommun har idag inga 
kulturmål gällande kulturmiljön men det finns na-
tionella och regionala mål som ska främja ett rikare 
kulturliv och stärka kulturmiljön som kommunen 
måste förhålla sig till. De nationella och regionala 
kulturmiljömålen beskrivs närmare i kapitel 13 ”Na-
tionella och regionala mål”.

Kulturplanering
Kulturplanering handlar om samspelet mellan kul-
tur, plats och identitet. Tanken med kulturplanering 
är att sammanlänka kultur med samhällsplanering 
genom att identifiera kulturella resurser, traditioner 
och identiteter som präglar en plats eller ett områ-
de och skapa utvecklingsplaner utifrån dessa platser. 
Kulturplanering ska därmed ses som ett komple-
ment till den traditionella samhällsplaneringen och 
präglas av ett tydligt medborgarperspektiv. Knivsta 

kommun har idag ingen kulturplan men det finns en 
regional kulturplan som gäller 2015-2017 och som 
innefattar all form av kulturvärden.

Kulturmiljöprogram 
År 2013 togs ett kulturmiljöprogram för Knivsta tät-
ort fram. Programmet är ett vägledande kunskaps-
underlag om vilka kulturvärden som är viktiga att 
värna om i hanteringen av bygglovsärenden och i 
detaljplanearbetet. Programmet beskriver en viktig 
del av kommunens historia och hur kommunens 
kulturarv ska förvaltas. Kulturarvet bidrar även till 
kommunens identitet vilket anses underlätta käns-
lan av samhörighet mellan kommande generationer 
i Knivsta. De områden som har studerats är huvud-
sakligen detaljplanerade områden i tätorten. I pro-
grammet beskrivs bland annat hur Knivsta vuxit fram 
genom åren med olika typer av bebyggelse som har 
präglats av de olika tidernas ideal om stil och funk-
tion. Många byggnader med olika stildrag finns väl-
bevarade i området vilket ger en dynamisk känsla för 
tätorten. 

Lagskyddade områden
Riksintressen
I Knivsta kommun finns fyra riksintresseområden för 
kulturmiljövård. Dessa är: Alsike, Storåns och Sävja-
åns dalgångar, landskapet kring Valloxen och Säby-
sjön samt Vassunda. En mer detaljerad beskrivning 
av dessa områden finns i kapitlet ”Riksintressen”. Landskapet vid Stora Vallby som ligger inom Riksintresse för 

kulturmiljövård.
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Områdesbestämmelser
I kommunen finns även ett flertal områden med 
gällande områdesbestämmelser. Avsikten med dessa 
är att genom utökad lovplikt skydda värdefulla kul-
turmiljöer från att förvanskas eller skadas. Områdes-
bestämmelserna innehåller beskrivningar av kultur-
värdena, allmänna rekommendationer och själva 
bestämmelserna. De allmänna rekommendationer-
na kan omfatta såväl stomme, interiör, exteriör som 
byggnaders utformning och inpassning i landskapet. 
Kommunen ska enligt ett nämndbeslut arbeta fram 
ett dokument gällande Riktlinjer för byggande på 
landsbygden för att underlätta för exploatering och 
tillbyggnad i särskilt värdefulla och känsliga områ-
den.

Fornlämningar
Ett stort antal fornlämningar finns inom kommu-
nen. Fasta fornlämningar har ett generellt lagskydd 
enligt kulturmiljölagen.  Detta omfattar även ännu 
ej registrerade fornlämningar, exempelvis sådana 
som upptäcks i samband med byggnadsarbeten. 
Skyddet omfattar även ett område runt varje forn-
lämning. Innan utbyggnadsområdena tas i anspråk 
ska därför arkeologisk utredning och eventuellt, som 
följd av detta, en undersökning (utgrävning) genom-
föras. Utgrävningarna genomförs oftast först i sam-
band med detaljplanearbete.

Områden med områdesbestämmelser 
(år 2016)
• Dalgångslandskapet mellan Rickebasta och 

Hagelstena (ObKn2)
• Ekhamn och Haknäs (ObKn3)
• Säby, Eriksberg, Vinstena, Edeby2:8, Edeby 

4:1 och Örby (ObKn4)
• Vassunda kyrkomiljö (ObKn5)
• Skålsta, Kragsta och Gurresta (ObKn6)
• Odlingslandskapet sydväst om Knivsta kyrka 

(ObKn7)
• Knivsta och Nor (ObKn8)
• Herrgårdslandskapet kring sjön Valloxen 

(ObKn9)
• Framnäs, Myrtorpet, Lugnet och Dalbo 

(ObKn10)
• Vrå gård och Lippinge by (ObKn11)
• Oleda, Nya Tarv och Valloxens sjukhem 

(ObKn12)
• Morby (ObKn13)
• Säby, Norrby, Väsby och Högby (ObKn14)
• Kasby, L8agga, Örby, Marma och Årby 

(ObKn15)
• Olunda (ObKn16)
• Storåns dalgångslandskap mellan Tisslinge 

och Långhundra (ObKn17)
• Åsby, Lunda 1:1 och Åsbergby (ObKn18)
• Husby- Långhundra by, Hjälmsta, Tuna, 

Fransta  och Vackerberga (ObKn19)
• Åby, Bålsta, Lockstaholm, Tarv och 

Ändeberga (ObKn20)

Fornlämning
En fornlämning är enligt kulturmiljölagen en 
lämning efter människors verksamhet under 
forna tider, som exempelvis har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. 
Fornlämningar kan exempelvis utgöras av gravar, 
boplatser, runstenar, kulturlager i medeltida städer 
eller ruiner.

Kommunala kulturmiljöer
Utöver riksintressen och områdesbestämmelser finns 
det värdefulla kulturmiljöer i Knivsta kommun som 
är utpekade och beskrivna i Kulturmiljöer i Uppsala 
kommun (1989). Materialet var avsett som ett första 
steg mot ett kommunalt kulturmiljövårdsprogram. 
Inventeringen som gjordes 1989 visar att det finns 
fem större sammanhängande områden med värde-
fulla kulturmiljöområden (U29-33) inom Knivsta 
kommun och ett antal miljöer som särskilt väl illus-
trerar områdets kulturhistoria, så kallade värdekär-
nor. Dessa områden ligger till största del inom kom-
munens områden för riksintresse kulturmiljövård 
och beskrivs närmare nedan.

U29 Storåns och Sävjaåns Dalgångar
Miljön omfattar de centrala delarna av Danmarks, 
Lagga, Östuna och Husby-Långhundra socknar, ett 
sammanhängande landskapsavsnitt utmed Storåns 
och Sävjaåns mycket flacka dalgångar. Området 
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innehåller ett mycket stort antal fornlämningar 
samt äldre välbevarad bebyggelse från medeltid till 
nutid. Bebyggelsen utgörs av en blandad herrgårds- 
och jordbruksbebyggelse. Storåns dalgång var under 
forntiden en viktig kommunikationsled mellan det 
centrala Uppland och Östersjön. Inom Husby- Lång-
hundra socken finns tre kända fornborgar strategiskt 
placerade ovan den så kallade Långhundraleden.

U30 Alsike
Utmed Ekolns östra strand breder sig en representa-
tiv herrgårdsbygd med flera välbevarade gårdsmiljöer 
från 1600-, 1700- och 1800-talen samt en omfattande 
torpbebyggelse. Landskapet präglas av svagt sluttande 
åkrar omväxlande med barr- eller blandskogspartier 
Närmast gårdarna samt ner mot Ekoln finns karaktä-
ristiska ekbackar. Området fick i stora drag sitt nuva-
rande utseende i samband med säteribildningarna på 
1600-talet. Järnåldersgravfält och övergivna bytomter 
visar på den ursprungliga bebyggelsens läge.

U31 Ekhamn
Området omfattar det starkt kuperade landskapet 
närmast Ekoln med gårdarna Ekhamn och Haknäs. 
Gårdarna ligger högt ovanför den igenväxta viken 
och omges av ett småbrutet odlingslandskap. I skogs-
bygden söder om Ekhamn finns också sedan länge 
övergivna odlingsytor.

U32 Vassunda
Området omfattar landskapet öster om Vassunda 
kyrka, en kuperad sammanhängande jordbruksbygd 
med en representativ och välbevarad jorbruksbebyg-
gelse. Större slättområden utbreder sig framför allt 
söder om Gurresta och Tibble. Järnåldersgravfälten 
invid byarna och gårdarna visar på en lång bebyg-
gelsekontinutitet. Inom området finns även forntida 
odlingslämningar i form av stensträngsystem. Vägen 
förbi Tibble och Skottsila är troligen av mycket hög 
ålder.

U33 Landskapet kring Valloxen och Säbysjön
Här utbreder sig ett sammanhängande mycket vär-
defullt herrgårdslandskap med flera stora gårdar i ka-
rakteristiska strandnära lägen samt tillhörande torp-
bebyggelse i ytterområdena. Landskapet kring sjön är 
omväxlande och småbrutet med öppna åkrar, betes-
backar och närmast vattnet smala strandängar. Vägen 
som löper runt sjön är bevarad i sin äldre sträckning. 
Områdets bebyggelseutveckling från forntid till nutid 
illustreras på ett mycket tydligt sätt genom områdets 
fornlämningar, de bevarade medeltida bytomterna 
samt de nuvarande gårdarna, vilka bildades som sä-
terier på 1600-talet.

Vid Alasjön, Vassunda, finns runsten U463.
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 11   Teknisk försörjning
Fjärrvärme 
Fjärrvärme är en driftsäker och miljövänlig form av 
värme. Den produceras centralt i ett värmeverk och 
transporteras därefter till hushållet eller lokalen där 
den ska användas. För att kunna installera fjärrvärme 
krävs ett fjärrvärmenät i närområdet samt en värme-
växlare. 

Vattenfall är leverantör av fjärrvärme i Knivsta tätort 
samt i industriområdet Ar. Ett privat bolag Dalkia, är 
ansvariga för värmeförsörjning av nybyggnadsområ-
det i Alsike. Närvärmeverket i Alsike försörjs med en 
värmeproducerande, biobränsleledad pelletspanna. 
Möjligheten att ansluta sig till eller bygga ut fjärrvär-
menätet i nya exploateringsområden, bedöms i varje 
enskilt fall.

Elförsörjning och kraftnät
I Knivsta kommun har Svenska kraftnät både 220 
kV-ledningar och 400 kV-ledningar tillhörande 
stamnätet för el. Ansvaret för den dagliga energiför-
sörjningen ligger hos energibolagen. I kommunen 
sköts drift, underhåll och kundkontakter för elför-
sörjningen av Vattenfall Sveanät. Knivsta kommun 
har ett lagstadgat ansvar att verka för en säker och 
tillräcklig energitillförsel i kommunen. Kommunen 
har en energistrategi för att bättre kunna möta fram-
tidens utmaningar när det kommer till klimatsmart 
energiförsörjning. 

Bredband
I oktober 2015 hade 43% av Knivsta kommuns bo-
städer och företag möjlighet att beställa Internet 
via fibernätet. Via ADSL hade 99% av kommunens 
bostäder och företag möjlighet att beställa minst 8 
Mb/s. Samtliga har även möjlighet till täckning med 
3G och 4G. 

Det pågår en utbyggnad av fiberbredband i Knivsta 
kommun. Fiberbaserat bredband har stor kapacitet 
men kräver framdragning hela vägen till bostaden. 
Enligt regeringen ska marknaden stå för utbyggna-
tionen. Där det inte går att genomföra på kommersi-
ella grunder ska det finnas möjlighet att söka bidrag. 
Knivsta kommun har en samordnande funktion av 

bredbandsutbyggnaden och hjälper kommuninvåna-
re, samfälligheter och företag med planeringsunder-
lag, kontakter, strategimöten och allmän rådgivning.

Vatten, avlopp och reningsverk
Vattnet i Knivsta kommun är en viktig resurs för växt- 
och djurliv, för den biologiska mångfalden, för re-
kreation, friluftsliv och som dricksvatten. Vattenkva-
liteten i sjöar, vattendrag och grundvatten påverkas 
av olika mänskliga verksamheter som t.ex. jordbruk, 
miljöfarliga verksamheter samt utsläpp av avloppsvat-
ten och dagvatten. Övergödning av sjöar och vatten-
drag är ett av kommunens största miljöproblem, och 
när bebyggelsen växer och Knivsta kommun får fler 
invånare är det ännu viktigare än tidigare att värna 
om kommunens vatten. 

Knivsta reningsverk. Foto: Bo Gyllander
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Dricksvatten
Dricksvatten till Knivsta tätort och Alsike levereras 
av Norrvatten från Mälaren via Görvälns vattenverk i 
Järfälla kommun. I kommunen finns även två mindre 
kommunala vattenverk baserade på uttag från grund-
vatten. Ett av dem finns i Lagga där 60 personer är 
anslutna. Det andra vattenverket finns i Vassunda 
där en skola och cirka 15 personer är anslutna. Dessa 
vattentäkter saknar i dagsläget vattenskyddsområden.

Den enskilda dricksvattenförsörjningen baserar sig 
nästan uteslutande på uttag av grundvatten från 
bergborrade brunnar. De flesta fastigheter med en-
skilt dricksvatten har en egen brunn på sin fastighet 
men det finns också gemensamma brunnar för flera 
fastigheter. Det finns även några större gemensam-
hetsanläggningar för dricksvatten som drivs av sam-
fälligheter.

Avloppshantering
Avloppsvattnet från tätorterna Knivsta och Alsike be-
handlas i Knivsta reningsverk med cirka 11 000 per-
soner anslutna. Reningsverkets kapacitet är begrän-
sad och kommunen arbetar därför för att utveckla 
avloppshantering i Knivsta genom en anslutning till 
Käppala reningsverk på Lidingö via Märsta.  

Det finns också tre mindre kommunala reningsverk: 
ett i Vassunda med cirka 170 personer anslutna, ett i 
Lagga med kring 60 personer anslutna och ett i Väs-
tersjö med en potential för kring 80 personer anslut-

na då det är fullt utbyggt. Det finns cirka 2000 enskil-
da avloppsanläggningar i kommunen där många av 
dem är gamla och i behov av upprustning. Kommu-
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nens tillsynsmyndighet genomför tillsyn med fokus 
på anläggningar i anslutning till kommunens mest 
känsliga sjöar och vattendrag.

Utbyggnads-, utrednings- och bevakningsområden för kommunalt vatten och avlopp samt kraftledningar i Knivsta kommun.
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 12   Riksintressen
Riksintressen
I den här delen av översiktsplanen redovisas geogra-
fiska avgränsningar av olika riksintressen och Knivsta 
kommuns intentioner gällande riksintressens hänsyn 
och bevarande. 

I den kommunala planeringen måste hänsyn tas till 
god hushållning av resurser där både allmänna och 
enskilda intressen vägs in. I planeringssammanhang 
ska riksintressen väga tyngre än andra intressen. Rik-
sintressen är områden som på riksnivå pekats ut som 
skyddsvärda och är intressanta för hela landet på 
grund av nationellt viktiga värden och kvaliteter. I di-
alog mellan stat och kommun preciseras riksintresse-
na, där kommunen sedan ska redovisa dem i sin över-
siktsplan och precisera hur riksintressena ska skyddas 
och respekteras. Länsstyrelsen bevakar riksintressena 
och ser till att de skyddas. Riksintressen ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra 
utnyttjandet av dem (MB 1 kap., PBL 2 kap). Riks-
intressen kan handla både om att bevara värdefulla 
miljöer men också om att bygga ut viktig infrastruk-
tur, exempelvis genom att utveckla Ostkustbanan ge-
nom Knivsta kommun. Även Natura 2000-områden 
räknas som riksintressen.

När ett riksintresseområdes mark- och vattenområde 
får ny eller förändrad användning måste det gå att 
kombinera med befintliga värden inom riksintresse-
området. Riksintresse för totalförsvaret har alltid fö-
reträde. 

Riksintresse för naturvård 
och Natura 2000-områden
Riksintressen för naturvård och Natura 2000-om-
råden regleras i miljöbalken 3-4 kap. och av EU:s 
fågeldirektiv samt i art- och habitatdirektivet. Syftet 
är att skydda områden mot åtgärder som påtagligt 
kan skada naturmiljön. Natura 2000-områden har 
samma bevarandestatus som andra riksintressen för 
naturvård. Områden som är av riksintresse för natur-
vård eller ett Natura 2000-område ska skyddas så att 
dessa värden inte skadas eller förstörs enligt miljöbal-
ken 2-3 kap. och plan och bygglagen 2 kap. Natura 
2000-områden skyddar naturtyper och livsmiljöer för 
värdefulla arter utpekade av EU. 

Detaljplaneläggning, tillståndsgivning eller andra åt-
gärder som på ett betydande sätt påverkar miljön i ett 
Natura 2000-område kräver tillstånd enligt miljöbal-
ken. Åtgärder kan tillåtas om områdets naturvärden 

även fortsatt får en gynnsam bevarandestatus. Åtgär-
der i eller utanför ett Natura 2000-område som kan 
riskera att medföra betydande negativa konsekvenser 
för miljön tillåts inte enligt miljöbalken 1-3 kap., 6-7 
kap. och plan och bygglagen 2 kap. 

Att både riksintressena och Natura 2000-områden 
presenteras på samma ställe i översiktsplanen beror 
på att vissa områden sammanfaller med både riksin-
tresse för naturvård och Natura 2000-områden. 

Riksintressen för naturvård 
Hönsgärde
Hönsgärde är ett mindre område som ligger öster 
om Knivsta tätort i närheten av Husby-Långhundra. 
Området består av naturbetesmark med art- och in-
dividrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som 
backsippa, kattfot, ormrot, darrgräs och fältgentiana 
samt ett flertal vaxskivlingar och fingersvampar.

Kungshamn-Morga 
Området Kungshamn-Morga hör till Uppsalatrak-
tens mest värdefulla större landskapsavsnitt. Om-
rådet, som är ett naturreservat, ligger nordväst om 
Knivsta och är ett representativt odlingslandskap i 
herrgårdsmiljö kring Krusenberg. Området karakte-
riseras av träd- och buskbeväxta betesmarker, ängs-
mark, åkermark, barr- och lövskog samt betade söt-
vattenstrandängar. Området är, utöver att vara ett 
naturreservat, klassat som ett tillsynsområde enligt 11 
kap. 12 § PBL, enligt förordnande av länsstyrelsen. 

I Knivsta kommun finns följande 
typer av riksintressen:

• Riksintresse för naturvård
• Natura 2000-områden
• Riksintresse för kulturmiljö
• Riksintresse för friluftsliv & yrkesfiske
• Riksintresse för kommunikationer
• Riksintresse för totalförsvar
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Det innebär att alla fattade bygglovsbeslut inom det 
geografiskt avgränsade området ska tillsändas länssty-
relsen för prövning enligt 11 kap 12 § PBL. 

Lagga
Lagga är ett medelstort område norr om Knivsta 
tätort. Området karaktäriseras av ett representativt 
jordbrukslandskap i mellanbyggd med kontinuitet i 
hävden, åkerholmar och naturbetesmarker med bit-
vis art- och individrika växtsamhällen.

Valloxenområdet
Området utgörs av sjön Valloxen samt det kringlig-
gande området med växlande och lummigt herr-
gårdslandskap. Karaktären på landskapet är småbru-
tenhet med åkrar, betesvallar, naturbetesmarker och 
skogsdungar. Växtsamhällena i Valloxen är på sina 
håll art- och individrika.

Natura 2000-områden 
I Knivsta kommun finns tre Natura 2000-områden. 
Alla områden omfattar en relativt liten areal. De lis-
tas och beskrivs nedan samt redovisas på kartan Vär-
defulla grönområden i Knivsta kommun med kom-
munens riksintressen.  

Morga
Området är 2,7 hektar stort och ligger vid Mälarens 
strand i västra delen av kommunen. Morga består av 
Natura 2000-naturtyperna ”klippvegetation på sili-
katrika bergssluttningar” samt ”västlig taiga”. Utöver 
det att området är ett Natura 2000-område, ingår det 

också i naturreservatet Kungshamn-Morga. Med sitt 
stadsnära läge och den vackra omväxlande naturen 
är Morga med omnejd ett mycket attraktivt område 
för det rörliga friluftslivet.

Området är småkuperat och rikt på block och rund-
slipade hällar. På vissa höglänta platser är nivåskill-
naden stor, med tvära hällmarksbranter ner mot 
vattnet. Skogen är av blandskogskaraktär med tall, 
alm, rönn, björk, ek, en, oxel, ask, klibbal och gran.  
I fältskiktet finns bland annat tjärblomster, kruståtel, 
stor blåklocka, kärleksört, getrams, ärenpris och natt 
och dag, samt diverse ris såsom ljung, lingon och 
blåbär. Bland mossor och lavar hittas kvastmossor, 
väggmossa, husmossa, renlav, filtlav och islandslav.

Rickebasta alsumpskog
Riksintresset för naturvård och Natura 2000-området 
Rickebasta alsumpskog ligger strax söder om gränsen 
mellan Uppsala och Knivsta kommun. Omgivningar-
na utgörs av en uppodlad dalgång, med ett ursprung-
ligt kulturlandskap och gott om fornlämningar. I 
alsumpskogen finns relativt opåverkad natur, som 
visar hur stora delar av Uppsalaslättens dalgångar 
kan ha sett ut före historiska perioder av uppodling. 
Området är inte stort utan dess värde ligger i dess 
långa lövskogskontinuitet och orördhet. Rickebasta 
alsumpskog är en välbildad sumpskog med klibbal, 
björk, hägg och gran. I kanterna finns även asp, ask, 
gran och alm. Albeståndet, som i delar av kärret är 
gammalt och grovt, står på höga och kraftiga socklar. 

Skogen är snårig och svårframkomlig. Död ved före-
kommer rikligt, framför allt i områdets östra delar. 
Området påminner mycket om urskog. I ytterkanter-
na finns mer kulturpåverkad skog. Sumpskogen har 
mycket högt bevarandevärde då den är starkt hotad 
skogstyp, som sannolikt var vanligare före utdikning 
och uppodling av slätten.

Sävjaån-Funbosjön
Ett avlångt Natura 2000-område utgörs av Funbo-
sjön. Vistebyån som förbinder sjön norrut med Lång-
sjöarna, Sävjaån och Funboån, som i sin tur sam-
manbinder Funbosjön med Fyrisån samt Storån som 

Sjön Valloxen.
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är ett östligt biflöde till Sävjaån. Funbosjön är en eut-
rof, fiskrik slättlandssjö och även en av de artrikaste 
sjöarna i mellersta Sverige. I sjösystemet finns utter 
och de sällsynta fiskarna asp, nissöga och stensimpa. 
Sävjaån med biflöden är en av de få åarna i Uppland 
utan vandringshinder för fisk.

Riksintressen för kulturmiljövård
Riksintresse för kulturmiljövård är ett urval av miljö-
er som tillsammans representerar olika epoker i hela 
landets 10 000-åriga historia. Skyddet för kulturmil-
jöer finns för att bevara värdena och regleras i Miljö-
balken. Motiveringen till utpekandet av Riksintresse-
område för kulturmiljövård kan vara antigen enskilda 
objekt eller större sammanhang och strukturer som 
är värda att bevara. Detta avgör hur kommunen ska 
förhålla sig till om ny bebyggelse kan få tillkomma 
och i så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning. I 
Knivsta kommun finns fyra Riksintresseområden för 
kulturmiljövård. Riksintresseområdena listas och be-
skrivs nedan samt redovisas på kartan Kulturmiljö i 
Knivsta kommun.

Alsike (C40B)
Området finns i nordvästra delen av kommunen 
väster om Alsike tätort. Alsike är ett herrgårdsland-
skap invid en betydelsefull forntida och medeltida 
kommunikationsled med ett flertal arkitektur- och 
bebyggelsehistoriska intressanta herrgårdsmiljöer. 
I riksintresset ingår bytomter vid Morga med yngre 
järnåldersgravfält, herrgårdarna Fredrikslund, Hagel-

stena, Krusenberg, Kungshamn och Rickebasta med 
bebyggelse från 1600-1800-talen samt underlydande 
torp och gårdar. I området ingår även andra intres-
santa platser som Fornborgen vid Morga, båtgravfäl-
tet vid Tuna och andra gravfält, ett system av hålvä-
gar vid Flottsund och den gamla huvudvägen mellan 
Uppsala och Stockholm, Alsike medeltida kyrka med 
prästgård samt byarna Tuna och Årby med 1800-tals-
bebyggelse. 

Landskapet kring Valloxen och Säbysjön (C45)
Detta stora riksintresseområde är beläget öster om 
Knivsta tätort. Landskapet kring Valloxen och Sä-
bysjön har en framträdande koncentration av äldre 
järnåldersgravfält som tillsammans med yngre grav-
fält visar bebyggelsens förändring från förhistorisk till 
historisk tid. Herrgårdslandskap med flera herrgårdar 
i strandnära läge som är representativ och välbeva-
rad från tidsepokerna 1600-, 1700- och 1800-talet. 
Gårdarnas torp är karakteristiskt belägna på magra-
re moränmarker i bygdens ytterområden. I området 
finns en unik välbevarad torpmiljö vid Framnäs samt 
Knivsta medeltida kyrka. I området finns fornläm-
ningar från järnåldersgravfält varav flera av veten-
skapligt och pedagogiskt värde. I riksintresset finns 
ett antal järnåldersgravfält med talrika resta stenar, 
yngre gravfält intill avhysta bytomter, Knivsta medel-
tidskyrka, rester av medeltida sätesgård vid Ledinge-
näs, herrgårdarna Eggebyholm, Kvallsta, Ledinge, 
Noor och Vallox-Säby med bebyggelse från 1600- till 
1800-talen samt underlydande torp.

Storåns och Sävjaåns dalgång (Långhundraleden) 
(C41)
Detta är det största Riksintresseområdet för kultur-
miljö som finns i Knivsta kommun. Delar av det 
finns även i Uppsala kommun. Området sträcker 
sig från centrala till de östra delarna av kommunen. 
Storåns och Sävjaåns dalgång är ett odlingslandskap 
med betydelsefulla kulturlandskapet från forntiden, 
Långhundraleden. Området har ett rikt innehåll av 
monumentala fornlämningar och medeltidsminnen 
av rikspolitisk betydelse. Området har en välbevarad 
socialhistoriskt intressant bebyggelsestruktur från ti-
den före 1800-talet. I riksintresset återfinns en fram-
trädande koncentration av äldre järnåldersgravfält 
som tillsammans med yngre gravfält visar bebyggels-
ens förändring från förhistorisk till historisk tid.

Vassunda (C46)
Vassunda är ett odlingslandskap med ett rikt innehåll 
av fornlämningar och bebyggelse i anslutning till en 
förr betydelsefull kommunikationsled. Strandom-
råden är av riksintresse enligt de särskilda hushåll-
ningsbestämmelserna i miljöbalkens 4:e kapitel. I 
riksintresset ingår äldre järnåldersgravfält och stora 
stensträngssystem, yngre gravfält intill flertalet byar, 
runstenar utmed vägen mellan Tibble och Skottsi-
la, Vassunda medeltidskyrka samt bebyggelsen från 
1700- och 1800-talen i Gurresta, Skottsila och Tibb-
le.
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Riksintresse för friluftsliv
Norra Mälaren samt nedre delarna    
av tillflödena Fyrisån och Hågaån
Knivsta kommun berörs av ett riksintresseområde för 
friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB, Norra Mälaren samt 
nedre delarna av tillflödena Fyrisån och Hågaån. 
Riksintresset utgörs av norra delen av Mälaren med 
nedre delen av tillflödena från Fyrisån och Hågaån 
samt omgivande stränder och utpekade värdefulla 
landområden kopplade till sjön. För detta riksintres-
se är det viktigt att strandskyddet respekteras då de 
största värdena finns där. Området är ett historiskt 
sammanhängande vattenstråk med omgivande strän-
der och värdefulla områden så som naturreservatet 
Kungshamn-Morga samt flertalet anläggningar för 
friluftsliv. Området fyller ett värde för friluftslivet och 
utgörs av både sammanhängande stråk i vattenom-
rådet och längs stränder samt avgränsande områden 
på land. Riksintresset har inslag av särskilt värdefulla 
områden för friluftslivet och turism, men också sto-
ra natur- och kulturvärden med en tilltalande land-
skapsbild. Här finns artrikedom med sällsynta växter 
och djur tillsammans med sammanhängande gröna 
stråk. 

Riksintressebestämmelser som omfattar öar, vat-
ten- och strandområden med intilliggande större 
sammanhängande oexploaterade natur- och kul-
turlandskap, innebär att exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön endast får komma till stånd 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 

områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Riksintresset innebär inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Riksintressen för yrkesfiske
Mälaren
I riksintresseområdet för yrkesfiske ingår hela Mäla-
ren. Avgränsning av riksintresset för yrkesfiske i Kniv-
sta kommun framgår från Fiskeriverkets beslut från 
år 2006. Från år 2011 pekas riksintressen för yrkesfis-
ke ut av Havs- och vattenmyndigheten och detta reg-
leras i Miljöbalkens 3 kapitel 5 §. Riksintresset ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra bedrivande av näringen.

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och är mycket 
rik på öar, fjärdar och vikar. I Mälaren förekommer 
drygt trettio olika fisk- och kräftarter, varav minst sex 
arter som är betydelsefulla inom yrkesfisket, nämli-
gen gös, siklöja, gädda, abborre, ål och signalkräfta.

Riksintressen för kommunikationer
Trafikverket är den myndighet som pekar ut områ-
den av riksintresse för kommunikationer för alla 
trafikslag, enligt 3 kap. i miljöbalken. Trafikverket 
beslutade under år 2012 om uppdatering av vilka an-
läggningar som bedöms vara av riksintresse för kom-
munikationer. Riksintresseområden för anläggningar Mälaren.
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för kommunikationer ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

E4 och väg 77
Vägar av riksintresse inom kommunen är väg Eu-
ropaväg nummer 4 och riksväg 77. E4 ingår i det av 
EU utpekade TEN-T (Trans European Transport 
Network). Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild 
internationell betydelse. Vägarna av riksintresse som 
löper genom kommunen utgör viktiga infrastruktur-
stråk, både regionalt, nationellt och internationellt. 
Väg 77 utgör en viktig anslutning till Kapellskär som 
är en hamn av riksintresse.

Järnväg
Ostkustbanan är den enda järnvägslinjen som går 
genom Knivsta kommun och den är ett riksintresse. 
Ostkustbanan är en 400 kilometer lång järnväg mel-
lan Stockholm och Sundsvall som passerar Knivsta 
och Uppsala. Den ingår i TEN-T-nätet (Trans Eu-
ropean Transport Network) och det strategiska gods-
nätet. Sträckan mellan Stockholm och Uppsala är 
en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor och 
används för arbetspendling, långväga trafik och god-
strafik. Sträckan har sedan år 2013 varit klassad som 
en järnväg av riksintresse. Trafikverket beskriver även 
vilken mark som ingår och påverkas av klassningen, 
där bland annat Knivsta kommun och Uppsala län 
berörs. 

Syftet med riksintresset är att säkerställa möjligheter-
na att bygga ut banan till fler spår i framtiden och 
möta samhällsutvecklingen. Trafikverket är i slutske-
det av processen och redovisar i preciseringen på vil-
ken/vilka sidor av befintlig järnväg som en utbyggnad 
med två spår skulle kunna ske. Preciseringens syfte 
är att kunna få ett utökat planeringsunderlag för att 
kunna förhålla sig till riksintresset och en framtida 
utbyggnad.

Luftfart
Arlanda är Sveriges största flygplats för inrikes- och 
utrikesflyg med drygt 24 miljoner resenärer per år. 
Flygplatsen finns i Sigtuna kommun, inte långt från 
kommungränsen till Knivsta. Enligt miljöbalken 
är Arlanda ett Riksintresse för kommunikationer 
vilket innebär att ”flygplatsen skall skyddas från 
åtgärder som påtagligt kan hindra eller försvåra 
verksamhetens bedrivande och/eller utveckling.” 
Riksintresseområdet innebär att Swedavia, som äger 
och förvaltar Arlanda, granskar och kan yttra sig över 
remisser som gäller detaljplaner och bygglov inom 
området. Det är bara kommunerna som har rätt att 
ge eller avslå bygglov, men de måste ta hänsyn till 
Riksintresset som styr ny bebyggelse i nuvarande 
och framtida bullerexponerade områden. 

Riksintresseområdet för Arlanda benämns som in-
fluensområde och berör en stor del av Knivstas yta. 
Detta område täcker flygplatsen samt de områden 
som idag störs eller som kan komma att störas av 

Stationsområdet i Knivsta. Ostkustbanan som löper genom 
kommunen är ett riksintresse för kommunikation.

Riksintressen för kommunikationer och totalförsvar
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flygverksamheten under de kommande femtio åren. 
Den långsiktiga tidsplanen används för att flygplat-
sens framtida utveckling inte ska hamna i konflikt 
med bebyggelse. Riksintresseområdets avgränsning 
bestäms av Trafikverket och Länsstyrelsen i Stock-
holms län. Swedavia bedömer att en fjärde bana kan 
behövas byggas omkring år 2040. Detta påverkar 
möjligheten för bostadsbebyggelse i området. Flyg-
platsen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan 
hindra eller försvåra verksamhetens bedrivande eller 
utveckling. Runt flygplatsen och tillhörande radio-
anläggningar finns tre olika typer av skyddsområden 
för att flygverksamheten ska fungera säkert: 

• Hinderbegränsade ytor närmast flygplatsen som 
garanterar hindersfri höjd för flyg. Detta gäller 
både fasta byggnader men även tillfälliga kon-
struktioner som exempelvis lyftkranar.

• Procedurområde som täcker ett betydligt större 
område kring flygplatsen. Inom detta område sä-
kerställs att flyg kan följa på förhand bestämda 
procedurer vid start och landning. Avgränsning 
och storlek av denna typ av område utformas uti-
från terrängen och byggnadshöjder.

• MSA-ytor (Minimum Sector Altitude) består av 
en cirkel med radien på 55 kilometer räknat från 
flygplatsens landningshjälpmedel. Denna yta 
täcker den höjd som krävs för att flygplan ska ge-
nomföra inflygningar för säker landning.

Förutom dessa områden behöver hänsyn även tas 
till flygbuller och elektromagnetisk störning vid 

planering av ny bebyggelse i närheten till flygplat-
sen. För föremål och byggnader som är högre än 20 
meter ska lokalisering prövas av berörda flygplatser 
samt Luftfartsverket, då byggnationen kan komma 
att påverka luftfarten. Föremål som är 45 meter eller 
högre över mark- och vattenytan måste enligt Trans-
portstyrelsens föreskrifter markeras då de kan utgöra 
en fara för luftfarten. 

Riksintresset för totalförsvar
Riksintresset för totalförsvarets militära del i Knivsta 
kommun berörs av riksintressena Uppsala övnings-
flygplats samt väderradar Arlanda. Området berör 
en större del av kommunen. Riksintressena har en 
omgivningspåverkan i form av krav på hinderfrihet 
som berör kommunen. Redovisningen av riksintres-
sena omfattar således influensområden i form av 
stoppområde för höga objekt och influensområde för 
väderradar.  Influensområde är ett område utanför 
riksintresseområdet inom vilket en verksamhet eller 
åtgärd riskerar att påverka möjligheten att nyttja det 
som riksintresset avser att skydda. 

Knivsta kommun berörs av stoppområde för höga 
objekt runt Uppsala övningsflygplats. Inom stoppom-
rådet kan inga höga objekt tillåtas. Med höga objekt 
avses objekt högre än 20 m utanför sammanhållen 
bebyggelse respektive 45 m inom sammanhållen be-
byggelse. 

Riksintresset för väderradar riskerar framförallt allt att 
skadas av vindkraftsetableringar för nära väderradar. 
En radie om fem km från väderradaranläggningar ut-
gör stoppområde för vindkraftverk och en radie om 
20 km utgör influensområde för väderradar. Inom in-
fluensområdet måste särskilda analyser genomföras 
för att säkerställa att ingen skada sker på riksintresset. 

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksin-
tressen som omfattas av sekretess och inte alls kan 
redovisas öppet på karta, är hela landets yta samråds-
område för objekt högre än 20 m utanför tätort och 
högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det 
innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste 
skickas på remiss till Försvarsmakten.

Knivsta kommun ligger inom riksintresseområdet Arlanda.
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 13   Nationella och regionala mål
Översiktsplanen ska bidra till att uppnå nationella-, 
regionala- och kommunala mål kopplat till mark- 
och vattenanvändning. De nationella målen är ofta 
baserade på EU-direktiv om hållbar utveckling ur så-
väl ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv, där 
varje land redovisar hur detta mål ska nås. De olika 
nationella målen kan sedan konkretiseras på regional 
och kommunal nivå. 

Nationella mål
Miljökvalitetsmålen
Sveriges miljömålssystem innehåller ett generations-
mål och sexton miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmå-
len beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. Det finns även precisering-
ar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar 
målen och används i det löpande uppföljningsarbe-
tet av målen.

Generationsmålet
Generationsmålet anger inriktningen för den sam-
hällsomställning som behöver ske inom en genera-
tion för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generations-
målet är därför vägledande för miljöarbetet på alla 
nivåer i samhället. I målet står också att arbetet med 
att lösa de svenska miljöproblemen inte ska ske på 
bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsopro-
blem till andra länder. Det övergripande målet för 
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem ut-

anför Sveriges gränser. Generationsmålet innebär 
att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska 
nås inom en generation efter att systemet infördes år 
1999. Generationsmålet skulle vara uppfyllt år 2020.

Miljöpolitiken ska fokusera på att:
• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg 

att återhämta sig, och deras förmåga att långsik-
tigt generera ekosystemtjänster är säkrad.

• Den biologiska mångfalden och natur- och kul-
turmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ mil-
jöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inver-
kan på människors hälsa främjas.

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som 
möjligt fria från farliga ämnen.

• En god hushållning sker med naturresurserna.
• Andelen förnybar energi ökar och att energian-

vändningen är effektiv med minimal påverkan på 
miljön. 

• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsa-
kar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Miljömål
De 16 målen beskriver den status som arbetet med 
miljön ska leda till. Målet med dessa är att över-
lämna ett samhälle där miljöproblemen är lösta för 
nästkommande generationer. Alla invånare i Sverige 
berörs av miljökvalitetsmålen vilket innebär att alla 
måste ta hänsyn till de ekologiska, ekonomiska och 
sociala aspekterna. Knivsta kommun har valt ut 7 av 

dessa mål som berörs i kommunens planering för ett 
hållbart samhälle. Miljökonsekvensbeskrivning till 
översiktsplanen (MKB) innehåller en genomgång av 
hur väl planen överensstämmer med Sveriges miljö-
kvalitetsmål. 

Nedan presenteras och beskrivs de 7 miljömål som är 
aktuella i Knivsta kommun:

• Begränsad klimatpåverkan. Sverige har tillsam-
mans med andra länder ett ansvar för det globa-
la klimatmålet, där FN:s klimatkonvention har 
bestämt att halten av växthusgaser i atmosfären 
ska stabiliseras på en nivå som innebär att männ-
iskans inte ska påverka klimatet allvarligt. Halten 
av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s klimatkonvention stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett 
sådant sätt och i en sådan takt att den biologis-
ka mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling 
inte äventyras.

• Säker strålmiljö. Människors hälsa och den bio-
logiska mångfalden ska skyddas mot skadliga ef-
fekter av strålning.

• Ingen övergödning. Halterna av gödande äm-
nen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för 
biologisk mångfald eller möjligheterna till allsi-
dig användning av mark och vatten.
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• Levande sjöar och vattendrag. Sjöar och vat-
tendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kultur-
miljövärden samt landskapets ekologiska och vat-
tenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas.

• Ett rikt odlingslandskap. Odlingslandskapets 
och jordbruksmarkens värde för biologisk pro-
duktion och livsmedelsproduktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

• God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.

• Ett rikt växt- och djurliv. Den biologiska mång-
falden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arter-
nas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funk-
tioner och processer ska värnas. Arter ska kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med till-
räcklig genetisk variation. Människor ska ha till-
gång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskva-
litet och välfärd.

De övriga miljömålen bedöms inte beröras av över-
siktsplanen: frisk luft, bara naturlig försurning, gift-
fri miljö, skyddande ozonskikt, grundvatten av god 
kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, 
myllrande våtmarker, levande skogar samt storslagen 
fjällmiljö.

Mål för hållbar fysisk samhällsplanering
År 2015 fick Boverket i uppdrag av regeringen att 
ta fram uppföljningsbara mål för hållbar fysisk sam-
hällsplanering. En sammanställning av nationella 
mål, planer och program av betydelse för samhälls-
planering har resulterat i följande 7 mål med syfte 
att säkerställa en långsiktigt god livsmiljö för kvinnor 
och män i alla åldrar:
1. Bostäder efter människors behov. 
2. Attraktiva livsmiljöer. 
3. God tillgänglighet i vardagen. 
4. Bättre resurshushållning. 
5. Långsiktig livsmedelsförsörjning. 
6. En funktionell grönstruktur. 
7. Färre olyckor. 

Transportpolitiska mål
De transportpolitiska mål som har satts upp av reger-
ingen syftar till att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning 
för både medborgare och näringsliv. Målen för den 
nationella transportpolitiken är att säkerställa sam-
hällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för både medborgarna och nä-
ringslivet i hela landet. Dessa mål är uppdelade i två 
delar:

• Funktionsmål – det handlar om transportsyste-
mets utformning, funktion och användning som 
ska skapa tillgänglighet för alla medborgare och 
näringslivet. Transportsystemet ska vara jämställt 
så att både män och kvinnors transportbehov till-
godoses. 

Sju av sexton miljömål aktuella i Knivsta 
kommun: begränsad klimatpåverkan, säker 
strålmiljö, ingen övergödning, levande sjö-
ar och vattendrag, ett rikt odlingslandskap, 
god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och 
djurliv.
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Friluftspolitiska mål
Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional 
utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för 
friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i 
december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för fri-
luftslivets aktörer. 

De tio målen för friluftspolitiken är:
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan   

för friluftslivet
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveck-

ling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. God kunskap om friluftslivet
10. Friluftsliv för god folkhälsa

Folkhälsopolitik
Sveriges folkhälsopolitik har som huvudmål att ge 
samma förutsättningar till god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen i landet. Det centrala är en hållbar 
samhällsutveckling och människors välbefinnande 
och hälsa. 

Utifrån elva övergripande målområden är det fem 
stycken som är relevanta för samhällsplaneringen:

• Delaktighet och inflytande i samhället. 
• Ekonomisk och social trygghet.
• Trygga och goda uppväxtvillkor. 
• Sunda och säkra miljöer och produkter. 
• Ökad fysisk aktivitet. 

Nationella mål för kulturmiljön
Från år 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. 
Regeringen har uttalat att kulturmiljömålen ska vara 
vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och 
kommunal nivå. Kulturmiljöaspekter ingår i tio av de 
sexton miljökvalitetsmålen. Miljömålen tillhör kate-
gorin nationella och regionala mål, planer och pro-
gram som enligt plan - och bygglagen ska behandlas 
i översiktsplaneringen. 

Dessa beskrivs nedan:
• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kultur-

miljöer som bevaras, används och utvecklas.
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 

möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmil-
jön.

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön 
som gemensam källa till kunskap, bildning och 
upplevelser.

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas till vara i sam-
hällsutvecklingen. 

• Hänsynsmål – utvecklingen av transportsyste-
mets utformning, funktion och användning ska 
utifrån trafiksäkerhet, miljö och hälsa anpassas så 
att ingen dödas eller skadas allvarligt. Utveckling-
en ska bidra till att generationsmålet för miljö- 
och miljökvalitetsmålen nås tillsammans med en 
ökad hälsa.

Nationell plan för transportsystemet 
År 2014 fastställde regeringen den nationella planen 
för transportsystemet för åren 2014-2025. I planen 
identifieras större investeringar samt hur priorite-
ringen bör ske. Den nationella planen för transport-
infrastruktur har arbetats fram utifrån direktiv och 
förutsättningar från regeringen. Gällande plan och 
kapacitetsutredning ingår i innehållet till översikts-
planen. Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga 
förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, 
har tillämpats för att säkerställa en god resurshushåll-
ning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. Grunden för prioriteringarna 
har varit att i första hand vårda den infrastruktur som 
vi har och att använda den mer effektivt. Vi ska också 
bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället 
samt utveckla nya lösningar tillsammans med andra. 

Processen för en revidering av Trafikverkets nationel-
la plan med tillhörande åtgärdsplanering har påbör-
jats och pågår under 2016-2018.
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Regionala mål
Översiktsplanens roll är att vara strategisk för kom-
muners långsiktiga utvecklingsambitioner samt 
att fungera som ett verktyg för att lyfta och hantera 
planeringsfrågor som är på mellankommunal- och 
regional nivå. Den strategiska regionala utvecklings-
planeringen sker idag genom regionala utvecklings-
strategin (RUS) som är en långsiktig strategi om hur 
organisationen Region Uppsala vill möta framtida 
utmaningar och utveckla Uppsala län tillsammans 
med andra aktörer. Det är även Regionförbundet i 
Uppsala län som arbetar med samordning och infor-
mation om stöd från EU:s strukturfonder.

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
(RUS)
Region Uppsala antog i februari 2017 en ny regional 
utvecklingsstrategi, RUS för regionen. Strategin fo-
kuserar på tre utvecklingsområden:

• En växande region
• En nyskapande region
• En region för alla

Under området ”En växande region” finns ett antal 
konkreta mål som direkt berör planeringsfrågor, mil-
jö och hälsa: 

• Planera för 5000 bostäder per år till år 2023 för 
att bygga ikapp behoven och därefter minst 2100 
nya bostäder per år för att möta befolkningstill-
växten.

• De samlade utsläppen av växthusgaser, i absolu-
ta tal, ska ha minskat med minst 40 procent till 
år 2020 jämfört med år 1990. Till 2040 ska ut-
släppen vara minst 80 procent lägre än år 1990 i 
enlighet med miljömålsberedningens slutförslag. 
Fram till år 2030 ska utsläppen för inrikes trans-
porter vara minst 70 procent lägre jämfört med 
2010 års nivå.

• Minst 90% av alla hushåll och verksamheter 
ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt 
bredband, minst 100 Mbit/sekund, till 2020. Till 
2030 ska 100% vara uppnått.

• Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till 
år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av 
motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.

• Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårds-
sektorn ska öka 20 procent fram till år 2030. Pro-
duktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska un-
der samma period öka med minst 200 procent.

Regional kulturplan
Sedan 2013 ingår Uppsala län i en kultursamver-
kansmodell som fördelar statliga bidrag till regionala 
kulturverksamheter i länet. I samverkan med länets 
kommuner samt i samråd med kulturlivet tar Region 
Uppsala sedan fram en regional kulturplan som ger 
satsningar och prioriteringar inom kulturområdet. 
Nuvarande kulturplan gäller 2015-2017 och har vi-
sionen att ”År 2025 är Uppsala län en stark kulturre-

gion med internationell lyskraft. Länet är ett kreativt 
kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och kulturliv 
präglat av mod, bildning och nytänkande ger Upp-
sala läns samtid och rika historia en levande gestalt-
ning”. Kultur, bildning och kreativitet anses skapa 
framgångsfaktor för demokratisk och hållbar regio-
nal utveckling i Uppsala län. Utifrån ett planerings-
perspektiv är målet om en attraktivare livsmiljö mest 
relevant. 

Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län
Trafikförsörjningsprogrammet fungerar som vägle-
dande planeringsunderlag för kommunerna och an-
dra aktörer i regionen, däribland Knivsta kommun. 
Fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga cirka 15 år 
framöver. Innehållet bygger på dialog med berörda 
kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenö-
rer och intresseorganisationer. Programmet beskri-
ver de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som 
alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det 
omfattar både upphandlad och kommersiell trafik 
och rör buss och tåg. Knivsta beskrivs stå inför stora 
utvecklingsprojekt som kommer efterfråga ett större 
behov av mer effektiv kollektivtrafik. Det aktuella 
regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala 
län togs fram år 2016. De viktigaste strategierna delas 
i tre kategorier: strategier för ett effektivt, jämlikt och 
attraktivt kollektivtrafiksystem. Dessa presenteras på 
nästgående sida:
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Strategier för ett effektivt kollektivtrafiksystem
• minska den faktiska restiden i de    

huvudsakliga resandestråken
• verka för en kollektivtrafiknormativ   

samhällsplanering
• utveckla tågtrafiken
• utveckla trafikavtalen

Strategier för ett jämlikt kollektivtrafiksystem
• utveckla resmöjligheterna på landsbygden 

och i de mindre orterna
• tillgänglighetsanpassa hållplatser och bytes-

punkter
• skapa bättre förutsättningar för resande utan-

för pendlingstopparna
• verka för ökat medborgarinflytande i kollek-

tivtrafiken

Strategier för ett attraktivt kollektivtrafiksystem
• minska den upplevda restiden
• göra det enkelt att göra rätt för sig i kollektiv-

trafiken
• höja medborgarnas kunskap om de kollektiva 

resmöjligheterna
• förhöja integrationen med andra färdmedel

Länsplan för regional transportinfrastruktur 
Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-
2025 är en regional plan som behandlar investering-
ar i Uppsala läns övriga regionala vägnät och fördelar 
investeringspotter för byggande av gång- och cykel-

vägar i länet. Regionförbundet har inhämtat kom-
munernas och landstingets syn på behov och brister 
i transportsystemet. En löpande dialog har skett på 
såväl politisk som tjänstemannanivå. 

Planen ska möjliggöra för ett:
• ökat kollektivtrafikresande, särskilt längs de stora 

stråken
• ökad andel resande med cykel och till fots
• hållbara godstransporter
• ökat utbyte med kringliggande regioner

Knivsta har tillsammans med kommunerna Enkö-
ping, Håbo och Uppsala fått 170 miljoner kronor för 
cykelvägar. ABC-stråkets (Uppsala-Arlanda-Stock-
holm) infrastruktur lyfts som prioritet för att binda 
samman Uppsala och huvudstadsregionen samt stär-
ka den globala konkurrenskraften. Enligt länsplanen 
har den planskilda korsningen mellan Knivstavägen 
och järnvägen i centrala Knivsta allvarliga brister. 
Både gällande korsande gångtrafik men även som ett 
hinder för ökad kapacitet. 

Processen med att förnya länsplanen startade under 
2016.
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