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Ändringar efter inkomna synpunkter 
Arbete med ändringar efter dialog 
Kommunen har sedan dialogen avslutades sammanställt, gått igenom och tagit ställning till samtliga 
inkomna synpunkter. Ansvariga tjänstepersoner och förtroendevalda politiker har tillsammans gått 
igenom alla inkomna synpunkter och undersökt om och hur de kan tillgodoses. Det har inneburit 
många avväganden. Hur ska man exempelvis hantera att vissa tycker helt olika? 

En viktig fråga har varit om den övergripande och strategiska inriktningen på dokumentet ska ändras. 
Finns det bättre sätt att fördela marken mellan olika typer av användningar? Är prioriteringarna rätt 
gjorda vad gäller olika innehåll? Med stöd i det målbildsarbete som genomfördes under 2019 har 
förtroendevalda politiker fattat beslut om att den övergripande strategiska inriktningen bör behållas. 

Det har också diskuterats om dokumentet ska fördjupas, utökas eller detaljeras på några punkter. Bör 
strategin ange vilken typ av bebyggelse som ska uppföras var? Ska information som finns i 
kommunens översiktsplan eller andra strategiska dokument kopieras in i stadsutvecklingsstrategin? I 
vissa fall har textstycken eller illustrationer tagits fram för att förtydliga hur kommunen ställer sig till 
vissa frågor inom stadsutvecklingen. Samtidigt har konstaterats att dokumentet är en strategisk 
vägledning - inte en detaljplan. Därför ska det inte innehålla för teknisk eller detaljerad information, 
varken om nuvarande förutsättningar eller föreslagen inriktning för specifika platser. 

Sammanfattningsvis har stadsutvecklingsstrategins huvudsakliga inriktning behållits, men en mängd 
ändringar, justeringar och förtydligande har gjorts utifrån både privatpersoners, remissinstansers och 
andras synpunkter. Se nedan. 

 

Ändringar som gjorts  
Kommunens projektgrupp för Knivsta 2035 och förtroendevalda politiker har, som tidigare nämnts, 
tillsammans sett över förslaget till stadsutvecklingsstrategi och undersökt hur de olika synpunkterna 
kan tas med in i strategin. Nedan listas de betydelsebärande ändringar som gjorts. Redaktionella 
ändringar, till exempel rättade stavfel eller mer lättförståeliga ord, listas inte. Sidhänvisningarna 
refererar till den reviderade versionen av strategin. 

 

Ändringar i hela dokumentet samt övriga ändringar 
 

• Många idéer har inkommit kring hållbart byggande. Strategin har nu skärpts vad gäller detta, 
med ett tillägg om hög ambitionsnivå gällande hållbart byggande, och att de krav som ställs 
höjs i takt med teknisk utveckling. Se bland annat sidan 99 i strategin. 
 

• För att förtydliga vilka delar av Alsike som ingår i den nya stadsdelen, ändras benämningen på 
den från “Alsike” till “Alsike stationssamhälle”.  
 

• Det har tydliggjorts på flera ställen att kommande planering kan innebära annat än 
detaljplaner. Till exempel kan fördjupande studier, medborgardialoger och/eller planprogram 
vara ett steg innan detaljplaner tas fram.  
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• Diagram och kartbilder har ändrats i enlighet med de förändringar som har gjorts av 
strukturförslagen.  
 

• Redaktionella ändringar har genomförts, som exempelvis tydligare meningar, rättade stavfel 
och justerad layout.  

 

Ändringar av inledning och beskrivning av bakgrund (Kapitel 1) 
 

• Eftersom många framfört kritik mot Fyrspårsavtalet har vi förtydligat att 
stadsutvecklingsstrategin handlar mer om att peka ut en strategisk inriktning för att uppnå 
vissa kvaliteter i två framtida stadsdelar, inte bara om att uppfylla Fyrspårsavtalet. Det 
viktigaste syftet med stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 och planerna för de hållbara 
stadsdelarna är att möta en förväntad tillväxt på bästa sätt och möjliggöra för ett framtidens 
Knivsta som är hållbart, robust och trivsamt. Och eftersom vi förhåller oss till Fyrspårsavtalet 
i stadsbyggandet sker planeringen inom ramen för avtalets åtaganden. 
 

• Flera synpunkter har inkommit som ifrågasätter om hållbarhetsambitionerna är tillräckligt 
höga. Det är glädjande att se ett sådant engagemang för hållbarhetsfrågor, och vi har nu 
beskrivit hur strategin kontinuerligt utvärderats och justerats med hänsyn till hållbarhetsmål, 
men att mycket viktigt arbete kvarstår. Vi har också beskrivit andra delar av processen lite mer 
utförligt i strategin, för att visa vilket arbete som faktiskt gjorts.  
 

• Det har på olika sätt inkommit synpunkter kring andra delar av kommunen, och att det inte är 
tydligt vad stadsutvecklingsstrategins status blir i förhållande till andra styrdokument. Vi har 
därför gjort förtydliganden om stadsutvecklingsstrategins förhållande till bland annat gällande 
och kommande översiktsplan, och att strategin inte gäller för hela Knivsta kommun. Se bland 
annat sidan 8 i strategin. 
 

• En översiktlig beskrivning av hur dialogen har gått till har lagts till, och kommande arbete 
samt möjlighet att påverka har beskrivits mer utförligt. Mer information finns i denna 
dialogredogörelse samt i separat dialograpport, se knivsta.se/dialograpport.  
 

• Sida 2: Stycket ”Tyck till om stadsutvecklingsstrategin” har tagits bort då eftersom dialogen är 
avslutad. I kommande arbete kommer det finnas möjlighet att påverka. 
 

• Sida 3: Tredje stycket i förordet har kompletterats med varför kommunen valde att teckna 
fyrspårsavtalet.  
 

• Sida 4: I slutet av sammanfattningen har förtydligats att det kommer gå att påverka 
stadsdelarnas utformning i kommande medborgardialoger och andra processer. 
 

• Sida 7: Har förtydligats att strukturförslagen kan komma att behöva ändras i fortsatt 
planeringsarbete. 
 

• Sida 7: Har förtydligats att stadsutvecklingsstrategin kompletterar nuvarade översiktsplan och 
samtidigt utgör ett underlag för ny översiktsplan 
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• Sida 11: Beskrivningen av ett stadsbyggande som är bättre rustat för förändringar har 
förtydligats. 
 

• Sida 14: Texten har utökats. Det har tydliggjorts att kommunens vilja till hållbar utveckling 
inte enbart är avhängigt fyrspårsavtalet. En beskrivning har också lagts till av de olika 
parternas planering, inklusive Trafikverkets lokaliseringsutreding. Effekten av de två 
tillkommande spårens placering har tydliggjorts. Det har dessutom tydliggjorts att kommunen 
i och med stadsutvecklingsstrategin anser sig har påbörjat arbetet med att ta fram planer i 
enlighet med fyrspårsavtalet, samt att detta kommer stämmas av med länsstyrelsen. 
 

• Sida 16: Information har lagts till om när kommunstyrelsen beslutade anta Projektdirektivet för 
Utvecklingsprogram Knivsta 2035, som bland annat beskriver att en stadsutvecklingsstrategi ska 
tas fram. 
 

• Sida 16: Dialogen under 1 juni-15 september har tagits med i den övergripande beskrivningen 
av processen. 
 

• Sida 17: Diagrammet som beskriver processen har flyttats så att det ligger före beskrivningen 
av framtidsbilderna. Som exempel på strategiska styrdokument nämns kulturmiljöprogrammet 
istället för transportplanen (eftersom transportplanen inte är antagen). Dialogen har lagts till 
som ett viktigt steg fram till strategin. 
 

• Sida 19: Processen kompletterats med att förtroendevalda och tjänstepersoner fick skissa på egna 
målbilder för området, vilka också funnits med som grund för arbetet. 
 

• Sida 20: Tillagd text om hur arbetsprocessen gått till sedan målbilden tagits fram och fram till 
stadsutvecklingsstrategin. Konsekvensbedömningar och hållbarhetsbedömningar beskrivs.  
 

• Sida 20-21: En översiktlig beskrivning av dialogen har lagts till. Några exempel ges på 
ändringar som gjorts. Bilder på och hänvisningar till dialogredogörelsen och dialograpporten 
har lagts till. 
 

• Sida 22: Texten om processen framöver har ändrats för att bättre beskriva kommande steg. I 
dialogversionen beskrevs dialogen, nu när dialogen är avslutad beskriv istället vad som händer 
efter att dokumentet antas. Det beskrivs också hur vissa fördjupningar kommer göras och att 
fortsatt dialog är viktig.  
 

• Sida 23: Ny bild har lagts till för att sidföljden ska stämma. Bilden av ett barn och en hund vid 
en sjö ändrar inte strategins inriktning.  
 

• Sida 24-25: En text som förklarar tidslinjen har lagts till. Bilderna som visade mobiltelefonens 
utveckling 40 år framåt och bakåt i tiden (som ett sätt att förstå perspektivet med de långa 
tidshorisonterna) har tagits bort för att göra uppslaget mindre rörigt.  

 
Ändringar av stadsutvecklingsvision på lång sikt (Kapitel 2) 

 
• Flera har lyft att det är viktigt att infrastruktur ska finnas på plats tidigt. Detta har funnits med 

som en förutsättning i arbetet med strategin, men har nu tydliggjorts genom en 
stadsutvecklingsprincip som understryker vikten av detta. Detta gäller både teknisk 
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infrastruktur (till exempel gator, ledningar, broar) och social infrastruktur (till exempel skolor 
och parker). Se sidan 35 i strategin. 
 

• Flera synpunkter har också lyft det faktum att hänsyn behöver tas till platsens olika 
förutsättningar vid byggande. Vi har nu tydliggjort detta genom att lägga till ytterligare en 
stadsutvecklingsprincip som poängterar vikten av att ta hänsyn till platsens olika 
förutsättningar vid byggande. Se sidan 35 i strategin. 
 

• Sida 27: Det har tydliggjorts att texten på den övre halvan av sidan är den framtagna 
stadsutvecklingsvisionen för Knivsta på lång sikt.  
 

• Sida 27: Texten i mål 1 har ändrats från att handla om minskat bilberoende i enlighet med 
fyrspårsavtalet till att istället inrikta sig på att minska behovet av fossila bränslen. Texten i mål 
2 har kompletterats med krav som ska ställas på byggmetoder och byggmaterial.  
 

• Sida 28-29: Naturreservat och parallellt pågående detaljplaner visas på kartan. Även en 
koppling över spåren söder om Knivsta som föreslås parallellt med stadsutvecklingsstrategin 
visas.  
 

• Sida 31: Beskrivning av utvecklingen av möjlig stadspark har lagts in istället för det tidigare 
järnvägspark.  
 

• Sida 35: Två nya stadsutvecklingsprinciper (se beskrivning ovan).  
 

• Sida 37: Lagt till hur de två nya stadsutvecklingsprinciperna kopplar till de övergripande 
stadsbyggnadsprinciperna. 

 

Ändringar av förslag till två hållbara stadsdelar (Kapitel 3) 
 

• Många synpunkter har handlat om att man tolkar föreslagna kvarter som det ska bli tät 
bostadsbebyggelse i många våningar, överallt. Vi har gjort förtydliganden om att de föreslagna 
kvarteren kan komma att se ut på många olika sätt, och innehålla många olika funktioner. 
Bland annat har vi tagit fram illustrationer av hur föreslagna kvarter förändras och fylls med 
innehåll i takt med att planeringen fortsätter och att byggande sker. Se bland annat sidan 42 
och 54 i strategin. 
 

• Många kommentarer har inkommit rörande föreslagen bebyggelse i Västra Ängby och 
området kring Apelsinvägen. Vi har som svar på dessa synpunkter sett över strukturförslaget 
och tagit bort ett föreslaget kvarter mellan Apelsinvägen och lekparken Glasäpplet, där det 
inte bedöms som prioriterat att pröva utveckling. I kommande detaljplaner kan andra 
bedömningar göras beroende på platsens förutsättningar. Se sidan 40 i strategin. 
 

• Flera önskemål har inkommit om mer parkytor. Ett kvarter vid Knivsta station har nu minskats 
för att ge plats åt en möjlig stadspark. Det har tydliggjorts att det inom föreslagna kvarter 
också finns plats för mindre parker (som då blir allmän plats). Se bland annat sidorna 40 och 
42 i strategin. 
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• Ett föreslaget kvarter längs Gredelbyleden har tagits bort då det bedöms svårt att kombinera 
med intilliggande fastighet innefattande komministerbostället med trädgård. Se sidan 40 i 
strategin. 
 

• Strax söder om Knivsta station har strukturen ändrats för att ta bättre hänsyn till befintlig 
bebyggelse på privat ägda fastigheter. Som konsekvens av detta har bland annat en skoltomt 
med skolgård tagits bort från strukturförslaget. I kommande detaljplanearbete för delområdet 
kan andra lösningar vara aktuella. Se sidan 40 i strategin. 
 

• I Alsike har detaljplanen Alsike Nord etapp 2a upphävts under dialogperioden. 
Strukturförslaget har utifrån detta ändrats för att bättre ta hänsyn till en privat ägd fastighet. Se 
sidan 52 i strategin. 
 

• I Alsike pågår detaljplanering för Fornåsa, med cirka 200 bostäder samt iordningsställande av 
ett ordnat rum kring Pinglaström. Strukturförslaget för Alsike stationssamhälle samt 
stadsutvecklingsvisionen har reviderats för att bättre spegla detta pågående arbete. Se sidan 52 
i strategin. 
 

• Flera fastighetsägare i Alsike har visat intresse för att inkludera deras fastigheter i 
stadsutvecklingsstrategin. De två fastigheter som kommunen bedömer som mest aktuella att 
inkludera har markerats på strukturförslaget för Alsike stationssamhälle. Se sidan 52 i 
strategin. 
 

• Förutom ovan ändringar i innehåll har kartorna över strukturförslagen ändrats vad gäller färger 
och pilar för att de ska bli tydligare. Se sidan 40 och 52 i strategin. 
 

• Förstärkning av att det är en funktionsblandad stad som eftersträvas genom att lyfta fram 
arbetsplatser i beskrivningen av blandningen. Se exempelvis sidorna 39 och 51 i strategin. 
 

• Sida 40: Området kring Knivsta station har markerats som utredningsområde resecentrum. 
 

• Sida 40: Ändrad beteckning från ”ev. vårdcentrum” till ”möjlig placering vårdscentrum”. Det 
röda korset har tagits bort.  
 

• Sida 40: Föreslagna kvarter vid Trunstavägen/den norra entrén till Ängbyskogen har minskats 
något för att bättre förhålla sig till naturreservatsgränsen. 
 

• Sida 40: En yta för ordnat grönt rum har markerats i Ängbyskogen. 
 

• Sida 40 och 52: Kvarter för blandad stadsbebyggelse med i huvudsak kontor, handel och 
service har markerats på kartan. Informationen har tidigare endast funnit i 
stadsutvecklingsvisionen samt i avsnitt 4.4. Inriktningen är inte ändrad. 
 

• Sida 40-41 och 52-53: Ändrat från ”Potentiell komplettering, privat ägande” till ” Potentiell 
komplettering bebyggelse, privat ägande”. Ändrat från ” Föreslagna kvarter inom ramen för 
pågående planering” till ” Föreslagna kvarter inom ramen för pågående planering, 
genomförande eller byggnation”. 
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• Sida 40-41 och 52-53: De gator/stråk som i dialogversionen angavs som ”Aktiva stråk/ 
huvudstråk” har delats upp och anges nu som antingen ”Kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk” 
eller ”Annat viktigt stråk för gång-, cykel och/eller kollektivtrafik”. 
 

• Sida 42 och 54: Nytt avsnitt med text och bilder som visar hur fortsatt planering kan gå till, 
och att föreslagna kvarter kommer förändras och fylls med innehåll i takt med att planeringen 
fortsätter och att byggande sker.  
 

• Sida 43 och 55: Illustrationen med exempelkvarter har ändrats genom att den tidigare inritade 
mobilitetshubben tagits bort. Den tidigare visade mobilitetshubben motsvarade inte hur 
mobilitetshubbar är tänkta att utformas enligt strategin.  
 

• Sida 44 och 56: Förtydligande av vad stadsstråk innebär - ”viktiga kopplingar mellan 
stadsdelsnoder eller målpunkter, med utformning som främjar stadsliv. Anger inte vilka 
trafikslag som tillåts.” 
 

• Sida 45 och 57: Tydliggjorts att skolor kan placeras med närhet till grönytor och/eller 
naturområden. 
 

• Sida 48 och 60: En cirkel har lagts till som illustrerar cirka 800 meter från stationen, samt att 
det motsvarar ungefär 8 minuter till fots eller 3 minuter på cykel. 
 

• Sida 52: Områdena runt Vrå gård som tidigare var markerade med ”Pågående planering utan 
föreslagen Kvartersstruktur” har istället markerats som rosastreckade ”Potentiell 
komplettering bebyggelse, privat ägande”. 
 

• Sida 53-54: Bilden som i dialogversionen låg på sidan 50 och som visade delar av befintlig 
bebyggelse i norra delen av Alsike tätort har tagits bort för att sidföljden ska stämma.  

 

Ändringar av tematiska strategier (Kapitel 4) 
 

4.1 Hållbar mobilitet 

• Förtydligande kring att gator omvandlas till stadsgator i samband med exploatering och 
detaljplanering. Se sidan 67 i strategin. 
 

• Tillagd text kring hur planeringen av Alsike och Knivsta station påverkas av de nya 
järnvägsspårens lokalisering. Se sidan 68 i strategin. 
 

• Kort tillagt stycke om att näringslivets behov behöver tas i beaktande vid trafikplaneringen. 
Förtydligande kring verksamheter behov beaktas genom planering av mobilitetshubbar. Se 
sidan 64 och 66 i strategin. 
 

• Tillagt stycke om att gång- och cykelväg mellan Knivsta och Alsike bör vara prioriterat och 
ligga närmre i tid innan vidare sträckning mot Bergsbrunna sker. Se sidan 68 i strategin. 
 

• Synpunkter kring att kollektivtrafiken ska utvecklas för hela tätorterna och landsbygden 
beaktas och text förtydligas under rubriken Gång-, cykel- och kollektivtrafik (sidorna 64-65). 



Ändringar efter inkomna synpunkter på stadsutvecklingsstrategi 
2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle 

 Version 211208  
UTKAST  

 

   
Sida 7 av 9 

 

4.2 Grönstruktur 

• Kommunen har höga ambitioner vad gäller bevarande och utveckling av grönstrukturerna, och 
att i högre utsträckning ”låta naturen göra jobbet” i de nya stadsdelarna vad gäller exempelvis 
klimatanpassning och dagvattenhantering. Strategin har skärpts och förtydliganden har gjorts 
av hur kommunen kommer hantera bland annat frågor som rör dagvatten, ekologisk 
kompensation och jordbruksmark i fortsatt planeringsarbete. Se sidorna 72-76 i strategin. 
 

4.3 Bostadsförsörjning 

• Det har tydliggjorts att en del av de totalt 3 500 bostäderna som kommunen planerar för fram 
till 2035 redan är uppförda, och för andra pågår redan detaljplanearbete. Se sidan 78. 
 

• Sida 79: Bilden har bytts ut till ett utsnitt av illustrationen som även finns på sida 42 och 54. 
Illustrationen visar på ett bättre sätt än den tidigare bilden att bostadsförsörjning bara är en del 
av en hållbar stadsdel. Bildtexten har ändrats till ”En blandad bebyggelse med service och 
verksamheter, där det går att bo på olika sätt, underlättar kommunens bostadsförsörjning.” 
 

• Sida 81: Angivet årtal för när bostadsförsörjningsprogrammet planeras att antas har ändrats 
från 2021 till 2022.  

 

4.4 Näringsliv 

• Förtydligande om koncentration av handel utbud för att stadskärnorna ska bli småstadens 
hjärta. Se exempelvis sidan 85. 
 

4.5 Social hållbarhet 

• Utökad text med beskrivning av vad ett vårdcentrum är, hur den fortsatta planeringsprocessen 
kan se ut och viktiga frågor att ta hänsyn till.  
 

• Sida 89: Bilden som tidigare fanns på sidan 85 (Adolfbergsskolan) har tagits bort för att 
sidföljden ska stämma.  
 

• Sida 90: Det har tydliggjorts att planeringen behöver ta höjd för att behovet av och intresset för 
olika typer av fritidsaktiviteter förändras över tid. 
 

• Sida 91: ”Framtagande av planeringsunderlag för kultur- och fritidsanläggningar och -
lokaler.” har lagts till under Pågående/kommande arbete. 

 

4.6 Kulturmiljö 

• Flera har lyft kulturmiljö och fornlämningar som viktiga aspekter att bevara och utveckla. Vi 
har därför utökat avsnittet om kulturmiljö bland annat med information om hur kommunen ser 
på fornlämningar inom området och hur det hanteras framöver. Kartutdrag ur 
Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök har lagts till som visar fornlämningsbilden i västra 
Knivsta respektive Alsike stationssamhälle. Se sidan 92 i strategin. 
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• Sida 93: Delar i texten om karaktärsområden har tagits bort, då texten var för detaljerad. Det 

har tydliggjorts att det behövs fortsatt arbete för att bestämma vilka åtgärder och platser som 
är lämpliga för att på bästa sätt ta hänsyn till kulturmiljö som en resurs i stadsutvecklingen.  
 

4.7 Energi och klimat 

• Ändrad/skärpt skrivning om hållbart byggande och att kommunen ska ställa så höga krav som 
möjligt på hållbart byggande. Se sidan 99 i strategin. 
 

• Tillägg om kommunen samarbete med forskarskolan Future-Proof Cities, se sidan 102 i 
strategin. 
 

• Ny punkt i inriktning för framtida planering, kommunen ska ställa så höga krav som möjligt 
på hållbart och klimatneutralt byggande. Se sidan 103 i strategin. 
 

Ändringar av genomförande (Kapitel 5) 
 

• Flera har lyft att det är viktigt att infrastruktur ska finnas på plats tidigt. Därför har behovet av 
viktiga investeringar tydliggjorts i kartorna över etappindelningar. Se sidan 107 och 109 i 
strategin. 

• Något ändrad skrivning om kommande planering efter strategins antagande, 
detaljplaneprogram osv. Se sidan 105 i strategin. 
 

• Ändrad skrivning om delområdet ”västra Ängby”, ta hänsyn till befintlig bebyggelse, Ängby 
park och Ängbyskolan. Se sidan 105 i strategin. 
 

• Ändrad skrivning om delområdet ”Knivsta station”, utveckling av Engvallen, stadspark och 
attraktivt stråk längs Knivstavägen. Se sidan 106 i strategin. 
 

• Ändrad skrivning om delområdet ”Oleda”, planering och utbyggnad ligger långt fram i tiden. 
Se sidan 106 i strategin. 
 

• Förtydligad/ändrad kartbild ”delområden västra Knivsta”. Viktiga investeringar/kopplingar är 
tillagda m.m. Se sidan 107 i strategin. 
 

• Ändrad skrivning om delområdet ”Alsike nord etapp 2a”, detaljplan upphävd och omarbetning 
ska ske. Se sidan 108 i strategin. 
 

• Ändrad skrivning om delområdet ”Alsike nord etapp 2b”, detaljplan laga kraft, utbyggnad 
påbörjad. Se sidan 108 i strategin. 
 

• Förtydligad/ändrad kartbild ”delområden Alsike stationssamhälle”. Viktiga 
investeringar/kopplingar är tillagda m.m. Se sidan 109 i strategin. 
 

• Ändrad skrivning om reningsverk, inriktning Käppala. Se sidan 112 i strategin. 
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• Ändrad skrivning om statlig infrastrukur och att Alsike station ska byggas oavsett vart de nya 
spåren hamnar . Se sidan 112 i strategin. 
 

• Ändrad skrivning om att Vattenfall påpekat att det kan behövas plats för ett värmeverk i 
Alsike. Se sidan 113 i strategin. 
 

• Ändrad skrivning om den fortsatta processen. Mer fördjupad planering, detaljplaneprogram, 
genomförandeplan. Se sidan 116 i strategin. 
 

• Ny punkt i inriktning för framtida planering, en genomförandeplan ska tas fram . Se sidan 119 
i strategin. 
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