
Kortversion av dialogversion

Stadsutvecklingsstrategi 2035 
för västra Knivsta och Alsike 

- morgondagens stadsdelar i kommunen där framtiden bor 

Knivsta kommun växer och utvecklas med 
bland annat nya järnvägsspår, ny station i 
Alsike och förbättrad kollektivtrafik.  
Kommunen har som målsättning att utveckla 
två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och 
Alsike med plats för arbetsplatser, service 
och 3500 nya bostäder till år 2035.  
Ett förslag till stadsutvecklingsstrategi är 
framtaget med syfte att vara ett stöd för 
planeringen av de två stadsdelarna.  

Detta är en kortversionen av förslaget till 
stadsutvecklingsstrategi. Hela dokumentet 
hittar du på Knivsta kommuns webbplats: 
knivsta.se/knivsta2035
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Innehåll 
Denna kortversion sammanfattar de 
viktigaste delarna i stadsutvecklings-
strategins fem kapitel.  
I innehålls förteckningen till höger 
står sidangivelse för kapitlen i både 
kortversionen och huvuddokumentet. 

Framtaget av

Stadsutvecklingsstrategin, och 
denna kortversion, har tagits fram 
av en projektgrupp på Knivsta 
kommun, tillsammans med externa 
konsulter. På sida 2 i huvud- 
dokumentet finns en lista på dem 
som varit med i arbetet. 
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Sida i 
huvud  dokumentet

Kapitel 1  2
Beskriver vad dokumentet är 
och de utgångspunkter som 
ligger bakom.

6

Kapitel 2 4
Beskriver Knivstas långsiktiga 
vision för stadsutvecklingen. 
Visionen beskriver hur området 
kan utvecklas hållbart de 
kommande decennierna. 

22

Kapitel 3 8
Beskriver hur två hållbara 
stadsdelar i västra Knivsta och 
Alsike planeras att utvecklas. 
Kapitlet innehåller förslag 
på hur bebyggelse, gator och 
grönområden ska placeras.  

34

Kapitel 4 10
Beskriver hur kommunen 
vill arbeta med mobilitet, 
grönstruktur, bostadsförsörjning, 
näringsliv, social hållbarhet, 
kulturmiljö samt energi och 
klimat. 

58

Kapitel 5 12
Beskriver hur kommunen ska se 
till att strategin blir verklighet 
på medellång och lång sikt.

100

1. Inledning

Knivsta har stora möjligheter att växa och utvecklas 
till ett hållbart samhälle. De två nya stadsdelarna 
i den moderna småstaden Knivsta ska ta till vara 
Knivstas naturvärden och identitet. De ska också 
vara levande och trygga för alla. 

En ny tågstation, gröna cykelvänliga gator och 
andra mobilitetslösningar kommer att göra det lätt 
att ta sig till, från och inom Knivsta på ett hållbart 
sätt. Det ska finnas fler möjligheter att leva, arbeta 
och trivas, med olika typer av bostäder, verksamhe-
ter, service, kultur, naturmark och grönytor. 

Stadsutvecklingsstrategin beskriver hur västra 
Knivsta och Alsike kan utvecklas med 3 500 nya 
bostäder fram till 2035, och hur de två tätorterna 
och närliggande områden på längre sikt utvecklas 
till att kännas som en enda stad - Knivsta. Vissa 
delar håller redan på att byggas, och utvecklingen 
kommer fortsätta under en lång tid framöver. 
Stadsutvecklingsstrategin fokuserar mer på vad som 
ska uppnås, snarare än hur det ska göras.
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Diagrammet ovan visar den arbetsprocess som lett från Fyrspårsavtalet, Översiktsplanen och Vision 2025 fram till stadsutvecklingsstrategin.

FramtidsbilderKommunövergripande ramar

Fyrspårsavtalet Vision 2025 Översiktsplan (2017)

Analys

Analys av platsen Workshoppar med förtroende-
valda och tjänstepersoner

Fyra alternativa framtidsbilder

Utvärdering och målbild

Målbild 2057Utvärdering

Bakgrund
Arbetet med stadsutvecklingsstrategin utgår 
från det så kallade Fyrspårsavtalet, kommunens 
Översiktsplan och Vision 2025. Under arbetet har 
kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner, 
tillsammans med externa konsulter, arbetat fram 
förslaget till stadsutveckling utifrån ett helhets- och 
hållbarhetsperspektiv. 

Förslag till stadsutvecklingsstrategi
Mellan 1 juni och 15 september 2021 kan du vara 
med och lämna dina synpunkter på förslaget till 
stadsutvecklingsstrategi.

Precis som vid annan stadsplanering kommer vi 
att ta vara på alla synpunkter som kommer in. När 
dialogperioden är slut den 15 september ser vi över 
förslaget på strategi igen, och försöker tillmötesgå 
så många inkomna önskemål som möjligt.

När kommunen har antagit stadsutvecklings-
strategin påbörjar kommunen den fördjupade 

planeringen, med så kallade detaljplaner för olika 
delar av området. Du kan vara med och påverka 
varje kommande detaljplan i stadsdelarna. Inför 
varje planförslag bjuder kommunen in till samråd 
enligt Plan- och bygglagen.

Tyck till om förslaget till 
stadsutvecklings strategi
Detta är kortversionen för förslaget till stads-
utvecklingsstrategi. Medborgar dialogen pågår 
1 juni - 15 september 2021. Kommunen vill 
gärna ta del av din kunskap och dina idéer för hur 
stadsutvecklingsstrategin kan förbättras. 

Välkommen att dela med dig av dina reflektioner 
kring och synpunkter på dokumentet. Du kan 
skicka e-post till knivsta@knivsta.se, använda 
formuläret på kommunens hemsida  
knivsta.se/knivsta2035, eller skicka brev till  
Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Märk din e-post 
eller ditt brev med ”Stadsutvecklingsstrategi”.

 Läs mer!

Läs mer om bakgrund, utgångspunkter och 
processen på sida 6-21 i huvuddokumentet. 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 
för västra Knivsta och Alsike  
(huvuddokumentet, sammanfattas i denna  
kortversion)
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2. Stadsutvecklings-
vision på lång sikt

Exempel på hur torget sydväst om Knivsta resecentrum skulle kunna se ut i framtiden. Illustration: Betty Laurincova (2021).

- Jag gillar verkligen hur det har 
blivit här i västra Knivsta! Det var 
lite stökigt ett tag när de byggde 
stationen, och jag var orolig för att 
grönskan skulle försvinna när det 
blev fler hus. Men nu finns det 
faktiskt både fler och finare parker 
där jag och Sigge kan promenera. 
Sen är det ju toppen att inte behöva 
köra till Uppsala för att handla, det 
mesta kan jag faktiskt köpa på vägen 
när jag cyklar hem från jobbet. 

Mål för stadsbyggandet
Stadsutvecklingsvisionen bygger på tre delmål för 
stadsbyggandet:

1. En modern småstad och en levande landsbygd i 
samverkan

Knivsta ska vara en modern småstad som samverkar 
med en levande landsbygd. I Knivsta ska det gå att 
bo, arbeta och leva. Här ska finnas offentlig och 
kommersiell service. Knivsta ska erbjuda variation 
och god tillgång till stadskvaliteter, och vara befolkad 
både på natten och på dagen. Naturen nära tätorterna 
ska vårdas och vara tillgänglig för rekreation, men 
också stärka viktiga gröna samband.

2. En klimatsmart stad

Knivsta ska utformas och byggas på ett sådant sätt att 
klimatet inte påverkas negativt. På sikt ska inga fossila 
bränslen användas. Det ska vara lätt för dig som bor 
och verkar i stadsdelarna att göra medvetna hållbara 
val. Tätorterna ska vara sammanhållna och hänga 

ihop, det vill säga vara sammankopplade. Genom att 
det finns en närhet till nödvändigheter såsom service, 
grönområden och rekreation minimeras behovet 
av transporter. Effektiv kollektivtrafik kopplar ihop 
staden med den övriga regionen.

3. Ett attraktivt och tryggt Knivsta för alla 

Knivstas identitet ska bevaras och utvecklas när 
kommunen växer. Västra Knivsta, Alsike och andra 
stadsdelar ska utvecklas utifrån sina unika karaktärer 
och förutsättningar. När staden växer ska den växa för 
alla. Vi ska eftersträva en blandning av bostadstyper, 
lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Det ska 
finnas lokaler för företag och andra verksamheter. 
Stadens parker, torg och gator ska vara inbjudande 
och trygga platser som lockar till möten. Platser för 
lek och rörelse blir viktiga inslag. 
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Stadsutvecklingsvision för Knivsta 
”Staden Knivsta har med sina tre noder  Knivsta 
tätort, Alsike tätort och Ar år 2035 påbörjat 
sin resa mot att vara en samman kopplad och 
funktionsblandad småstad. Den gång-,  cykel- 
och kollektiv trafik effektiva stadsgatan som 
binder samman de tre noderna utgör bygdens 
ryggrad. I mitten ligger Knivstas gröna hjärta, 
med  Gredelby hagar och Trunsta träsk, som 
 tillsammans med omgivande natur mark är ett 
rekreativt nav för hela kommunen. Merparten av 
stads bebyggelsen är år 2035 samlad i  kärnorna, 
men planering för komplettering i det östra 
 stråket och i de västra byarna pågår. Verksam-
heter finns i hela strukturen, men med tyngd-
punkt i kärnorna.” 

År 2035 har ny bebyggelse växt fram i västra Knivsta 
och Alsike. År 2057 omfattar stadsbebyggelsen 
både områdena runt stationslägena och stråken 
längs med den sammanlänkande stadsgatan på 
östra och västra sidan om järnvägen. Det gör att 
de två kärnorna har kopplats närmare varandra. På 
kartan här på sidan visas västra Knivsta och Alsike i 
olika röda och rosa nyanser.

• 3 500 bostäder fram till år 2035. Upp till 
15 000 bostäder fram till år 2057.

• Bebyggelse i huvudsak 2-5 våningar.

• Nära till grönska och stadskvaliteter, som torg, 
skolor, handel och annan service.

• Två järnvägsstationer, effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik samt goda möjligheter till gång- 
och cykelvägar.

 Läs mer! 
Stadsutvecklingsvisionen finns på sida 24 i huvud-
dokumentet, och som bilaga. 

Alsike

Ar

Västra 
Knivsta

Created by Sergey Demushkin
from the Noun Project

Created by Sergey Demushkin
from the Noun Project

Stadskärna 
Kontor, handel och service, 
med inslag av bostäder. 

Blandstad 
Flerbostadshus med lokaler i 
bottenvåningen.

Blandad   
bostadsbebyggelse 
Bostäder och viss offentlig 
service.

Park och natur
Park, stadsnära natur och 
rekreation.

Kollektivtrafikstråk
Stråk för kapacitetsstark 
kollektivtrafik.

Stadens omland
Jordbruksmark, natur och 
vattenområden. 

Ostkustbanan
Byggs ut med två nya spår, 
och regional cykelväg intill.
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Stadsutvecklingsprinciper för  
västra Knivsta och Alsike

Kommunen har tagit fram sex stadsutvecklings-
principer för de nya stadsdelarna. Kommunen ska 
använda dem som riktlinjer i det kommande plane-
ringsarbetet. Exakt hur staden ska byggas och se ut 
framöver kommer att utredas successivt, till exempel i 
kommande detaljplaner. 

Utveckla sammanhållen bebyggelse,  
inte utspridd. 

1.

Utveckla en sammankopplad struktur,  
inte en fragmenterad. 

2.

Utveckla lagom tät bebyggelse i mänsklig skala, 
inte för hög och inte för utspridd bebyggelse. 

3.
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Utveckla blandad bebyggelse,   
inte ensartad.  

4.

Utveckla samlade mobilitetslösningar,  
inte bilparkering inom kvarteren. 

5.

Utveckla gator för gåendes upplevelser i 
ögonhöjd, inte utifrån fordonstrafiken. 

 

6.

 Läs mer!

Stadsutvecklingsprinciperna beskrivs på sida 28-31 
i huvuddokumentet. 
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3. Två hållbara 
stadsdelar i västra 
Knivsta och Alsike

 Västra Knivsta och Alsike är två stadsdelar i den 
moderna småstaden Knivsta, med korta avstånd 
till både natur och centrum. Med sin blandning av 
service, mötesplatser och olika typer av boenden är 
det platser som bidrar med livskvalitet för fler och 
möjliggör en hållbar utveckling. Bebyggelsen har 
en tydlig småstadskaraktär med en mänsklig skala 
och rikligt med grönska. 

Stadsbyggnadsförslagen på detta uppslag ska 
läsas som förslag på långsiktig utveckling för 
västra Knivsta och Alsike. De kvarter som har en 
heldragen linje är de som föreslås utvecklas inom 
15 år, fram till år 2035.

Stadsdelarnas innehåll
I de nya stadsdelarna ska det finnas kontor, service, 
verksamheter, skolor, förskolor, lokaler, bostäder 
och mobilitetshubbar (platser där det finns olika 
tjänster kopplade till transport, till exempel 
möjlighet att låna cykel eller bil). 

Strukturförslag för 
västra Knivsta

Detaljplaner för  
delområden 
I flera delar av västra Knivsta 
har planeringen hunnit 
längre. Till exempel har 
detaljplanen för Centrala 
Ängby vunnit laga kraft. 

Nära till natur 
Ängbyskogen föreslås bli 
naturreservat, och blir en 
viktig plats för rekreation. Det 
ska bli lätt att gå eller cykla 
dit, inte minst för barn. 

Knivsta station 
Stationen utvecklas för att 
stödja framtidens resande-
behov.

Kommuncentrum 
Både östra och västra sidan 
av järnvägen fortsätter att 
utvecklas som stadskärna i 
den moderna småstaden.

Hållbar mobilitet 
Strukturen är utformad 
utifrån gång-, cykel- och 
kollektivtrafik som norm. 
Parkeringsplatser för motor-
fordon samlas i de så kallade 
mobilitetshubbarna.

Långsiktig utveckling 
Vissa delar av västra Knivsta 
kommer troligen börja 
utvecklas om lång tid, kanske 
på 2050-talet.
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Strukturen består av en tätare kärna, med kvarter 
i huvudsakligen tre till fem våningar (enstaka 
högre hus kan prövas - så kallade landmärken). 
I mindre centrala delar planeras bebyggelse på 
mellan två till fyra våningar. Förslagen anger inte 
typ av bebyggelse (kvartersbebyggelse, punkthus, 
radhus, lamellhus eller liknande). Det får studeras i 
efterkommande arbete, i varje detaljplan.

I västra Knivsta och Alsike kommer det att finnas 
stadskvaliteter, med olika typer av mötesplatser, 
bottenvåningar utformade för verksamheter och 
blandat innehåll. Grönstrukturen, med grönska 
och växtlighet, är sammanhängande. Skolor 
och förskolor ligger där det finns god tillgång 
till natur. Hållbara lösningar för mobilitet finns 
lättill gängliga, både vid järnvägsstationerna och i 
mobilitetshubbarna. 

 Läs mer!

Stadsdelarna västra Knivsta och Alsike beskrivs på 
sida 34-45 respektive 46-57 i huvuddokumentet. 

Strukturförslag för 
Alsike

Detaljplaner för  
delområden 
I flera delar av Alsike har 
planeringen hunnit längre. 
Till exempel har detalj- 
planen för Alsike nord etapp 
2a vunnit laga kraft.

Alsike resecentrum 
Omkring år 2035 kommer den 
nya järnvägsstationen i Alsike 
vara klar, med en ny bro över 
spåren och bebyggelse för 
service och kontor. 

Terränganpassat  
byggande 
Bebyggelsen anpassas till 
höjder och dalgångar. 
Obebyggd mark sparas i alla 
delar av stadsdelen, både för 
rekreation och för klimat-
anpassning. 

Stadsdelsnoder 
Små torg och andra plats-
bildningar uppmuntrar till 
möten och gör hela stads-
delen levande - till exempel 
ett torg mellan skolan och 
mobilitetshubben.

Potentiell   
komplettering  
Områden där kommunen 
inte äger marken men som 
i samverkan med fastighets-
ägare kan ge värdefull 
komplettering. 
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4. Tematiska 
strategier

Stöd åt kommunens arbete
För att kunna utveckla de nya stadsdelarna på ett 
hållbart sätt har kommunen tagit fram strategier 
inom olika områden. Dessa strategier ska ligga till 
grund för den fortsatta planeringen av stadsdelarna. 

Varje tematiskt avsnitt beskriver en kort bakgrund, 
och hänvisar till genomfört, pågående eller 
kommande arbete inom kommunen. Här nedanför 
hittar du de viktigaste punkterna inom varje 
tema, det vill säga kommunens inriktning för den 
framtida planeringen 

Hållbar mobilitet (s. 59)

• Den kommande planeringen ska följa 
 inriktningen i förslaget till transportplan för 
hållbar mobilitet. 

• Utbyggnaden av gång-, cykel- och kollektiv-
trafik behöver ske tidigt och prioriteras i 
utbyggnads fasen.

• Järnvägens så kallade barriäreffekter ska 
motverkas i största möjliga mån. På så sätt kan 
de östra och västra sidorna av tätorterna kopplas 
samman.

• Stadsdelarna ska planeras utifrån hållbar 
mobilitet, som bland annat innebär att resor 
ska vara klimatvänliga.

• Infrastrukturen som kopplar ihop stadsdelarna 
med omgivningen ska vara ändamålsenlig och 
stödja hållbart resande.

• Gaturummet i de nya stadsdelarna ska 
upplevas tryggt och säkert, samt utformas på ett 
attraktivt sätt.

Grön infrastruktur (s. 66)

• Utvecklingen av grön infrastruktur, det vill säga 
grönska, växtlighet och natur, behöver hålla 
jämna steg med bostadsbyggandet och det 
ökade antalet invånare. 

• Tillgången till grönområden och andra platser 
för olika aktiviteter ska i möjligaste mån 
säkerställas. 

• Den gröna infrastrukturen bör ha prioriterade 
funktioner i olika delar av bebyggelsen och 
gaturummen. 

• I all planering bör kommunen ta hänsyn till 
klimatförändringar och dess negativa effekter.

• Byggande på produktiv jordbruksmark samt 
intill betesmark ska i största möjliga mån 
undvikas. 

• Knivsta kommun ska samarbeta med Uppsala 
kommun om grönområden för ekosystem-
funktion och rekreationsområde kring 
kommungränsen.

Bostadsförsörjning (s. 74)

• Inom kvarteren bör bostäder blandas, med 
olika boendekostnadsnivåer, upplåtelseformer, 
bostadsstorlekar och boendeformer.

• Ett rikt utbud av olika boendeformer 
uppmuntras.

• Markanvisning gör ges till olika byggföretag 
för att bidra till olika typer av bostäder med 
varierande boendekostnad.

• Särskilda boenden för äldre samt för personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 
placeras nära service.

• Minst 30 procent av bostäderna ska vara 
hyresrätter. Minst 3 procent av hyresrätterna 
ska ha en låg hyra. 

• Gemensamhetslokaler bör finnas inom varje 
kvarter. 

• Kommunen bör uppmuntra till långsiktig 
förvaltning, alltså att den som bygger något 
också tar hand om byggnaden under lång tid.

Näringsliv (s. 78)

• Västra Knivsta och Alsike ska planera för 
etableringar av både kontor, service och andra 
näringsverksamheter. 
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• Ambitionen är att öka antalet arbetstillfällen 
och andelen dagbefolkning. Då blir Knivsta en 
plats att leva på dygnets alla timmar.  

• Stadsbyggandet ska vara blandat och flexibelt 
med service, gemensamhetslokaler, rekreation 
i närområdet. Det ska också finnas anpassnings-
bara ytor för boende, arbete och kommersiella 
verksam heter.

• Mark bör reserveras i centrala lägen, för att vi i 
ett senare skede ska kunna utveckla verksamhe-
ter i blandstadsmiljö.

• Kommunen bör möjliggöra hållbarhetslös-
ningar genom att främja testbädds verksamhet 
och öka samverkan med företag samt 
universitet och högskolor.

• Dagligvaruhandel, och i viss utsträck-
ning sällanköpshandel, bör finnas inom 
gångavstånd.

Social hållbarhet (s. 82)

• Stadsbyggandet ska i möjligaste mån bidra 
till jämlik tillgång till grundläggande stads-
kvaliteter i form av offentlig och privat service, 
arbetsplatser, kultur, mobilitet och rekreation. 

• Kommunen bör verka för ett varierat utbud av 
bostadstyper, upplåtelseformer och hustyper i 
hela utredningsområdet.

• Stadsbyggandet ska i möjligaste mån bidra med 
inkluderande, sammankopplade och flexibla 
offentliga platser och stråk. Platser för kultur 
och idrott bör planeras in i tidigt skede. 

• Stadsbyggandet och transportsystemet ska 
utformas för att skapa trygga och säkra miljöer. 
Miljöerna ska understödja gång-, cykel- och 
kollektivtrafik för att främja fysisk aktivitet och 
därmed folkhälsan.

• Staden ska utvecklas i dialog med dig som bor 
och verkar i kommunen.  

• När staden växer bör den sociala infra-
strukturen hålla jämna steg med bostads-
byggandet och det ökande antalet invånare. 
Det innebär exempelvis tidiga satsningar på 
skolor, idrott, kultur och vård.   

• Offentlig konst bör finnas med tidigt i den 
fortsatta planeringen.

Kulturmiljö (s. 88)

• Värdefulla kulturmiljöer och landskapsbilder 
bör ses som en resurs att ta fasta på. 

• Kulturmiljö behöver beaktas i varje enskild 
plan, utifrån respektive områdes  
förutsättningar. 

• Ny bebyggelse ska anpassas till terrängen och 
till odlingslandskapet. På det viset tar vi med 
oss historien in i framtiden.

• Då utbyggnaden sker under lång tid, kommer 
olika delområden naturligt få olika karaktärer. 
Det är viktigt att varje delområde hålls ihop, 
men att det samtidigt finns plats för variation.

Energi och klimat (s. 92)

• Ny bebyggelse ska vara klimatneutral på 
områdesnivå senast år 2035.

• En tydlig definition av vad en klimatneutral 
stadsdel är ska tas fram. 

• Invånare och verksamma i västra Knivsta och 
Alsike ska kunna leva fossilfritt senast år 2035. 

• För dig som bor och verkar i stadsdelarna ska 
det vara lätt att göra de val i vardagen som 
bidrar till en minskad klimatpåverkan.

• Kommunen ska ta in energi- och klimatfrågan 
tidigt i planeringsprocesserna för att skapa goda 
förutsättningar från början.

• Den nya bebyggelsen ska bidra till ett 
minimerat resursuttag av energi och råvaror. 
Lokala kretslopp ska premieras i möjligaste 
mån.

• Staden bör se till att bibehålla en flexibilitet i 
sina strukturer. Då kan vi lättare anpassa oss till 
framtida lösningar och behov.

• Underlag så som koldioxidbudgetar, klimat-
deklarationer, livscykelanalyser ska ligga till 
grund för beslut om lämplig bebyggelse.

• Inför markanvisningar, detaljplaner och 
exploateringsprojekt ska en särskild hållbarhets-
överenskommelse tecknas mellan kommunen 
och de aktörer som ska utveckla ett område. 

• Kommunen bör fortsätta att fördjupa sin 
samverkan med offentliga och privata aktörer i 
syfte utveckla det hållbara och klimatneutrala 
samhället.

 Läs mer!

För att läsa mer om de tematiska avsnitten, se 
sidorna 58-99 i huvuddokumentet. Sidnummer för 
respektive tematiskt avsnitt anges även ovan inom 
parentes.



12/14

Stadsutvecklingsstrategi  2035  Kortversion av dialogversion    

5. Genomförande
Genomförande handlar om att se till att det som planeras faktiskt blir av i enlighet med mål, budget och tidplan. Foto:Urban Minds

Utbyggnadsordning
Västra Knivsta och Alsike delas in i ett antal 
delområden. Varje delområde kommer att 
fördjupas och planeras vidare i så kallade detalj-
planer. Det betyder att respektive område kommer 
att studeras mer i detalj för att hitta bästa möjliga 
sätt att använda området.  

Västra Knivsta

Västra Knivsta föreslås delas in i nio delområden. 
Lötängen och Centrala Ängby har redan påbörjat 
respektive avslutat detaljplaneskedet. Fram till 
år 2035 kommer även andra centrala delar att 
detaljplaneläggas och byggas. Mindre centralt 
belägna områden byggs därefter. 

Alsike

Alsike föreslås delas in i nio delområden. För 
Alsike nord etapp 2a och 2b finns redan gällande 
detaljplaner. Fram till år 2035 kommer andra delar 
på den östra sidan, samt omkring resecentrum, att 
detaljplaneläggas och byggas. 

Investeringar
Det kommer att krävas en mängd investeringar 
när utbyggnaden av västra Knivsta och Alsike 
ska genomföras. Beroende på typ av investering 
bekostas den av så kallade exploateringsbidrag från 
byggaktörer, av anslutnings- och brukaravgifter, av 
skattekollektivet i Knivsta, eller av statliga medel. Till 
viktiga investeringar hör till exempel gator, broar, 
mobilitetshubbar, skolor och förskolor, vattendrag, 
parker, idrottsanläggningar, vård- och omsorgs-
anläggningar, kulturlokaler, ledningar och tekniska 
installationer. 

Störningar och risk
Det är viktigt att utbyggnaden sker med så få 
störningar som möjligt för det övriga samhället 
under utbyggnadstiden. 

Markägande 
Kommunen ska säkerställa att olika markytor 
används väl och bidrar till en hållbar stads-
bebyggelse. Det gäller oavsett om marken ägs 
privat eller av kommunen. Kommunen ska visa 
särskild hänsyn till befintlig bebyggelse och till de 
privatägda fastigheter som finns inom utvecklings-
områdena.

Kommunalekonomisk kalkyl och 
 befolkningsutveckling
Kommunen tar fortlöpande fram kalkyler för att 
säkerställa att kommunens ekonomi säkerställs på 
kort och lång sikt. Både kostnader och intäkter 
påverkas i hög grad av befolkningstillväxten, som 
bedöms vara 2,4 procent per år, med 27 000 
invånare i kommunen år 2035. 
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Fortsatt process
Denna stadsutvecklingsstrategi ska ligga till 
grund för de framtida detaljplanerna för de nya 
stadsdelarna. Inför varje detaljplan kan fördjupade 
utredningar behöva göras, utifrån varje områdes 
förutsättningar. 

I det fortsatta arbetet är det viktigt att kommunen 
fortsätter att utveckla sin stadsbyggnadsprocess, 
och ser till att det finns tillräckliga resurser och 
kompetenser för att planera och genomföra de 
kommande utbyggnadsprojekten. 

Diagrammet till höger visar hur olika kommunala dokument 
eller prövningar i stadsbyggnadsprocessen avgör olika saker - 
från översiktsplan till bygglovsskede. 

Stadsutvecklingsstrategin beskriver bara planeringen för vissa 
delar av Knivsta kommun. Planeringen för övriga delar av 
kommunen beskrivs istället i översiktsplanen. 

Alla delar av västra Knivsta och Alsike kommer att fördjupas 
och planeras vidare i så kallade detaljplaner. När en detaljplan 
är klar kan den som vill bygga ansöka om ett så kallat bygglov. 

Inriktning för framtida planering
• Kommunen ska eftersträva att ha en god 

kontroll och framförhållning när det gäller de 
kostnader och investeringar som kommer av 
stadsutvecklingsstrategin och Fyrspårsavtalet.

• De strategiska besluten kring markanvändning, 
utbyggnadstakt och markförsäljning ska ske 
utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

• Exploateringskostnader ska i möjligaste mån 
rättvist fördelas på dem som bygger i västra 
Knivsta och Alsike. 

• Kommunen bör använda egna lokaler och 
ytor så resurseffektivt som möjligt, genom 
exempelvis samnyttjande. 

• Den tekniska infrastrukturen bör samordnas.

• Detaljplanering ska ske utifrån ett helhets-
perspektiv. De ska hanteras i effektiva och 
förutsägbara processer.

• De sociala förvaltningsdelarna bör ha en 
fortsatt aktiv roll, både i planeringen och 
byggandet av västra Knivsta och Alsike.

 Läs mer!

För att läsa mer om genomförande, se sida 100-115 
i huvuddokumentet. 

För att läsa mer om hur kommunen arbetar 
med översiktsplan, detaljplaner och bygglov, se 
kommunens webbplats knivsta.se/knivstaväxer



Tyck till om förslaget till 
stadsutvecklings strategi!
Detta dokument är kortversionen för dialog kring 
Stads utvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och 
Alsike. Dialog pågår 1 juni - 15 september 2021. 

Vi på kommunen vill gärna ta del av din kunskap 
och dina idéer för hur stadsutvecklingsstrategin kan 
förbättras. 

Välkommen att dela med dig av dina reflektioner 
kring och synpunkter på dokumentet. Du kan skicka 
e-post till knivsta@knivsta.se, använda formuläret på 
kommunens webbplats knivsta.se/knivsta2035, eller 
skicka brev till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. 
Märk din e-post eller ditt brev med ”Stads-  
utvecklingsstrategi”.

Kom ihåg!

Detta är en kortversion av 
stadsutvecklingsstrategin.

Du kan läsa hela dokumentet 
och hitta mer information på 
Knivsta kommuns webbplats:  
knivsta.se/knivsta2035

Kortversion av förslag till stadsutvecklings strategi 
2035 för västra Knivsta och Alsike


