
 

 
 
 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

Handläggare 

Gabriella Garpefjäll Datum Diarienummer 

Sara Andersson 2020-02-03 PLA 2010-020015

  SBK 2019-000006 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 
 
Detaljplan för Alsike Nord etapp 2a, Knivsta kommun, Uppsala län 

 
Detaljplanen Alsike Nord etapp 2 har varit på samråd under tiden 3 oktober 2018 till 14 no-

vember 2018.  

 

Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i Knivsta kommunhus samt varit tillgäng-

liga på kommunens hemsida. 

 

 

Inkomna yttranden  Antal 

Totalt antal inkomna yttranden 75 st 

  

Yttrande utan erinran 4 st 

  

Yttrande med synpunkter 71 st 

  

 

 

 

Samtliga skriftliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga för granskning på Samhällsbygg-

nadskontoret. 
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SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN 
 

  Utan  Med  Ej tillgodosedda 

 erinran synpunkter sakägare 

 

Sakägare    

Sakägare 1    x x  

Sakägare 2  x x 

Sakägare 3  x x 

Sakägare 4  x x 

Sakägare 5  x x 

Sakägare 6  x x 

Sakägare 7  x x 

Sakägare 8  x  

Sakägare 9  x x 

Sakägare 10  x x 

Sakägare 11  x x 

Sakägare 12  x x 

Sakägare 13  x  

Sakägare 14 x   

Myndigheter     

Länsstyrelsen  x  

Lantmäteriet   x  

Kommunala nämnder och bo-

lag  

   

Brandkåren Attunda   x  

Statliga verk och regionala or-

gan m.fl.  

   

Skanova  x  

Svenska kraftnät  x   

Trafikverket   x  

Kollektivtrafikförvaltningen UL  x  

Vattenfall Eldistribution AB  x  

LVF x   

Intresseföreningar och sam-

manslutningar  

   

Hyresgästföreningen Uppsala-

Knivsta 
x   

SPF Seniorerna Knivstaorten  x  

Cykelfrämjandet Knivsta   x  

Knivsta Föreningsråd  x  

Omställningsgruppen i Knivsta  x  

Miljöpartiet   x  

Övriga     

Privatperson 1   x  
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Privatperson 2  x  

Privatperson 3 & 4  x  

Privatperson 5  x  

Privatperson 6   x  

Privatperson 7  x  

Privatperson 8  x  

Privatperson 9  x  

Privatperson 10  X  

Privatperson 11  x  

Privatperson 12 & 13   x  

Privatperson 14  x  

Privatperson 15   x  

Privatperson 16  x  

Privatperson 17   x  

Privatperson 18  x  

Privatperson 19  X  

Privatperson 20  x  

Privatperson 21  x  

Privatperson 22  x  

Privatperson 23  x  

Privatperson 24 & 25  x  

Privatperson 26, 27, 28 & 29  x  

Privatperson 30  X   

Privatperson 31  x  

Privatperson 32  x  

Privatperson 33 & 34  x  

Privatperson 35 &36   X   

Privatperson 37 & 38   x  

Privatperson 39 & 40   x  

Privatperson 41 & 42  x  

Privatperson 43  x  

Privatperson 44  x  

Privatperson 45  x  

Privatperson 46  x  

Privatperson 47  X  

Privatperson 48  x  

Privatperson 49  x  

Privatperson 50   x  

Privatperson 51  x  

Privatperson 52  x  

Privatperson 53  x  

Privatperson 54  x  

Privatperson 55 & 56   x  

Privatperson 57 & 58  x  

Privatperson 59   x  

Privatperson 60   x  

Privatperson 61  x  
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Privatperson 62  x  

Privatperson 63  x  

Privatperson 64-75  x  

Privatperson 76  x  

Privatperson 77  x  

Privatperson 78  x  

Privatperson 79 & 80   x  

Privatperson 81  x  

Privatperson 82  x  

Privatperson 83  x  

Privatperson 84  x  

Privatperson 85  x  

Privatperson 86  x  

Privatperson 87 & 88  x  

Privatperson 89   x  

 

 

Under samrådet har 75 skriftliga yttranden inkommit från privatpersoner, myndigheter och 

företag. 71 av yttrandena innehåller synpunkter. 14 sakägare enligt fastighetsförteckningen 

har inkommit med yttrande. Samrådsredogörelsen behandlar inkomna yttranden enligt PBL 

5:11 och Miljöbalken 16:13. 

 

4 yttranden inkom efter att samrådstiden tagit slut, dessa 4 yttranden är inte inkluderade i 

samrådsredogörelsen.  

 

Sammanfattning av ändringar i granskningsförslaget 

 

Efter samråd har följande ändringar genomförts: 

 Samrådsförslaget har delats upp i etapper, var på denna detaljplan utgör den första att 

gå vidare till granskning.  

 Våningsantalen har sänkts i planförslaget. Syftet är att skapa en variation i bebyggel-

sens utformning och skala samt att möjliggöra för en struktur som går i linje med öv-

rig ny befintlig bebyggelse i Alsike 

 En central mikropark har tillkommit i planförslaget. Parken syftar till att skapa en ge-

mensam mötesplats inom planområdet.  

 Natursläppen mellan bebyggelsen i öster har breddats. Syftet är att säkerställa all-

männa ytor som tillgängliggör entréer ut mot naturmarken. 

 Det nordliga natursläppet i samrådsförslaget har ersatts med kvartersmark.  

 Två så kallade e-områden för transformatorstationer har tillkommit.  

 Möjlighet till centrumverksamhet har begränsats geografiskt. Syftet med detta är att 

skapa ett stråk med centrumverksamhet.  

 Bostadsmark har möjliggjorts på delar av skoltomten. 

 Ett torg har tillkommit centralt i området. Syftet med detta är att bryta upp bebyggel-

sen.  

 Ett antal utformningsbestämmelser har tillkommit. Syftet med detta är att skapa en ar-

kitektonisk grammatik i området.  

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
 

 Byggrätten har begränsats för att säkerhetsställa god dagvattenhantering, god ljudmiljö 

samt möjlighet till gemensamma ytor.   

 Huvudgatan har breddats till 22 meter.  

 Väganslutningar till två privata fastigheter i närheten av planområdet har tillkommit.  

Yttranden från myndigheter och föreningar 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Samråd om detaljplan för Alsike Nord etapp 2, Knivsta kommun, 

Uppsala län 

Redogörelse för ärendet 

Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL. 

 

Syftet med planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad i norra Alsike. Planen 

möjliggör bostadsbebyggelse med cirka 2 000 bostäder i två till fem våningar samt 

lokaler för verksamhet och service. I södra delen av området planläggs det även en 

torgyta över Brunnbyvägen. Planen syftar till att skapa för en hållbar stadsdel med 

grönska och dagvattenhantering samt att skapa mötesplatser i form av torg, parker och gatu-

rum för de boende. 

 

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Kommunen har tagit fram en ny översiktsplan, antagen av kommunstyrelsen 13 

december 2017. Översiktsplanen är överklagad och inväntar på beslut från 

förvaltningsrätten. För planområdet gäller därför fortfarande dels den fördjupade 

översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter (FÖP, 2012) och den 

kommunomfattande översiktsplanen från 2006. Merparten av planområdet ligger 

inom den fördjupade översiktsplanens gränser, där området pekas ut som ett 

utvecklingsområde främst för bostäder samt ny grönyta/park. Den planerade 

utbyggnaden bedöms vara förenlig med nu gällande översiktsplan samt den 

fördjupade översiktsplanen. En utbyggnad enligt planförslaget bedöms även vara 

förenligt med den nya översiktsplanen. 

 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 
Mellankommunala intressen 

Avloppsvattnet kommer att ledas till Knivsta reningsverk. Kapaciteten i det 

befintliga avloppsreningsverket för att omhänderta och rena avloppsvatten kommer 

inom några år ha nått maximal anslutningsgrad. Det befintliga reningsverkets 

kapacitet är en begränsande faktor för all utbyggnad i Knivsta. En utbyggnad av 

reningsverket med utsläpp till nuvarande recipient är inte möjlig om inte 

genomgripande systemförändrande åtgärder som exempelvis källsorterande avlopp 

eller liknande åtgärder genomförs, vilket Länsstyrelsen framförde i sitt yttrande om 

den kommunomfattande översiktsplanen, den 19 juni 2017 dnr. 401-2916-17. 

Roslagsvatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 

avlopp. Ny bebyggelse i samband med detaljplanen för Alsike Nord etapp 2 och övriga kom-

mande detaljplaner kommer anslutas till befintligt verksamhetsområde. 

Kommunen behöver klargöra om det går att ansluta planområdet till reningsverket i 

dagsläget utan att några åtgärder har vidtagits eller om det är möjligt att göra en 
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sådan anslutning först när 1) systemförändrande åtgärder är genomförda, 2) 

konstaterad utbyggnad av reningsverket är genomförd eller 3) överföringsledning 

till Käppalaverket är utbyggd. 

 

Riksintressen för kommunikation – Järnväg 

Planeringen inom och runtomkring planområdet grundas i Avtal avseende 

bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun (N2017/07384/PBB, 

Regeringskansliet 2017), ett avtal mellan staten, Knivsta kommun och Region Uppsala. Avta-

let innefattar åtgärder gällande järnväg, gång- och cykelvägar och ser på möjligheten av en ny 

trafikplats för anslutning till E4:an (Utredningen för att samordna större samlade exploate-

ringar med hållbart byggande (N2016:G)). 

 

I det framtida utbyggnaden av stadsdelen förutsätter att en stationsutbyggnad i 

Alsike genomförs för att möjliggöra hållbart resande. Detta ligger ett antal år in i 

framtiden och Länsstyrelsen har tidigare lämnat synpunkter om en ny trafikplats för 

anslutning till E4:an, se yttrande dnr. 401-2916-17 daterat 19 juni 2017. 

 

Riksintressen för totalförsvar 

Planområdet berörs av stoppområde för höga objekt runt Uppsala övningsflygplats. Med höga 

objekt avses objekt högre än 20 m utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 m inom 

sammanhållen bebyggelse. Eftersom planen medger en högsta totalhöjd på 25 meter för 

byggnader inom hela planområdet vill Länsstyrelsen påminna om att det krävs en lokalise-

ringsbedömning (flyghinderanalys) vid varje enskild etablering. 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) och dagvatten 

Mottagande recipient är Knivstaån/Pinglaström som är en preliminär 

vattenförekomst utan miljökvalitetsnormer idag. Den första vattenförekomsten som 

är statusklassad är Lövstaån som har en måttlig ekologisk status och en dålig 

kemisk status. För att komma till rätta med övergödningsproblematiken måste 

fosforbelastningen till Lövstaån minska. En dagvattenutredning har tagits fram för 

planområdet men kommunen behöver tydligare redogöra i planbeskrivningen 

huruvida planförslaget kommer att hindra att miljökvalitetsnormerna för Lövstaån 

inte kommer att klaras. 

 

Eftersom det även föreligger ett kraftigt underskott av åtgärder, behöver 

åtgärdstakten generellt sett öka för att det ska vara möjligt att uppnå god ekologisk 

status. I Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021 kan 

kommunen finna stöd i det fortsatta planarbetet. Kommunen behöver därför 

redovisa ytterligare förslag på åtgärder som kan leda till möjliga förbättringar. Länk 

till Åtgärdsprogrammet finner ni nedan: 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/norraostersjon/ 

Underlag%20till%20beslut%202016/Beslutsdokument/Formgivna%20be 

slutsdokument/Del5%20-%20Vattenförvaltning.pdf  

 

Planen behöver även innehålla åtgärder på kvalitetsfaktorn hydromorfologi med 

avseende på parametrarna Vattendragsfårans kanter, Vattendragets närområde och 

Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag. Kraftfulla åtgärder behöver 

därför vidtas för att förbättra Lövstaåns status. 
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Länsstyrelsen vill informera om att Pinglaström kommer att klassas som en 

vattenförekomst med egna miljökvalitetsnormer under kommande förvaltningscykel, vilket 

innebär att Pinglaström kommer få miljökvalitetsnorm år 2021. Kommunen behöver därför 

redan idag ta hänsyn till detta i planförslaget och det behöver även framgå av planhandlingar-

na vilken status Pinglaström har idag, d.v.s. hur mår Pinglaström idag. 

 

Hälsa och säkerhet – Buller 

Kommunen har tagit fram en bullerutredning (Akustikkonsulten i Sverige AB 2018-06- 

15) för aktuellt planområde. Den översiktliga bullerberäkning bygger på de 

trafikprognoser som tagits fram samt den bulleravskärmning som den planerade 

bebyggelsen utgör. Planarbetet påbörjades före den 2 januari 2015 varför 

bullerberäkningen ska grundas på trafikbullerförordningen (2015:216). I planarbetet har den 

nya trafikbullerförordningen (2017:359) varit vägledande. Kommunen har använt sig av olika 

prognosår i beräkningen. I trafikutredningen har kommunen använt sig av prognosår 2030, 

medan man i bullerutredningen har använt sig av prognosår 2040. Länsstyrelsen anser att 

kommunen ska använda prognosår 2040 genomgående i sina utredningar, som är det år som 

Trafikverket numera har som prognosår. Planhandlingar och berörda utredningar behöver 

revideras. 

 

Kommunen redogör att det finns förutsättningar att tillgodose behovet av boendemiljöer 

inom- och utomhus inom planområdet som uppfyller kraven på ljudmiljö enligt 

Trafikbullerförordningen (2015:216). Det finns även förutsättningar för att den nya 

Trafikbullerförordningen (2017:359) uppfylls. En majoritet av tänkt bebyggelse i området 

uppfyller högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, enligt 3§ i SFS 2015:216. I de fall där 

detta inte uppfylls kan alternativ med små lägenheter (<35 kvm) tillämpas eller genomgående 

lägenheter där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot sida med ekvivalent ljudnivå 

högst 55 dB och maximal ljudnivå högst 70 dBA nattetid enligt 4§ i SFS 2015:2016. Länssty-

relsen anser att kommunen ska använda prognosår 2040. 

 

Det framgår av utredningen att den planerade bebyggelsen utgör en avskärmande effekt. 

Byggnaderna är tänkta att placeras i slutna kvarterstrukturer. Kommunen behöver på ett tydli-

gare sätt reglerar byggnaders utformning och placering som säkerställer att en ljuddämpad 

sida går att uppnå. Planen har en bestämmelse som lyder: ”mer än hälften av huvudbyggna-

dens fasadliv placeras i egenskapsgräns mot prickmark alternativt placeras i användnings-

gräns mot gata/park där ingen prickmark finns.” Länsstyrelsen anser att bestämmelsen är svår 

att tyda, varför den bör justeras så att det tydligt framgår vad man avser med bestämmelsen. 

 

Hälsa och säkerhet – Risker 

Kommunen har genomfört en riskanalys då planområdets närmaste bostäder ligger cirka 100 

meter från järnvägen Ostkustbanan där transport av farligt gods förekommer. När järnvägen 

byggs ut från två till fyra spår och stationen i Alsike byggs kan närmaste spår komma att 

flytta cirka 10 meter närmare planområdet d.v.s. på cirka 90 meters avstånd. 

 

Länsstyrelsen noterar att kommunen har tagit fasta på de rekommendationer som anges i risk-

analysen bl.a. om att fasadbeklädnad mot Ostkustbanan ska byggas i obrännbart material samt 

att ventilationsöppningar i fasad ska vara riktade från Ostkustbanan. Länsstyrelsen anser att 

tillräcklig hänsyn har tagits i planen. 
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Synpunkter rörande förordnanden 

Väg 1051 är en statlig väg. Utgångspunkten är för nedan angivna synpunkter är att väg 1051 

är kvar i statlig ägo. Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan 

inverka på trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så kallade 

byggnadsfria avståndet (47 § väglagen SFS 1971:948). Den tillståndspliktiga zonen sträcker 

sig generellt 12 meter från den allmänna vägens vägområde. Utmed de flesta större vägar har 

zonen utökats efter beslut från Länsstyrelsen.  

 

Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller i ett bygglov varför 

den tillståndspliktiga zonen på 12 meter ska säkerställas i plankartan med 

prickmark. Inom vägens säkerhetszon får inga hinder finnas som kan äventyra 

trafiksäkerheten. Enligt Trafikverkets bedömning ska säkerhetszonen längs väg 1051 

vara 7 meter. 

 

Övriga synpunkter 
Fornlämningar 

Länsstyrelsen anser att förutsättningarna vad gäller fornlämningsmiljön är otillräckligt 

redovisad i planbeskrivningen. Redogörelsen bör utvecklas så att fornlämningsmiljön i hela 

planområdet tas upp, inte bara de delar som under 2015 var föremål för en 

kompletterande arkeologisk utredning (Arkeologerna, Statens historiska museer 2016:2). 

Större delen av planområdet utreddes arkeologiskt under början av 1990-talet (Planområde 

Alsike stad, Arkeologisk utredning etapp 1 1990, Riksantikvarieämbetet Byrån för arkeolo-

giska undersökningar, rapport dnr 1795/90; Arkeologisk utredning etapp 2 1990, RAÄ dnr 

5484/90, 6564/90). De fornlämningar som framkom vid dessa tillfällen finns registrerade i 

Fornreg. (tidigare FMIS). 

 

Två tomter i planområdets sydöstra del (Vrå 1:172 och Vrå 1:212 har tillkommit. En 

arkeologisk utredning ska genomföras där för att klargöra status på de två möjliga gravar 

(Knivsta 18:1–2) som finns där och för att utreda förekomst av eventuella andra fornlämning-

ar. Platsen ligger i direkt anslutning till den stora år 1991 undersökta bronsåldersboplatsen 

Knivsta 16:1. Kommunen behöver därför låta genomföra en kompletterande arkeologisk ut-

redning inom de två fastigheterna. Vidare framgår det av planbeskrivningen att Länsstyrelsen 

avser att lämna tillstånd till ingrepp i samtliga fornlämningar inom planområdet. Här bör läg-

gas till att sådana tillstånd för med sig krav på genomförande av arkeologiska för- och slutun-

dersökningar, något som länsstyrelsen tidigare har informerat kommunen om. 

 

Arkeologiska undersökningar ska genomföras först efter det att planen vunnit laga 

kraft. Utbyggnaden inom det 36 hektar stora planområdet kommer att ske under en längre tid 

och i flera etapper. De arkeologiska undersökningarna bör vara 

genomförda innan markarbeten påbörjas inom varje etapp. 

 

Då flera av fornlämningarna kommer att beröras av ett antal nybildade gränser för 

fastigheter och vägar, är det viktigt att framhålla betydelse av att de olika arkeologiska under-

sökningsstegen inom en fornlämning genomförs vid samma tillfälle för att få en enhetlig och 

sammanhållen arkeologisk insats. Den som vill genomföra 

arbetsföretaget ska stå för kostnader för arkeologiska för- och slutundersökningar. 
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Som nämnts ovan anser Länsstyrelsen att planbeskrivningen bör kompletteras med en be-

skrivning av en samlade bild av fornlämningssituationen inom planområdet. Ett förslag följer 

nedan: 

 

Planområdet ligger i en fornlämningsrik bygd med flertalet fornlämningar, främst 

boplatser och gravar. Människor har bott och verkat i området sedan åtminstone 

bronsålder, då det var beläget i närområdet till en långsträckt havsvik. Inom 

planområdet finns fyra boplatser (Knivsta 255:1, 256:1, 257:1, 258:1). Lämningarna 

är oftast dolda under markytan, men på en boplats återfinns även en skärvstenshög. 

Vidare finns intill den senare boplatsen ett område med sex gravar eller möjliga gravar 

(Knivsta 14:1, 14:2, 14:3, 14:4, 14:8, 14:9), tillsammans med några terrasseringar 

och/eller röjda ytor (Knivsta 14:5, 14:6, 14:7). Några gravar återfinns även i 

planområdets sydöstra del (Knivsta 474 och 30:1). Där finns även två möjliga gravar 

(Knivsta 18:1–2). Därtill finns inom planområdets norra del även lämningar från en 

torpmiljö (Knivsta 179:1). Planområdets sydligaste och sydöstligaste delar döljer 

områden där arkeologiska undersökningar tidigare har utförts. Det gäller i söder 

boplatsen Knivsta 16:6, med dateringar från yngsta stenålder/bronsålder och inom 

denna även lämningar från soldattorpet Knivsta 178:1 Något längre mot norr låg även grav-

fältet Knivsta 159:1, med dateringar från yngre bronsålder. 

 

Naturvärden och artskydd 

Enligt den naturvärdesinventeringen (Calluna AB, 2015) som kommunen tagit fram 

utgörs planområdet till stor del av naturvärdesklass 3. I småvatten som finns inom 

planområdet redogjorde naturvärdesinventeringen att det förekommer mindre 

vattensalamandrar varpå en inventering av groddjur i Alsike genomfördes mellan 

april och maj 2016 Enligt den inventeringen påträffades endast mindre 

vattensalamander i den minsta våtmarken. 

 

Då planförslaget varken påverkar någon naturmiljö med utpekat skyddsvärde eller 

någon art som omfattas av artskyddsförordningen, har Länsstyrelsen ingen erinran 

på planförslaget. Däremot anser Länsstyrelsen att det är positivt att kommunen i 

planen skyddar populationen av mindre vattensalamandrar genom ett naturområde. 

 

Framtida klimatändringar och dagvatten 

Kommunen har tagit stor hänsyn till vattenfrågan både med beaktande av påverkan 

av klimat ändringar och hantering av dagvatten. Kommunen har dels tagit fram en 

översvämningskartering av Pinglaström som ger ett bra underlag och visar var 

Pinglaström riskerar att svämma över. Länsstyrelsen noterar att kommunen 

anpassat planen därefter.  

 

Kommunen har även tagit fram flera dagvattenutredningar för planområdet samt en 

kompletterande dagvattenutredning för det angränsande planen för Idrotts- och 

aktivitetshus. Ytterligare en dagvattenutredning är under framtagande, med fokus 

på dimensionering och utformning av dagvattenanläggningarna, samt en 

skyfallskartering för att beräkna flödets förmodade storlek från planområdet 

tillsammans med kommande exploatering i Alsike. 

 

Kommunen har integrerat dagvatten och effekterna av ett framtida klimat på ett bra 

sätt, bland annat genom anläggning av park med synlig dagvattenhantering och 
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dagvattenpark, gröna områden, översvämningsytor, växtbäddar m.m. Länsstyrelsen 

anser att kommunen ska genomföra de åtgärder som föreslås i planhandlingarna. 

 

Hållbar stadsutveckling och planering 

Kommunen planerar för en ny stadsdel i Alsike med mycket höga ambitioner i den 

nya stadsdelen. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen möjliggör för byggande i 

mer hållbart material genom att ha mer generösa takhöjder i planförslaget. Genom att möjlig-

göra detta kan man minska betonganvändningen i byggskedet och därmed få en minskad kli-

matpåverkan. 

 

Kommunen har mycket höga ambitioner för vad gäller lokaler, arbetsplatser m.m. och 

bostäder inom den nya stadsdelen. I gestaltningsprogrammet, avsnitt Strategi för 

handel, anges att utgångspunkterna är att samlokalisera handel i två tyngdpunkter med kollek-

tivtrafik, cykel- och bilparkering, bostäder, arbetsplatser och park/torg. Vidare står det att UN 

Habitat rekommenderar att minst 40 procent av golvytan i en stadsdel ska reserveras för fram-

tida ekonomisk verksamhet. Kommunen möjliggör för centrumändamål inom hela planområ-

det, genom planbestämmelsen C, centrum. I planen anges dock inte hur stor andel av en fas-

tighet är avsedd för lokaler, vilket det lämpligen bör göra om kommunen strävar efter en att 

nå målet om en levande stadsdel. Kommunen bör därför tänka över om det är lämpligt att ha 

en viss styrning i planen och i vilken grad, d.v.s. ange en hur stor andel av fastigheten yta ska 

bestå av parkering, bostäder, centrum m.m. och om en sådan styrning behövs kring torg och 

längs med huvudgatan. Det kan även vara lämpligt att kommunen tar fram en marknadsanalys 

för att kunna basera vilken utbyggnad av handel som är rimlig inom den blivande stadsdelen, 

som exempelvis visar att om man vill styra sin handel till ett område måste kommunen ha koll 

på vilka ytor som krävs och vilka ytor som är rimliga. 

 

Kommunen planerar för att Alsike ska bli en hållbar stadsdel, vilket är positivt. Men 

en förutsättning är att det ska bli en hållbar stad är att pendeltågsstationen i Alsike 

blir av. En ny pendeltågstation och en järnväg utbyggd till fyra spår kan vara 

verklighet efter planhorisonten 2025. En sådan station skulle innebära ett avstånd på 

bara cirka en kilometer till pendeltåget från centrala Alsike. Fram tills det finns en 

pendeltågsstation riskerar dock dagens Alsike att bygga in sig i ett starkt bilberoende 

och även tappa det hållbara idealet i stadsdelen då kommunen även planerar för att 

skapa en ny trafikplats för anslutning till E4:an, vilket ger bättre förutsättning för 

bilåkande vilket inte går i linje med hållbart åkande. Kommunen bör ha i åtanke att 

det krävs bra cykelstråk och goda kollektivtrafiksförbindelser i form av buss till bl.a. 

Knivsta station, som ligger ca fyra kilometer söder om planområdet, redan från det att plan-

området börjar bebyggas fram tills en station är utbyggd i Alsike. En 

välfungerande kollektivtrafik är även en förutsättning både för att de inflyttade inte 

ska bli bilberoende eller skaffa en till bil till hushållet, men även för att de hushåll 

som inte har tillgång till egen bil ska kunna ta sig fram. Idag finns flera samhällsgrupper 

såsom unga vuxna, nyanlända, äldre, personer med funktionsnedsättning, barnfamiljer med 

låg inkomst som har stora svårigheter att ha råd att köpa en bostad med anledning av den 

prisutveckling som skett på bostäder det senaste decenniet i kombination med exempelvis 

förändrade lånevillkor. Därtill är hyrorna i nyproducerade hyresrätter ofta höga. Det är därför 

angeläget att kommunen bygger bostäder som fler har råd att efterfråga. Det gäller såväl bo-

stadsrätter som hyresrätter. 
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Plankartan med planbestämmelser 

Högsta byggnadshöjd för byggnader finns redovisad i gestaltningsprogrammet samt 

i planbeskrivningen, men saknas på plankartan. Plankartan behöver därför kompletteras. 

 

En angiven procentenhet för planbestämmelsen e100; Procent byggnadsarea i 

förhållande till användningsområdets area (%BYA), saknas på samtliga kvarter 

inom plankartan förutom en mindre del av en skolfastighet. 

 

Planbestämmelsen ”Öppen passage ska finnas genom kvartersmark i pilens 

riktning. Passagens ka ha en minsta bredd av 4 m och en minsta höjd av 4 m. 

Passagens är inte lägesbestämd och ska vara tillgänglig för allmänheten.” har inte 

lagstöd enligt Länsstyrelsens bedömning. Pilen kan redovisas som illustrationslinje, 

men angiven passage bör säkerställas med annan planbestämmelse, se Boverkets 

allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser. 

https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/ 

 

Exploateringsgrad för planområdet verkar saknas för större delen av planområdet. 

Lämpligt är att kommunen ser över lämplig exploateringsgrad för föreslagna fastigheter. 

 

Kommunen använder sig av två planbestämmelser som redovisas separat på plankartan, V 

och I–V, som redogör för högsta antal våningar respektive lägsta till högsta antal våningar. 

Bestämmelsen kan anses vara samma, varför den kan slås samman. 

 

FMIS markering för fornlämningspolygon, i detta fall främst boplatser, har på 

plankartan ritats in med heldragen linje medan de i teckenförklaringen visas som 

polygoner med en streckad linje. Det senare är den gängse markeringen, eftersom 

fornlämningarna inte är avgränsade, varför kommunen bör byta ut kartans 

heldragna polygoner mot streckade polygoner. Under Beteckningar uppges både 

fornlämning och fornlämningsområde. Ordet ”fornlämningsområde” kan tas bort 

eftersom den avser ett lagskyddat område som är större än själva fornlämningen 

och dessa är inte är inte markerade på plankartan. Däremot ska alla punktmarkerade 

fornlämningar samt lämningarna markeras på plankartan. I plankartan verkar 

följande saknas; RAÄ Knivsta 14:3–14:9, 18:1 och 18:2.  

 

Trafikverkets synpunkter 

Kommunen ska även tillgodose Trafikverkets synpunkter gällande väg 1051. 

Utgångspunkten är för nedan angivna synpunkter att väg 1051 är kvar i statlig ägo. 

Trafikverket arbetar med att hålla nere antalet nya anslutningar till allmän statlig väg då varje 

korsning ökar risken för olyckor. Enligt plankartan tillkommer tre nya anslutningar till väg 

1051. Trafikverket anser att planområdet bör kunna försörjas med befintligt antal anslutning-

ar. Utfartsförbud bör även läggas mot väg 1051 på kvartersmark CPB för att förtydliga att nya 

utfarter inte tillkommer. Skyltning på området närmast väg 1051 är något Trafikverket inte 

anser ska tillåtas. Bildväxlande skyltar/reklam är även olämpligt ur ett trafiksäkerhetsperspek-

tiv. Trafikverket vill även uppmärksamma att om åtgärder på ledningar kommer ske inom 

vägområdet, längs med eller tvärs över väg 1051 krävs tillstånd från Trafikverket. 

 

Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida: 

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-omledningsarenden/ 
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Förvaltningens svar: 

Samrådsförslaget för detaljplan Alsike Nord etapp 2 har efter samrådsskedet delats upp i 

etapper. Nedan besvaras de frågor som härrör granskningsförslaget för detaljplan Alsike 

Nord etapp 2a.  

 

Mellankommunala intressen 

Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Detaljplanen ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna.  

 

I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för 

att försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Un-

der tiden det arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna 

utöka det befintliga reningsverkets kapacitet. Eventuellt kan detaljplanen komma att behöva 

invänta ett antagande till dess att kapaciteten utökats.  

 

Riksintressen för totalförsvar 

En flyghinderanalys är genomförd till granskningsskedet. Följande flygplatser omfattas av 

analysen: Uppsala, Stockholm/Arlanda samt Stockholm/Bromma. Flyghinderanalysen visar 

att planförslaget inte har någon negativ påverkan på flygtrafiken.  

 

Planförslaget reglerar en totalhöjd om 25 meter.  

 

Dagvatten 

Ett PM om övergripande dagvattenhantering för Alsike Nord är framtaget inför gransknings-

skedet, vilket syftar till att påvisa den övergripande dagvattenhanteringen för hela samråds-

förslaget. Promemorian ska vara vägledande för hantering av dagvatten för samtliga etapper 

inom Alsike Nord.  

 

Dagvattenutredningen för planförslaget Alsike Nord etapp 2a har uppdateras inför gransk-

ningsskedet. Utredningen beaktar Pinglaström/Knivstaån som mottagande recipient samt att 

vattendraget kommer att inneha miljökvalitetsnormer. Även planbeskrivningen är uppdaterad. 

Föreslagen exploatering och dagvattenhantering bedöms inte försvåra möjligheterna att nå 

god vattenkvalitet i mottagande recipient. Granskningsförslaget beaktar inte kvalitetsfaktorn 

hydromorfologi, detta då granskningsförslaget inte ligger inom 30 meter från Pinglaströms 

strandlinje.  

 

Planbestämmelser har lagts till för att skapa en god dagvattenhantering.  

 

Buller 

Bullerutredningen har uppdaterats till granskningsskedet. Utredningen utgår från Boverkets 

allmänna råd 2008:1. Plankartan styr bebyggelsens utformning och placering för att skapa 

en god ljudmiljö. Planhandlingarna som tillhör granskningsförslaget utgår endast av pro-

gnosår 2040.  

 

Planbestämmelsen som lyder ”mer än hälften av huvudbyggnadens fasadliv placeras i egen-

skapsgräns mot prickmark alternativt i användningsgräns mot gata/park där ingen prickmark 

finns” har tagits bort till  granskning. 
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Synpunkter rörande förordnanden 

Knivsta kommun har påbörjat arbetet med att ta över väghållarskapet för Björkkällevägen, 

väg 1051 från Trafikverket. Alsike Nord etapp 2a medför inte någon ny anslutning till Björk-

källevägen, Trafikverket har involverats i detta ställningstagande. Planområdet är utanför 

säkerhetszonen om 7 meter samt den tillståndspliktiga zonen om 12 meter.  

 

Fornlämningar 

Fastigheterna Vrå 1:172 samt 1:212 ingår inte i granskningsförslaget för Alsike Nord etapp 

2a varpå ytterligare utredningar för dessa inte har beaktas i denna etapp.  

 

Planbeskrivningen har uppdaterats med föreslagen text från Länsstyrelsen. Den uppdaterade 

texten beskriver endast de fornlämningar som återfinns i granskningsförslaget. Planhand-

lingarna har kompletteras med genomförda utredningar från 1990 samt att tillstånd till in-

grepp medför för- och slutundersökningar.  

 

Framtida klimatändringar och dagvatten 

Till granskningsskedet har en lågpunktkartering och skyfallsanalys genomförts. Planbestäm-

melser har lagts till för att skapa en god dagvattenhantering.  

 

Hållbar stadsutveckling och planering 

Möjlighet till centrumverksamhet har begränsats geografiskt i plankartan. Plankartan styr 

inte hur stor andel av fastigheterna som är avsedd för lokaler. I kommande programarbete 

för Alsike tas en näringslivsstrategi fram. En marknadsanalys har inte tagits fram för gransk-

ningsförslaget.  

 

Knivsta kommun arbetar idag med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering, något som bland annat innefattar en god kollektiv-

trafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med UL avseende kollektivtrafikförbindelser och 

ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbygden.  

 

Samtliga gator inom granskningsförslaget utgår från gång- och cykeltrafikanter som norm.  
 

Plankartan med bestämmelser  

Planhandlingarna har uppdaterats till granskning. Högsta totalhöjd är 25 meter.  

 

Planbestämmelsen om ”Öppen passage ska finnas genom kvartersmark i pilens riktning” är 

inte aktuell inom ramen för denna etapp.  

 

Bebyggelsens omfattning regleras i granskningsförslaget med exploateringsgrad, korsmark 

samt prickmark.  

 

I granskningsförslaget regleras bebyggelsens höjd med högsta tillåtna våningsantal, högsta 

byggnadshöjd mot allmän plats, högsta tillåtna nockhöjd samt totalhöjd.  

 

Fornlämningspolygonen har uppdateras i grundkartan samt. Grundkartan är uppdaterad med 

RAÄ Knivsta 14:3-14:9, 18:1 och 18:2. 

 

 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
 

Trafikverkets synpunkter 

Knivsta kommun har påbörjat arbetet med att ta över väghållarskapet för Björkkällevägen, 

väg 1051 från Trafikverket. Etappen, Alsike Nord etapp 2a, medför inte någon ny anslutning 

till Björkkällevägen, Trafikverket har involverats i detta ställningstagande. Planområdet är 

utanför säkerhetszonen om 7 meter samt den tillståndspliktiga zonen om 12 meter.  

LFV 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen. Obser-

vera texten under VIKTIGT nedan. Stockholm-Arlanda och Stockholm-Bromma flygplatser 

skall remitteras i ärendet och om de så kräver skall en flyghinderanalys utföras i ärendet innan 

bygglov medges.  

 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid 

ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-

utrustning etableras i hindrets närhet.  

 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning 

(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 

12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar 

för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på 

ICAO DOC 015.  

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 

flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 

flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i 

planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etable-

ring. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 

km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”.  

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all 

tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys. 

 

Förvaltningens svar: 

En flyghinderanalys är genomförd till granskning. Följande flygplatser omfattas av analysen: 

Uppsala, Stockholm/Arlanda samt Stockholm/Bromma. Flyghinderanalysen visar att planför-

slaget inte har någon negativ påverkan på flygtrafiken.  

 

Planförslaget reglerar en totalhöjd om 25 meter.  

 

Skanova 

Skanova AB har tagit del av förslagt enligt ovan och låter framföra följande: 

 

Såsom påpekats i planbeskrivningen har Telia Sonera (Skanova) flera luft och markförlagda 

teleledningar som kommer att beröras av detaljplanen. Generellt önskar Skanova att så långt 

som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter 

och kostnader som uppkommer i samband med flytt och att detta registreras på planen. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra ex-

ploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
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I övrigt har Skanova inget att invända mot planen. 

Vi har för övrigt ett väl utbyggt fibernät i Alsike och har goda möjligheter att förse även 

denna etapp med fiberanslutningar. 

 

Förvaltningens svar: 

Synpunkterna noteras.  

 

Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta 

Vi har beretts tillfälle att yttra oss i rubricerade ärende och vill meddela nedanstående 

synpunkt från Hyresgästföreningen Uppsala/Knivsta. 

Vi ser positivt att det byggs flera bostäder i området med blandade boendeformer. Det för att 

öka den sociala integrationen och motverka segregation. 

 

Förvaltningens svar: 

Synpunkterna noteras.  

 

Brandkåren Attunda 

Brandkåren Attunda (BA) har tillfrågats av Samhällsbyggnadskontoret (KSB) i Knivsta 

kommun om ett yttrande avseende rubricerat ärende. BA har ej tidigare tagit ställning till fö-

reslagen plan. Följande handlingar har varit underlag för vårt yttrande: 

 
Yttrandet behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser. Olycks-

risker samt möjlighet till räddningsinsats ska beaktas i planprocessen för att tillgodose krav på 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, enligt plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 

 

Riskhänsyn 
Riksinventering 

BA har utifrån egna register, lokalkännedom och Länsstyrelsen i Stockholms webb-GIS iden-

tifierat följande risker i planområdet och dess omedelbara närhet: 

 Transportled farligt gods 

 Översvämning 

 Transportled farligt gods 

Ostkustbanan löper strax väster om planområdet. En riskutredning tar upp vissa riskreduce-

rande åtgärder som har arbetats in som planbestämmelser. Därmed anser Brandkåren Attunda 

att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att minska riskerna i planområdet. 

 

Översvämning 

Enligt planbeskrivningen är vissa delar av planområdet utsatt för översvämningsrisk. Detta 

behandlas i en rapport i ämnet och Brandkåren Attunda bedömer att dessa risker behandlats i 

rapporten. 

 

Räddningstjänstens insats 

Insatstiden är ej tillräcklig 
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För detta planområde är det inte möjligt att utrymma med hjälp av räddningstjänstens höjd-

fordon eftersom insatstiden överstiger 10 minuter från den närmsta brandstationen med höjd-

fordon (Kolstabrandstation i Märsta) i Sigtuna kommun. Möjlighet finns dock fortfarande att 

med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar som finns i Knivsta kommun utrymma bygg-

nader där karmunderstycket/balkongräcket är beläget högst 11 meter över mark. Begreppet 

insatstid avser tid från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet har påbör-

jats. Brandkåren Attunda vill dock påpeka att det genom byggnadstekniska lösningar är möj-

ligt att klara utrymningen utan räddningstjänstens medverkan, exempelvis genom en särskild 

utformning av trapphusen. 

 

Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon 

Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon har hanterats i projektet. 

 

Brandvattensförsörjning 

Planhandlingarna anger att brandvattenförsörjningen kommer att tillgodoses. Brandvattenför-

sörjningen kan alltid utgöras med det så kallade konventionella systemet med brandposter. I 

vissa begränsade fall, exempelvis för bostadshus med högst fyra våningar (ej radhus) kan 

brandvattenförsörjningen även ordnas enligt ett alternativt system med exempelvis utglesning 

av brandposter samt tankbilar. Mer information finns i Brandkåren Attundas riktlinjer gäl-

lande brandvattenförsörjning. https://www.brandkaren-

attunda.se/media/1417/brandvattenforsorjning-vagledning-2015.pdf 
 

Förvaltningens svar: 

Förvaltningen noterar att riskutredningen och riskreducerande planbestämmelser i samrådet 

anses vara tillräckliga åtgärder i samrådsförslaget. Likväl noteras att översvämningsrisker 

anses vara behandlade i samrådsförslaget.  

 

Granskningsförslaget ligger, som närmst, cirka 280 meter från nuvarande järnväg, Ostkust-

banan, där farligt gods förekommer. Riskfrågor ska beaktas vid fysiskplanering inom 150 

meter från transportled för farligt gods, varpå detta inte beaktas för detta granskningsförslag. 

För granskningsförslaget har en lågpunktkartering och skyfallsanalys genomförts för detalj-

planen. 

 

Förvaltningen noterar att insatstiden ej är tillräcklig, och att möjlighet fortfarande finns med 

hjälp av bärbara stegar samt byggnadstekniska lösningar. 

 

Svenska kraftnät 

Yttrande angående detaljplan för Alsike Nord etapp 2, Knivsta kommun 

Ert diarienummer: PLA 2010-020015 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 

att erinra mot upprättat förslag. 

 

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar 

i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts 

sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende, 

förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till 

oss. 
 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
 

Förvaltningens svar: 

Yttrandet har noterats.  

 

KTF UL  

Kollektivtrafikförvaltningen UL (UL) ser positivt på planförslaget.  

Kollektivtrafikförvaltningen UL har följande funderingar kring planförslaget: 

- På sidan 28 beskrivs ett behov av att tredubbla kollektivtrafiken för att uppfylla de 

krav som bebyggelsen medför. Syftar man på kapaciteten eller turtätheten? Ett behov 

att tredubbla antalet avgångar finns inte, ett behov att dubbla kollektivtrafiken kommer 

att finnas men inte mer. Busstrafiken styrs av tågtrafiken, inför man kvartstrafik på tå-

gen kommer busstrafiken att anpassas efter det, då pendlingen huvudsakligen sker 

med tåg. I dagsläget finns inga målpunkter i Knivsta som kräver att man tredubblar 

antalet avgångar dit.  

- Vad är planen med den nya stationen i Alsike? Har man förslag på lokalisering? Med 

dagens kollektivtrafikförsörjning kan UL försörja hela planområdet däremot kan detta 

ändras beroende på vad man lokaliserar den nya stationen i Alsike och hur avfarten till 

E4an kommer att finnas.  

- På sidan 29 redovisas för hur gaturummet kommer att utformas. Kollektivtrafikför-

valtningen UL ser positivt på att man planerar för att möjliggöra att busstrafiken ska 

kunna köra igenom området. Är tanken att bussen ska kunna vända i området? Som 

framgår i figuren så har man inte planerat för att stombusstrafiken ska kunna ansluta 

till Björkkällevägen, detta bör finnas som alternativ. För att bussen ska kunna trafikera 

ska vägbredden vara minst 7 meter och ytterligare bör man planera för att upprätta en 

ny hållplats i området, var skulle denna i sådana fall kunna etableras? 

- Björkkällevägen bör ses över, bra anslutande GC-vägar bör etableras.  

- Parkeringstalen planeras att vara låga och detta en förutsättning för att öka resandet 

med kollektivtrafiken.  

 

Förvaltningens svar: 

I samrådsförslaget på sida 28 syftas på turtätheten. I mobilitets- och parkeringsutredningen 

beskrivs nuvarande och kommande behov av kollektivtrafik. Kommunen delar inte UL:s upp-

fattning gällande framtida behov av kollektivtrafik. Kommunen ser ett behov av ett förändrat 

linjenät tillsammans med ett behov av tredubbla antalet avgångar. Kommunen för dialog med 

UL kring dessa frågor.  

 

Trafikverket kommer i en så kallad Järnvägsplan besluta om placering av tillkommande spår 

samt tillkommande stationen.  

 

Huvudgatan som löper i väster i granskningsförslaget har total bredd om 22 meter. Körbanan 

planeras ha en bredd om 7 meter för att möjliggöra att kollektivtrafik kan passera området. 

Huvudgatan ansluter till Björkkällevägen samt Brunnbyvägen. Kommande kollektivtrafik ska 

inte vända i området utan passera området. Längs med huvudgatan finns möjlighet att skapa 

en tillkommande busshållplats i respektive riktning. 

 

I detta granskningsförslag ingår inte Björkkällevägen.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 
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finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Trafikverket 

Samråd gällande detaljplan för Alsike Nord etapp 2, Knivsta kommun, Uppsala län 

Knivsta kommun har skickat ut samråd för detaljplan Alsike Nord etapp 2. I västra delen av 

planområdet går allmän statlig väg 1051, Björkkällevägen. Trafikverket och Knivsta kommun 

har idag en dialog kring förändrat väghållarskap för del av väg 1051. Inga avtal är påskrivna 

och Trafikverket har därmed i detta yttrande utgått från att väg 1051 är en allmän statlig väg. 

Dock kommer synpunkter som påverkas av förändringen av väghållarskap läggas under ru-

brik ”Synpunkter med utgångspunkt att väg 1051 är kvar i statlig ägo”. 

 

Generella synpunkter 

I trafikutredningen har kommunen använt prognosår 2030. Trafikverket anser att vid progno-

ser för trafik bör prognosår 2040 användas. 

Trafikverket vill även uppmärksamma att byggnader eller föremål högre än 20 meter kan 

komma att påverka flygtrafiken. Därför ska en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) 

göras vid varje enskild etablering. 

Synpunkter med utgångspunkt att väg 1051 är kvar i statlig ägo 

Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på 

trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så kallade byggnadsfria 

avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från 

den allmänna vägens vägområde. Utmed de flesta större vägar har zonen utökats efter beslut 

från Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller 

i ett bygglov. Trafikverket anser att den tillståndspliktiga zonen på 12 meter ska säkerställas i 

plankartan med prickmark. Inom vägens säkerhetszon får inga hinder finnas som kan äventyra 

trafiksäkerheten. Detta kan innefatta allt från tekniska byggnader till stolpar och plank som 

inte är eftergivliga. Trafikverket bedömer att säkerhetszonen längs väg 1051 är 7 meter. Tra-

fikverket arbetar även med att hålla nere antalet nya anslutningar till allmän statlig väg då 

varje korsning ökar risken för olyckor. Enligt plankartan tillkommer tre nya anslutningar till 

väg 1051. Trafikverket anser att planområdet bör kunna försörjas med befintligt antal anslut-

ningar. Utfartsförbud bör även läggas mot väg 1051 på kvartersmark CPB för att förtydliga att 

nya utfarter inte tillkommer. Skyltning på området närmast väg 1051 är något Trafikverket 

inte anser ska tillåtas. Bildväxlande skyltar/reklam är även olämpligt ur ett trafiksäkerhetsper-

spektiv. 

 

Trafikverket vill även uppmärksamma att om åtgärder på ledningar kommer ske inom 

vägområdet, längs med eller tvärs över väg 1051 krävs tillstånd från Trafikverket. Mer 

information om detta finns på Trafikverkets hemsida: 

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansokom/ 

tillstand/ansok-om-ledningsarenden/ 

Dagvatten ska även hanteras inom fastigheternas egna områden och inte ledas ut till vägdike 

för allmän statlig väg 1051 då detta dike enbart är dimensionerat för vägen. 
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Övrigt 

Trafikverket anser att kommunen ska ha fått full rådighet över väg 1051, dvs förändringsä-

rendet ska ha vunnit laga kraft, innan granskning sker av detaljplanen. Om så inte skett ska 

alla synpunkter under rubrik ”Synpunkter med utgångspunkt att väg 1051 är kvar i statlig 

ägo” säkerställas i planen. 

 

Förvaltningens svar: 

Knivsta kommun har påbörjat arbetet med att ta över väghållarskapet för Björkkällevägen, 

väg 1051 från Trafikverket. Etappen, Alsike Nord etapp 2a, medför inte någon ny anslutning 

till Björkkällevägen, Trafikverket har involverats i detta ställningstagande. Planområdet är 

utanför säkerhetszonen om 7 meter samt den tillståndspliktiga zonen om 12 meter.   

 

Granskningshandlingarna är uppdaterade och innehåller endast prognosår 2040.  

 

En flyghinderanalys är genomförd till granskning. Följande flygplatser omfattas av analysen: 

Uppsala, Stockholm/Arlanda samt Stockholm/Bromma. Flyghinderanalysen visar att planför-

slaget inte har någon negativ påverkan på flygtrafiken. Planförslaget reglerar en totalhöjd 

om 25 meter.  

 

SPF Seniorerna Knivstagruppen  

SPF Seniorerna Knivstaorten vill lämna följande synpunkter:  

Gestaltningsprinciper 

 Vi vill inte att det byggs så högt att många av lägenheterna inte nås av solljus och så 

tätt att det blir insyn till grannarna på nära håll. Många äldre vistas stor del av sin tid i 

sina lägenheter och behöver då utblick mot natur och inte bara en husvägg.  

 Vi vill att trottoarerna blir så breda att exempel två personer med rullatorer kan mötas 

utan att gå ut i cykelbanan eller vägbanan.  

 Även om bebyggelsen ligger i nära pendelavstånd så måste det finnas av- och påstig-

ningsplatser för bilar nära portarna för att kunna hämta och lämna personer med funkt-

ionsnedsättningar eller akut sjuka. Även plats för mindre lastbilar vid service, in- och 

utflyttning.  

 Att bygga nära gatan begränsar framtida förändringar och användning av gaturummet.  

 Lokaler i bottenplan för verksamheter bör även innefatta lokaler för föreningsliv och 

andra aktiviteter t.ex. seniorrestauranger.  

 Det måste finnas möjlighet för biltrafik till och från affärer och andra serviceställen 

för leverans av varor och tjänster även på gågator.  

 Balkonger och burspråk mot gatan bör få glasas in. Långa och smala gator med be-

byggelse på båda sidor, medför att det blir blåsigt utmed fasaderna. Det medför att 

balkongerna inte kan utnyttjas maximalt.  

 Vi vill att det byggs trygghets- alternativ 55-plus-boenden inom området. Ett av husen 

borde bli seniorboende. Vi vet att det inom Knivsta kommun finns pensionärer som 

bor kvar i stora hus, då det inte finns den typ av lägenheter som de efterfrågar med en 

del servicefunktioner inbyggda.  

Natur, mark och vatten 

 Att befintligt skogsområde tas i anspråk för byggnation medför att nära rekreation för-

sämras för nuvarande Alsikebor. Gröna stråk i området kan inte ersätta skogsområdet.  
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 Viktigt att Knivstaån inte förorenas mera med den ökade bebyggelsen.  

 Vid höga flöden i Pinglaström finns risk för översvämningar längst med Brunnbyvä-

gen som i förlängningen kan drabba det nu tänkta området för bebyggelse.  

Gator och trafik  

 Det är viktigt att även vid de smala gatorna ska finnas gångbanor som är tillräckligt 

reda för att t.ex. två rullatorer ska kunna mötas.  

 Det bör finnas cykelställ som är anpassade för trehjuliga cyklar för vuxna.  

 Det bör också finnas säkra uppställningsplatser för t.ex. eldrivna rullstolar i anslutning 

till publika lokaler.  

 Det är viktigt att en tågstation i Alsike påskyndas så att inte alla nya invånare i Alsike 

ska ta sig till Knivsta station för vidare pendling. Redan idag är det svårigheter med 

parkeringar i centrala Knivsta.  

Sociala förhållanden  

 Vi vill att det ska finnas ytor för spontanidrott och motionsaktiviteter inom området 

även för äldre, t.ex. boulebanor och utegym.  

 Vi vill att det ska finnas möjlighet för odlingsområdet inom planområdet.  

 Vi vill att det ska tas hänsyn också till äldreperspektivet. I planförslaget pratas det om 

barnperspektivet och ”att det ska skapas en stadsdel som är barn för ungdomar i tonå-

ren”, men det ska även vara bra för äldre. Många äldre är ensamma och de behöver ha 

platser och lokaler som är anpassade för deras behov och där de kan träffas.  

 Hur stor kvadratmeter friyta är det beräknas för varje pensionär?  

 Med så stor inflyttning och omflyttning är det troligt att en ökad förstörelse av egen-

dom, rån och våld ökar inte bara i Alsike Nord utan i hela samhället.  

 

Förvaltningens svar:  

Högsta antalet tillåtna våningar har sänks från fem till fyra till granskningsförslaget.  

 

Att möjliggöra för gång, cykel och kollektivtrafik är centralt i detaljplanen. Gaturummen har 

planerats med gång- och cykeltrafik som norm. Bilen har tillträde överallt men på de gående 

och cyklandes villkor. Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte 

är byggnader gäller Boverkets allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbar-

het för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom 

områden för andra anläggningar än byggnader). Tillsyn över tillgängligheten utförs av kom-

munen. Trottoarer har utformats för att skapa en god tillgänglighet. Vidare kommer tillgäng-

ligheten för sjuktransporter med mera till byggnader att hanteras i bygglovet. 

 

Inom användningen centrum möjliggörs för att exempelvis samlingslokaler kan skapas. Inom 

användningen bostäder möjliggörs för att exempelvis seniorboenden kan skapas. 

 

Dagvattenutredningen för planförslaget Alsike Nord etapp 2a har uppdateras inför gransk-

ning. Utredningen beaktar Pinglaström/Knivstaån som mottagande recipient samt att vatten-

draget kommer att inneha miljökvalitetsnormer. Även planbeskrivningen är uppdaterad. Fö-

reslagen exploatering och dagvattenhantering bedöms inte försvåra möjligheterna att nå god 

vattenkvalitet i mottagande recipient. Bebyggelsen nedströms bedöms inte påverkas negativt 

enligt dagvattenutredningens lågpunktskartering.   
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Trafikverket kommer i en så kallad Järnvägsplan besluta om den exakta placeringen av två 

extra spår genom Alsike, samt var Alsike station med tillhörande plattformar ska placeras.  

 

Eftersom järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är ett nationellt riksintresse har Knivsta 

kommun små möjligheter att påverka spårens och stationens exakta placering, men både 

kommunen och allmänheten kommer få möjlighet att yttra sig i det kommande järnvägsplane-

arbetet.  

 

I granskningsförslaget skapas en mikropark centralt i området. Parken ska innehålla platser 

för rekreation, möten, lek och ro för alla åldrar. Vidare skapas två torg i detaljplanen som 

kan fungera som en mötesplats för boende och besökare i området. Exakt utformning bestäms 

vid kommande projektering.  

 

Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av samrådshandlingarna för 

rubricerat ärende och lämnar följande yttrande. 

 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad 

karta, turkos linje = 20 kV högspänningsledning, röd linje = 10 kV högspänningsledning, blå 

linje = 0,4 kV lågspänningsledning, lila linje = 0,1 kV signalkabel. Heldragna linjer är luft-

ledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefär-

ligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. 

 

Vattenfalls 10 kV luftledning korsar planområdet, en beställning avseende kablifiering 

(nedgrävning) av denna måste göras i god tid före exploatering av planområdet inleds. 

Inom kvartersmark ska befintliga ledningar skyddas med markreservat (u och l) alternativt 

flyttas och-eller förläggas i lokalgator. 

 

För ett exploateringsområde av den här omfattningen (~ 2000 bostäder) krävs en förhållande-

vis omfattande utbyggnad av elnätet. Vattenfall uppskattar att 4 nya nätstationer måste uppfö-

ras inom planområdet för att kunna el-ansluta bebyggelsen som planen medger. 

För att säkerställa detta har Vattenfall räknat på så kallade ”dubbelstationer” som behöver 

placeras ut inom planområdet. Därför bör 4 stycken E-områden ritas in i plankartan, med en 

storlek om 10x10 m. 5 meter ska gälla mellan närmaste brännbara byggnadsdel och nätstat-

ion. Avståndet mellan nätstationerna och anslutningspunkt i byggnad får max vara 250m för 

anslutande el-kablar. Eventuell utsmyckning av nätstationerna bekostas av beställaren och 

måste godkännas av Vattenfall för att säkerställa att drift och underhåll inte i någon form för-

svåras. 

 

Vattenfall noterar att kommunen önskar nätstationer inbyggda i huskropparna, så kallade 

”inhysestationer” som lösning för el-försörjning av planområdet. Något Vattenfall ställer sig 

tveksamma till, då området idag är näst intill oexploaterat. 

För att Vattenfall ska kunna etablera inhysta nätstationer, så måste en rad villkor uppfyllas, 

både tekniska och juridiska. Vars uppfyllande Vattenfall måste villkora till planens antagande. 

För att Vattenfall inte ska hamna i en sits där planområdet står utan lösning för elförsörjning. 

Om fristående stationer ovan jord inte är ett alternativ för dp Alsike Nord etapp 2, önskar 

Vattenfall en förtydligan varför detta inte är möjligt. 
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För inhysta nätstationer ställer Vattenfall bland annat följande krav: 

(ytterligare tekniska krav på t.ex. rum, golv, dörrar, ventilation, brandskydd och andra el-

tekniska krav, mm kommer Vattenfall att överlämna vid ett senare skede till byggherren) 

 

Rättigheter för inhysestation 

En förutsättning för att Vattenfall ska kunna tillhandahålla en inhyst nätstation är att servitut 

eller ledningsrätt ska kunna ligga till grund för rättigheten. 

Lämplig rättighetsform är bland annat beroende på hur ägandeförhållandet till byggnaden ser 

ut, dvs. om fastighetsägaren är densamma som ägaren till byggnaden där vi behöver ha ut-

rymme för vår anläggning. Vattenfall har inte för avsikt att ingå hyresavtal, då detta innebär 

en stor olägenhet för Vattenfall som anläggningsförvaltare, då de kräver återkommande admi-

nistration och endast tryggar nätstationernas rättigheter under avtalets giltighetstid. 

 

Detaljplan 

Planbestämmelse ska finnas med hänvisning i plankartan. E ska skrivas in inom aktuell bygg-

rätt. Och ska benämnas E- Nätstation (inhyst). 

I planbeskrivningen ska stationens placering i byggnadskroppen redogöras för i grova drag. 

Placering måste vara i yttervägg och åtkomst måste vara möjlig med gaffeltruck eller liten 

lastbil. 

 

Magnetfält och buller 

Stationerna får inte placeras vägg i vägg med bostäder. Minst 5 meter ska gälla dit människor 

uppehåller sig varaktigt (permanenta kontor/arbetsplatser, eller bostäder, skolsalar mm). 

Eventuella åtgärder för att begränsa magnetiska fält (vanligen kläs stationsrummet i alumini-

umplåt) bekostas av exploatören. 

Vattenfall strävar efter att Vattenfalls inhysta stationer ska följa Naturvårdsverkets riktlinje 

för externt industribuller. Samt folkhälsomyndighetens allmänna råd för buller inomhus 

(lågfrekventa ljud). Och klara bullervärdena för ”verksamhet på ljuddämpad sida”. Där 

placeringsalternativen möjliggör detta. 

Ovan ska villkoras till planens antagande. 

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 

exploatören. 
 

Förvaltningens svar:  

Luftledningarna kommer vid utbyggnaden av området att ersättas med markförlagda kablar. 

Nedgrävning av ledningarna bekostas av Alsike Fastighets AB. 

 

Befintliga luftledningar och jordkablar som passerar genom planområdet utgår och ersätts 

med nya jordkablar förlagda till allmän platsmark och upplåtna med ledningsrätt. 

 

Planhandlingarna är uppdaterade och i granskningsförslaget planeras för två områden för 

tekniska anläggningar, så kallade E-områden. E-områdena är till ytan 10 x 10 meter. Ett 

skyddsavstånd om 5 meter är beaktat i plankartan. I planbeskrivningen framgår hur station-

erna ska gestaltas.  

 

CF KNIVSTA 

Cykelfrämjandet Knivsta anser att ambitionen i detaljplanen med stor tyngd på gångtrafik, 

cykeltrafik och kollektivtrafik är lovande. Med nuvarande trafikinfrastruktur kommer det 

dock vara svårt att nå upp till dessa ambitioner och detaljplaneområdet riskerar att bli lika 
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bilberoende som resten av nya Alsike. I planbeskrivningen nämns att det i nuläget finns gång- 

och cykelväg genom nya Alsike till Knivsta. I mobilitetsutredningen beskrivs den bristfälliga 

utformningen och standarden på cykelinfrastrukturen i nya Alsike mer utförligt och det 

framkommer tydligt att cykelvägarna behöver en kraftig standardhöjning för att cykel ska bli 

ett gångbart transportalternativ för resor utanför detaljplaneområdet. Cykelfrämjandet Knivsta 

anser därmed att kommunen behöver investera åtskilligt i cykelinfrastrukturen för att 

detaljplaner såsom denna ska nå sina ambitiösa trafikmål. 

 

Förvaltningens svar:  

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I det detaljplaneprogramsarbete som nu 

är startat kommer trafik och transportfrågan att analyseras ytterligare. 

 

Vidare arbetar Knivsta kommun med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse.  

 

Miljöpartiet  

 

 
 

Allmänt om planen 

Mot bakgrund av att en tågstation ska placeras i nära anslutning till planen är en tätare bebyg-

gelse än det villasamhälle Alsike hittills byggt som försvarbar. Miljöpartiet är nöjda med att 

planen har skapats över ett större område så att en helhetsbeskrivning kan göras. Vi är också 

nöjda med att många hållbarhetsaspekter är i fokus i planen, tex prioritering av olika trafik-

slag och beskrivning av gröna inslag och stråk. Vi är glada för att planen tydligt beskriver hur 

gestaltningen kan te sig och att höga arkitektoniska värden presenteras. Vi saknar dock vik-

tiga delar framförallt om hur denna plan ska integreras i omgivande befintlig och pla-

nerad bebyggelse. Vi tror att vissa områden i planen bör minska sin täthet jämfört med för-

slaget ffa för att harmoniera med befintlig bebyggelse. Vi ser det också som märkligt med ett 

kvarter med avsevärt högre bebyggelse i norra delen av planen, det kvarteret borde framförallt 

harmoniera med kvartersstaden på andra sidan skolan. 
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Viktiga i ifrågasättanden 
1 Björkkällevägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken status ska denna gata ha? Är det ens möjligt att behålla nuvarande sträckning utan att 

den blir en alltför tydlig barriär mellan den gamla och nya bebyggelsen? Detta gaturum måste 

beskrivas mycket tydligare. I tidigare förslag till plan har man föreslagit att vägen dras om 

och att en stadsgata genom det tillkommande området byggs medan den befintliga vägen blir 

en kvartersgata. Denna, nu slopade tanke skulle kunna göra att en bättre anpassning till den 

existerande bebyggelsen blir möjlig. I dag föreslås femvåningshus på ena sidan bkv och villor 

med smala utfarter på andra sidan. Planen i sig kommer att leda till att trafikflödena ökar be-

tydligt och den befintliga bebyggelsen skyddas inte alls mot detta i den nya versionen. Vi an-

ser att planen bättre måste skapa både acceptabelt möte mellan befintlig och tillkommande 

bebyggelse och bullersituation för båda sidor av vägen. Om man tittar på ljudutredningen in-

ser man att befintlig bebyggelse är utsatt, men inte behandlad i utredningen, vilket är konstigt. 

 

Trafikutredningen anser att en cirkulationsplats bör förbinda Björkkällevägen och Brunnby-

vägen, men det syns inte i planförslaget, varför? 

 

(Ut gestaltningsprogrammet: Trädkantade boulevarder. Björkkällevägen och Brunnbyleden 

kommer att bli stadsdelens större boulevarder, 22 m breda, med cykelbanor och gångbanor på 

var sida. Körbanan blir 7 m bred och tillåter dubbelriktad kollektivtrafik samt biltrafik. Den 

exakta utformningen görs senare i samverkan med bl.a. VTI. Planteringszonerna skall vara 3 

meter breda för att tillåta större träd. Dagvattenhanteringen i gata utreds separat i en system-

handling som kopplar samman kapaciteteten i växtbäddar, trädgropar och bärlager med lokalt 

omhändertagande av dagvatten i parkstråket.) 

 

2. VIK (Vrå idrott och kultur) 

Planen som reglerar det tillkomande kultur och idrottshuset, beskrivs väldigt lite i denna plan 

trots att det huset ligger granne med denna plan. Denna byggnad är ju en ”märkesbyggnad” 

och bör beaktas vid angränsande planer. Det är viktigt att centrala och viktiga byggnader 

också beskrivs i planhandlingen för att skapa en helhetsbild av det nya området. Samrådet för 

denna plan utlystes mycket undermåligt och få svar kom därför in. Därför är det viktigt att 

samspelet mellan denna plan och planen för Alsike Nord 2 tydligt visas i denna planhandling. 

Vi anser inte att de tidigas skisser över denna byggnad som presenteras passar ihop med vad 

som presenteras i denna plan. 
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3. Grön och blåstrukturer 

Vi saknar inslag av vatten i dagen i parkstråket på plankartan, vilket varit tydligt i tidigare 

versioner. Vattenspeglar skapar trivsel i parkområden. Även områden lämpliga för odling bör 

finnas med i förslaget. I gestaltningsprogrammet beskrivs detta och vi vill att detta förverkli-

gas. 

 

Moralundsskiftet som nämns som rekreationsområde på s 20 och 35 ligger 4 km bort, nås i 

princip endast med bil. Lunsen behöver tydligare och lätt nåbara entréer för att fungera som 

rekreationsområde för planområdet. I en bild på s 20 visas en befintlig väg till en befintlig 

jvgkorsnning men den befintliga väg som ska leda till befintlig korsning är felaktig inritad. 

Vägen leder till en stängd plankorsning. Den korsning där man kan ta sig till lunsen kräver 

bilåkning många km. De gröna skogsområden dit även barn kan söka sig på egen hand bör 

pekas ut. Många barriärer finns mot grönområden, bkv, jvg och E4. 

 

Trafik 

Miljöpartiet vill särskilt framhålla följande stycke i trafikutformningen:” 4.3.3. Pendling till 

Uppsala. Enligt avtalet med staten ska det byggas en cykelbana längs spåret. Detta kan bli en 

viktig sträcka för cykelpendling för de som arbetar i Uppsala. Mycket viktigt i denna satsning 

är att den håller hög nivå och ansluter till Uppsalas prioriterade huvudcykelstråk. Enligt avta-

let med staten ska en ny station och ett nytt samhälle byggas i Nysala mellan Alsike och 

Bergsbrunna stationer. Denna cykelväg mellan Alsike och Uppsala kommer således att an-

vändas av boende i Alsike, Nysala, Bergsbrunna och södra Sävja.” 

 

Trafikutredningarna ser problem med torgområdet med tanke på den täta trafik av både bilar 

och kollektivtrafik som ska köra där. Hur löses det problemet? 

 

Det område i planens södra del som pekas ut som område för Bla parkering bör beskrivas 

tydligare. Ett parkeringshus med manga våningar skapar inte attraktivitet för själva entrén, 

dessutom ligger detta när torgområdet som bör verka för att vara attraktivt. 

 

En fråga som också måste hanteras är den låga parkeringsnormen i förhållande till det biläg-

ande som idag är en realitet. I framtiden när kollektivtrafiken är utbyggd och resande i en-

skilda bilar troligtvis minskat är p-normen troligen tillräcklig, men i ett kort perspektiv behö-

ver man överväga om normens p-platser behöver kompletteras tillfälligt i planen. 

 

Förvaltningens svar: 

Efter samråd har detaljplanen deltas upp i etapper. Den i samrådet föreslagna bebyggelsen 

vid Björkkällevägen ingår inte detta granskningsförslag. Även korsningen Brunnbyvä-

gen/Björkkällvägen ingår inte i detta granskningsförslag.  

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Granskningsförslaget har inte beaktat detaljplanen för Idrotts- och aktivitetshus i norra Al-

sike, del av Vrå 1:150 m.fl., Diarienummer BMK 2016-000695.  

 

Det i samrådsförslaget planerade parkstråket med dagvattenhantering ingår inte i gransk-

ningsförslaget. Ett PM om övergripande dagvattenhantering för Alsike Nord är framtaget 
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inför granskning, vilket syftar till att påvisa den övergripande dagvattenhanteringen för hela 

samrådsförslaget. Promemorian ska vara vägledande för hantering av dagvatten för Alsike 

Nord och alla dess etapper. I kommande etapper framhålls att den naturliga lågpunkten (det 

planerade parkstråket) kommer att ha en viktig funktion för dagvatten i Alsike Nord och alla 

dess etapper. Utformning av parkstråket kommer utredas ytterligare i kommande detaljpla-

ner.  

 

I granskningsförslaget har mobilitetshusens utformning tydliggjorts i planhandlingarna. Mo-

bilitetshusen ska utformas med höga krav på estetisk utformning. Mobilitetshusen ska kombi-

neras med verksamheter och bostäder, vilket medför att utifrån uppfattas byggnaden som ett 

bostadshus med verksamheter. Detaljplanen styr detta genom en bestämmelse.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Lantmäteriet  

Sammanfattningsvis, berörande samrådshandlingar daterade 2018-10-03 

 

Huvudmannaskap 

Kommunalt huvudmannaskap. 

 

Fastighetsstorlek 

Planen anger ingen minsta eller största tomtstorlek. 

 

Markreservat 

I planen används den administrativa bestämmelsen ”z” inom kvartersmark och gäller inom 

hela egenskapsgränsområdet. En bestämmelse om markreservat innebär en begränsning av 

markens användning. Därför bör det i planprocessen bedömas var markreservatet ska place-

ras. Bestämmelse om markreservat begränsar möjligheten att använda marken.  

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Inga fastighetsindelningsbestämmelser finns. 

 

Genomförande och konsekvenser 

I planbeskrivningen under fastighetsrättsliga frågor är det otydligt vem som förväntas initiera 

och betala en lantmäteriförrättning. Det är endast sakägare inom en förrättning som kan betala 

en förrättningskostnad. Ett förtydligande behövs. Det kan även tilläggas att ansökan om fas-

tighetsbildnings- eller anläggningsåtgärder lämnas till Lantmäteriet.  
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Plankarta 

I teckenförklaringen under egenskapsbestämmelser finns en bestämmelse om öppen passage. 

En beskrivning hur denna passage är tänkt att fungera skulle göra det lättare att förstå vad som 

menas med bestämmelsen. I det ena fallet är den öppna passagen från allmän plats till allmän 

plats och i det ena fallet är den från allmän plats till kvartersmark, finns det något syfte med 

en öppen passage till kvartersmark? 

 

I teckenförklaringen under illustration finns illustrationslinjer samt illustrationstexten ”gc-

väg”, dessa är lätta att blanda ihop med egenskapsbestämmelsen ”GC-väg”. Illustrationslinjer 

är ej bindande och bör vara tydligt skild från planbestämmelserna. För att inte blanda ihop vad 

som är en bestämmelse och en illustration skulle det vara tydligare med en skild karta för il-

lustrationer. Det finns även illustrationspilar, vad innebär dessa pilar. Tydliggör.  

 

Ett förtydligande om vad det lilla området som är tänkt för skola längst söder ut som har be-

teckningen ”S” ska användas till skulle vara bra.  

 

Användningsbestämmelsen ”R” som avser besöksanläggningar bör enligt Boverket alltid pre-

ciseras med vad som avses. Precisering görs genom att beteckningen förses med en index-

siffra, exempelvis R1 – Golfbana. En precisering innebär att enbart det som anges i bestäm-

melsen är tillåtet. Det betyder att en preciserad användningsbestämmelse ger mindre utrymme 

för tolkning än då användningen inte preciseras. En precisering innebär att planen blir mindre 

flexibel samtidigt som det blir tydligt vilket ändamål som avses med kvartersmarken.  

 

Övrigt 

I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på planförslaget.  

 

Förvaltningens svar: 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är den 

etapp som först går ut på granskning.  

 

Inom ramen för denna etapp kommer bestämmelsen ”z” inte att användas.  

 

Planbeskrivningen har uppdaterats med ett förtydligande vem som förväntas initiera och be-

kosta en lantmäteriförrättning. 

 

Inom ramen för denna etapp kommer bestämmelsen ”öppen passage” inte att användas. Lik-

väl används inte illustrationslinjer och det lilla ”skolområdet” ingår inte i denna etapp.   

 

I granskningsförslaget har användningsbestämmelsen ”R” preciserats. Bestämmelsen R möj-

liggör bebyggelse för besöksanläggning för kulturella- och idrottsliga verksamheter 

 

Knivsta Föreningsråd 

Knivsta Föreningsråd (KFR) har 33 medlemsföreningar och följer för deras räkning plane-

rings- och byggnadsfrågor inom Knivsta kommun när det gäller fritid, sport och rekreation. 

 

Nedanstående är KFRs synpunkter på planförslaget med det övergripande perspektivet att 

gagna allt föreningsliv. Flera av våra medlemmar har specificerade intresseområden och 

skickar därför in mer detaljerade synpunkter på planförslaget. KFR stödjer dessa eftersom 
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våra medlemmar står på demokratisk grund och engagerar Knivstas medborgare till att ta del 

av, engagera sig i och aktivt vistas i samhället. 

 

Sammanfattande synpunkter på samrådshandlingen 
KFR anser att planförslaget innehåller goda möjligheter för föreningslivet i både byggnaders 

utformning och allmän utomhusmark. Områden för skolor (större samlingssalar, idrott), par-

ker, naturområden och lokaler i markplan ger föreningslivet bra förutsättningar för kommersi-

ella, kulturella och sociala aktiviteter. Med vissa kompletteringar tror vi att planen skulle bli 

ännu bättre. 

 

KFR tycker det är mycket positivt att redovisningen av fritidsfrågor både är bredare och mer 

genomarbetade i denna detaljplan jämfört med flera av kommunens tidigare program och pla-

ner. 

 

Ämnesvisa synpunkter på samrådshandlingen 
Gestaltningsprinciper 

KFR anser att det är värdefullt att detaljplanen möjliggör för lokaler för föreningsliv i olika 

former. 

 

Det är också värdefullt med beskrivningen av möbler och små byggnader som förenklar till-

varon i stadsrummet, så att både planerade och spontana möten mellan människor underlättas. 

 

KFR uppskattar att besöksanläggningen och parkerna söder om Brunnbyvägen beskrivs med 

det innehåll som tidigare diskuterats för att komplettera verksamheter i Vrå idrott och kultur 

(VIK). 

 

KFR anser att det är viktigt med fler parkeringar i anslutning till idrottsparken. Bilparkeringen 

intill Lustigkulla förskola är redan idag väl använd. När VIK tas i drift tillsammans med id-

rottsparken blir behovet av parkering väsentligt större. Det ska vara lätt att nå anläggningar 

med olika transportslag. Dvs det behövs fler parkeringsplatser för bilar och ordentliga parke-

ringar för cyklar. Parkeringsmöjligheterna behöver vara goda både från Norra Alängsvägen 

och från Björkkällevägen. 

 

Natur, mark och vatten 

KFR anser att tillgång till natur, mark och vatten är viktigt när ett område utvecklas. Därför är 

ett korrekt underlag av stor betydelse. I förslaget stämmer inte figur 9 med verkligheten och 

behöver ritas om när det gäller bland annat dragning av vägar, stigar och korsningar för att få 

en riktig bild av rekreationsområden för invånarna i planområdet. 

 

Gator och trafik 

KFR värdesätter att väl definierade cykelvägar, cykelparkeringar och utökad kollektivtrafik är 

redovisade i planen. Många använder redan sådana färdmedel till och från aktiviteter. Andra 

behöver få bättre förutsättningar att använda dessa för att bli mer oberoende av skjuts. Boende 

i området kommer också nyttja faciliteter i centrala Knivsta (och boende i centrala Knivsta 

kommer ta sig till Alsike Nord!). Både cykelvägar och kollektivtrafik är en viktig förutsätt-

ning för smidiga transporter och för att föreningar ska våga ha verksamhet på flera håll i 

kommunen. 
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Sociala förhållanden 

KFR anser att planens förslag ger goda möjligheter för såväl spontant som organiserat 

idrottsutövande. Det är dock viktigt att möjligheterna ges inte bara i planområdets södra del 

utan att parkstråket och övriga parker också förses med åtminstone enkla installation-

er/gestaltningar som underlättar möten och spontan rörelse eftersom människor i alla åldrar 

ska kunna utnyttja det stora området. Ett exempel är när många barn besöker lekplatsen till-

sammans med sina mor-och farföräldrar, för att umgås och för att träffa andra barn och vuxna. 

Då behöver lekplatsen/parken gestaltas för att göra vistelsen tillgänglig, lustfylld och trygg. 

 

Förvaltningens svar: 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är den 

första etapp att gå ut på granskning.  

 

Granskningsförslaget beaktar endast parkeringar inom denna detaljplan. Inom gransknings-

förslaget möjliggörs för två mobilitetshus, parkeringshus med större fokus på mobilitet.  

 

Den i samrådsförslaget figur 9 är borttagen till granskningshandlingen.   

 

I granskningsförslaget skapas en mikropark centralt i området. Parken ska innehålla platser 

för rekreation, möten, lek och ro för alla åldrar. Exakt utformning bestäms vid kommande 

projektering.  

 

Omställningsgruppen i Knivsta 

Synpunkter på planförslag Alsike Nord Etapp 2, diarienummer PLA 2010- 

020015 

 

Sammanfattande bedömning 
Vi finner att bristerna i planbeskrivningen (se våra kommentarer nedan) är sådana att planför-

slaget bör återremitteras för revision efter genomförande av de viktiga utredningar som ännu 

inte genomförts. Därefter behöver nya samråd ske.  

 

Kortfattade kommentarer på enskilda avsnitt: 
Sid 11 i planbeskrivningen står: 

Tillgången till tätortsnära naturmark minskar lokalt i samma omfattning som marken exploa-

teras för bebyggelse, gator och grönområden. Tillgängligheten till tätortsnära naturmark ökar 

däremot sett i ett övergripande perspektiv, då fler människor kommer att få tillgång till na-

turmark i anslutning till den egna bostaden. En utredning beträffande viktiga grönstråk i 

området kommer att göras. Inom eller i anslutning till planområdet lämnas/skapas stråk 

med naturmark som binder samman grönområden. 

 

Kommentar: En sådan utredning borde gjorts innan planen går ut för samråd. Risken är an-

nars stor att man bygger bort viktiga grönstråk och ytor som kan utgöra parker. Enligt planbe-

skrivningen och plankartan kommer större delen av området att bli hårdgjorda ytor – en be-

tydligt större andel park och naturmark behövs för att området ska utgöra en god livsmiljö och 

bli ekologiskt, socialt och hälsomässigt hållbart. 

 

Sid 11 i planbeskrivningen (forts.); 

Inom planområdet kommer störningar i form av trafikbuller att uppstå. Järnvägen, Björkkäl-

levägen och Brunnbyvägen kommer sannolikt att alstra ekvivalentnivåer som överstiger 55 
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dBA. Placering och utformning av bebyggelsen närmast dessa vägar är därför viktig att re-

glera i detaljplanen för att klara gällande riktvärden. En trafik-/vägutredning och en buller-

utredning kommer att göras. Planområdet påverkas även av trafikbuller från flyget, men 

inte i sådan omfattning att några rekommenderade riktvärden bedöms överskridas. Vid vissa 

vindförhållanden och luftfuktighet kan sannolikt även trafikbrus från E4 höras. 

 

Kommentar: Båda dessa utredningar borde ha gjorts innan samråd så att man kan bedöma 

graden av störningar från buller samt konsekvenser av ökad trafik. 

 

Sid 20, figur 8 i planbeskrivningen: 

Figur 8: Platser utpekade i solstudien där soljljuset bör särskilt tas i beaktning. Kritiska platser 

markeras med rött och platser med goda solförhållanden i grönt. Källa Solstudie: Urban 

Daylight Study for Alsike 2018-05-31 

 

Kommentar: Problematiskt om man bygger så högt och tätt att det blir för skuggigt. Detta 

minskar trivsel och är även olämpligt ur hälsosynpunkt. 

 

Sid 32-33 i planbeskrivningen: 

I och med avtalet avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun 

(Regeringskansliet 2017) ska området planeras med ett parkeringstal på 0,3 per lägenhet 

samt utifrån gång-, cykel- och kollektivtrafik som norm, vilket underlättas med en lägre 

kommunal parkeringsnorm. När en mindre del av stadens yta planeras för bil, i form av vägar 

och parkering, så kan gång-, cykel- och kollektivtrafik ta mer ytor i anspråk. Det ger möjlig-

het till genare och snabbare resor för mer hållbara transportslag. Ett parkeringstal på 0,25 - 

0,3 bilplatser per lägenhet för Etapp 2 av Alsike Nord innebär att 500–600 parkerings-

platser behöver anläggas inom planområdet räknat på 2000 bostäder, alltså en bil i vart 

tredje/vart fjärde hushåll. 

 

Kommentar: Alsike Nord ligger rel långt från Centrum och planens mål är att det blir ett 

tätbebyggt område med många människor. Det är (tyvärr) menar vi ett önsketänkande att en 

så stor andel av de boende ska cykla/gå/ta bussen till Centrum och tåget inom överskådlig tid, 

innan ny tågstation byggts i Alsike, även om övrig kollektivtrafik byggs ut. Vi anser därför att 

parkeringsnorm på 0,25-0,30 är ohållbar även med en satsning på utbyggd kollektivtrafik. 

Redan idag är det kaotiskt i Nya Alsike med parkeringsmöjligheter. Allt fler skaffar el-bilar. 

Även dessa behöver plats att parkera på. Vi menar att det behövs en rejäl revision av planen, 

med en kombination av en garanterad utbyggnad av kollektivtrafik (nytänkande med mini-

buss/flexlinje/spårtrafik etc) samt planering i första hand för parkeringsplatser i källarplan, i 

parkeringshus i anslutning till bostäder, etc. Besöksplatser behövs också. 

 

Planbeskrivning sid 39: Avloppsvatten. 

Kommentar: Otillräcklig skrivning! Reningsverket är (enligt vissa beräkningssätt) re-

dan i dag fullbelastat. Det är bra att kretsloppsbaserade VA-lösningar ska kunna prövas och 

utvecklas inom planområdet för att möta framtida behov. Men - det en alltför tunn skrivning i 

detta avsnitt. Vilka lösningar man tänker sig utvecklas inte, utan man hänvisar bara till att 

avloppsvattnet ska ledas till Knivsta reningsverk. Det är helt ohållbart att räkna med att 

nuvarande reningsverk ska klara av att ta emot den nya befolkningen i Alsike Nord. En 

betydligt bättre redovisning behövs! Övrigt: Åtgärder för klimatanpassning redovisas 

inte tillräckligt tydligt (förutom skrivningar om att cykla och åka kollektivt) 
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Barnperspektivet: detta avsnitt behöver utvecklas ytterligare. 

Tydliga kriterier behövs för att göra Alsike Nord till en miljöstadsdel i världsklass 

Knivsta kommun behöver i alla nya planer bidra med innovativa lösningar för omställning till 

ett fossilfritt, hållbart samhälle på individnivå och på områdesnivå. Tydliga kriterier för mar-

kanvisningsplaner behöver ställas som ställer krav på utformning av nya bostadsområden för 

att skapa förutsättningar för ett fossilfritt, hållbart lokalsamhälle. Det finns goda förebilder 

som kan tjäna som inspiration, t ex de miljö- och hållbarhetskrav som ställts upp för 

kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden (2012, bifogas). Där finns tydliga krav på utform-

ning av: 

 Miljösäkring 

 Klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö 

 Hållbart energisystem 

 Hållbart återvinningssystem 

 Hållbart vatten- och avloppssystem 

 Hållbara transporter 

 Miljöanpassade bostäder och andra byggnader 

 Hållbara livsstilar 

 

Liknande kriterier, anpassade till den lokala situationen i Knivsta, bör ställas för markanvis-

ningar i Norra Alsike och övriga nya planer i kommunen. Sveriges klimatpolitik behöver ge-

nomföras lokalt. Nationella utvärderingar visar att våra ansträngningar hittills är alldeles otill-

räckliga för att nå femton av de sexton nationella miljökvalitetsmålen samt det så kallade ge-

nerationsmålet (http://www.sverigesmiljomal.se/arlig-uppfoljning-2018). Knivsta kommun 

behöver vara med och gå i täten för att göra det möjligt att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 

 

I Omställningsgruppens yttrande fanns även dokumentet ”Miljö- och hållbarhetskrav vid 

markanvisning Brofästet” bifogat. Detta dokument medföljer inte i samrådsredogörelsen. 

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för detta dokument.  
 

Förvaltningens svar: 

Detaljplanen kommer under granskningsskedet att samrådas med sakägare, myndigheter och 

allmänheten. Det finns då tillfälle att yttra sig om det reviderade planförslaget. 

 

Inom ramen för denna detaljplan har en standardiserad naturvärdesinventering har genom-

förts samt en groddjursinventering. Under groddjursinventeringen påträffades en grod-

djursart, mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris, i den minsta våtmarken. Gransk-

ningsförslaget innebär att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas. 

För att skydda populationen av mindre vattensalamandrar planläggs den sydöstra delen av 

planförslaget som naturmark.  

 

En bullerutredning samt trafikflödesutredning genomfördes till samråd. Till granskning har 

dessa två utredningar uppdaterats.  

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. En 
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solstudie för föreslagen exploatering är genomförd, tillkommande och närliggande bebyg-

gelse bedöms ha goda solchanser.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Detaljplanen ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna.  

 

I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för 

att försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Un-

der tiden det arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna 

utöka det befintliga reningsverkets kapacitet. Eventuellt kan detaljplanen komma att behöva 

invänta ett antagande till dess att kapaciteten utökats.  

 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Med program har kommunen möjlighet 

att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Planprogram ger i stora 

drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var det är 

lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor och kopplingar mot större 

naturområden etc. 

Yttrande från privatpersoner 
 

Privatperson 1 

Hej. 

Vill lämna synpunkter på PLA 2010-020015. 

*Mogatan heter Hälleborgsgatan i er karta? 

*Finnhagsvägen - Lärkdrillsvägen ligger enligt kartan i Nordöstra Alsike fast det är VÄSTER 

om Alsike Nord? 

*Risk att trafiken missbedöms. Vi som nu bor intill detta planerade område, väster om Björk-

källevägen, tycker redan nu att trafikbelastningen och farterna är mycket höga. Det är extremt 

otryggt och farligt för barn att från Finnhagsvägen korsa eller transportera sig längs Björkkäl-

levägen. Även övergångsställena över Björkkällevägen från Boängsvägen/Lärkdrillsvägen 

respekteras inte av trafikanter och som sagt, farten är mycket hög! 

*Cirkulationsplats med två körfält är nödvändig i korsningen Brunnbyvägen - Björkkällevä-

gen. 
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*En gång- och cykeltunnel under järnvägen som förbinder Brunnbyvägen/Boängsvägen med 

Finnvretsvägen utan att behöva ta sig på den mycket smala trottoaren runt längs Alsike bro 

(som inte plogas bra på vintern och är mycket hal), trafikfarligt som det är nu. 

*Vilken bullernivå kommer det att bli i området Finnhagsvägen - Lärkdrillsvägen? Såg ingen 

beräkning på det? 

*Parkeringstalet alldeles för lågt, redan uppmärksammat?! 

*Hur ska trafiken och livet fungera under ytterligare en lång byggperiod med tung trafik och 

buller, för oss som redan bor här? 
 

Förvaltningens svar: 

Hälleborgsgatan är den gatan som löper mot Mogatan från Brunnbyvägen. Namnsättningen 

på plankartan överensstämmer med de beslutade gatunamnen. Den karta som visas i planbe-

skrivningen på sida sex i samrådshandlingen visar gällande detaljplaner. Namnet Nordöstra 

Alsike är namnet på detaljplanen.  

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. Korningen Brunnbyvägen/Björkkällevägen ingår inte i denna etapp. 

 

Trafikverket kommer i en så kallad Järnvägsplan besluta om den exakta placeringen av till-

kommande järnvägsspår, samt var Alsike station ska placeras. Eftersom järnvägen mellan 

Uppsala och Stockholm är ett nationellt riksintresse har Knivsta kommun små möjligheter att 

påverka spårens och stationens exakta placering, men både kommunen och allmänheten 

kommer få möjlighet att yttra sig i det kommande järnvägsplanearbetet.  

 

En bullerutredning är genomförd och uppdaterad till granskning. Utredningen undersöker 

endast buller inom planområdet. 

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

En fortsatt utbyggnad innebär också en ofrånkomlig byggtrafik. Genom planering i genomfö-

randeskedet efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan byggtrafiken minimeras genom bland 

annat logistikcenter med mera. 

 

Privatperson 2 

Hej, 

Igår var jag på samrådet gällande planerna för Alsike Nord etapp 2, och blev instruerad att 

maila in mina åsikter.  
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De planer som finns för Alsike Nord etapp 2 går så tvärtemot det som Alsike står för idag, 

och passar överhuvudtaget inte in i vårt samhälle. Vi som flyttat till Alsike och Knivsta har 

gjort det, just av anledningen att vi inte vill bo allt för tätt, utan ha kvar en "landet" känsla. 

Det ni nu föreslår, att trycka in 6000 människor på en alldeles för lite yta, förstår hela den 

känsla som idag rådet i Alsike och skulle innebära en massflytt av oss som redan bor här.  

 

Att dessutom prata om att bygga fler bostäder, för fler människor, när man inte ens klarar av 

att ta hand om de behov som finns hos oss som redan bor där idag, gör mig både ledsen och 

förtvivlad. Jag kom igår eftermiddag ifrån den fina invigningen på Adolfsbergsskolan, och 

pratade med både lärare och elever som var så stolta över sin nya fina skola (efter att ha levt i 

baracker i 10 veckor), men också förtvivlade över att de skall tvingas bedriva undervisning 

utan idrottshall. 

 

Jag har inte stött på en enda Alsikebo som är positiv till förslaget som ni har lagt fram, så 

snälla, lyssna på era medborgare och bevara Alsike som den fina by som den är idag. Fortsätt 

sälja tomter för villor, låt det finnas stora grönområden/skogar för barnen att leka i, och ta 

hand om oss som redan bor här idag, istället för att trycka in mer folk. 
 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.   

 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd 

och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorter-

na Knivsta och Alsike. Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Kniv-

sta och för Alsike. Planprogrammen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med 

utgångspunkt i det så kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Pro-

gram upprättas för större områden som underlag för fler framtida detaljplaner. Planprogram 

ger i stora drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas, till exempel på var 

det är lämpligt att bygga vägar, parker, torg, bostäder, handel, skolor etc. I framtagandet av 

planprogram spelar hållbarhetens tre aspekter (social, ekologisk och ekonomisk) en framträ-

dande roll för utformningen av den fysiska planeringen. 

 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  

 

Privatperson 3 & 4 

Bygg inte höga hus med stora huskroppar i Alsike Nord Etapp 2. Bygg småskaligt och an-

passa bebyggelsen till den befintliga villabebyggelsen i Finnhagen som ligger väster om 

Björkkällevägen. Bevara Alsike Nords karaktär av småskalighet. 
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Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

  

Privatperson 5  

Synpunkter på Samrådshandling PLANBESKRIVNING, Detaljplan för Alsike Nord etapp 2, 

Knivsta kommun, Uppsala län  

På sida 42 i samrådshandlingen står följande: ”När järnvägen byggs ut från två till fyra spår 

och stationen i Alsike byggs kan närmsta spår komma att flytta cirka 10 meter närmare plan-

området”. Jag menar att denna formulering är mycket olycklig, då den förekommer den 

kommande utredningen kring var de kommande spåren kan komma att ligga. Att förlägga 

spåren på denna sida av järnvägen skulle innebära bl.a. ökat buller och att vår och andras 

trädgårdar i stort sätt skulle förstöras, då som en följd av de nya spåren Lärkdrillsvägen skulle 

få flytta minst tio meter österut (alla de kablar med fiber, vatten osv som finns under Lärk-

drillsvägen skulle naturligtvis få dras om). Min egen trädgård är känslig och har bl.a. en äppe-

lallé md äldre äppelträd skulle helt försvinna i samband med detta. På andra sidan järnvägen 

(den västra) är det däremot ett stort obebyggt fält, om man lade järnvägsspåren där skulle inte 

den östra sidans villastad vid Finnhagsvägen, Lärkdrillsvägen Boängsvägen och Källdalsvä-

gen med sina trädgårdar i riktning mot järnvägen beröras.  

Jag föreslår därför att man i detta läge helt enkelt tar bort formuleringen, då den på ett olyck-

ligt vis antyder och pekar ut den östra sidan av den nuvarande järnvägen som tänkbar plats för 

de nya spåren och härmed på ett otillbörligt sätt förekommer den kommande utredningen om 

spåren.  

 

Förvaltningens svar: 

Formuleringen är borttagen till granskningen.  

 

Trafikverket kommer i en så kallad Järnvägsplan besluta  om den exakta placeringen av de 

två tillkommande spåren, samt var Alsike station med tillhörande plattformar ska placeras. 

Eftersom järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är ett nationellt riksintresse har Knivsta 

kommun små möjligheter att påverka spårens och stationens exakta placering, men både 

kommunen och allmänheten kommer få möjlighet att yttra sig i det kommande järnvägsplane-

arbetet för att konsekvenserna för nuvarande bebyggelse ska bli så små som möjligt. 

 

Privatperson 6  

Mina synpunkter är enkel man bör inte bygga högre än 4 våningar i etapp 2 för att kunna be-

hålla trädgårdsstad idéen. Vi pratade om en vatten samling vid Hälleborgsgatan 5/7 som kan 

blir farligt om ingenting görs, FU bad oss skicka en bild jag skickar en video som jag tycker 

visa bättre. 
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Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. Be-

byggelsen varierar mellan två till fyra våningar.  

 

Privatperson 7  

Flytta grönstråket vid stordiket till längs med Björkkällevägen. Området på gärdet är mycket 

sankt och skulle bättre utnyttjas till park än att påla husen för. Dessutom skulle det bli en 

bättre övergång till befintligt boende längst Björkkällevägen.  

 

Längre höjd på husen närmast Björkkällevägen, befintligt boende kommer att skuggas. Sol-

ljus är en nödvändig livskvalitet.  

 

Färre utfarter från Alsike Nord ut mot Björkkällevägen. Befintliga boende har nu utfarter som 

måste fungera i den ökade trafiken.  

 

Bra med trädplanering på den nya Björkkällevägen.  

 

Konst av Alsikebon Erik Ståhl på Torget, eller på ett framtida tågstationstorg. Torget kanske 

kan döpas efter Erik Ståhl som bodde på Boängsvägen nära den nuvarande bron över järnvä-

gen.  

 

Förvaltningens svar: 

Efter samråd har detaljplanen deltas upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är den 

första etapp att gå ut på granskning. Den föreslagna bebyggelsen närmst Björkkällevägen 

samt parkstråket ingår inte i denna etapp.   

 

Privatperson 8  

Ang. detaljplan Alsike Nord etapp 2 

Som boende på Björkkällevägen/Finnshagsvägen har vi synpunkter och vi anser att hänsyn 

inte har tagits till den befintliga bebyggelsen.  

 

Bostadshus på 4-5 våningar är för höga och för nära befintlig väg, tar bort för mycket av mor-

gon/dagssolen.  

 

Bullerljud/avgaser pga ökad biltrafik ska vi inte behöva utsättas för, och något slags ”buller-

plank” mot vår tomt vill vi inte ha.  

 

Pendelstationen tar vi för givet att den fått sin placering innan vi kan godta (eller protestera 

mot) ett nytt detaljplaneförslag.  

 

Någon småstad på andra sidan vägen vill vi inte ha.  
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Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. Be-

byggelsen varierar mellan två till fyra våningar.  

 

Trafikverket kommer i en så kallad Järnvägsplan besluta  om den exakta placeringen av de 

tillkommande spåren, samt var Alsike station med tillhörande plattformar ska placeras. Ef-

tersom järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är ett nationellt riksintresse har Knivsta 

kommun små möjligheter att påverka spårens och stationens exakta placering, men både 

kommunen och allmänheten kommer få möjlighet att yttra sig i det kommande järnvägsplane-

arbetet för att konsekvenserna för nuvarande bebyggelse ska bli så små som möjligt. 

 

Privatperson 9  

Genomförandetiden bör börja den dag tågstation i Alsike börjar byggas och löpa 15 år däref-

ter. Det är rena idiotin att genomföra planen före bygget av en tågstation i Alsike! 

Det är verken social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling att genomföra planen nu! 

Var i planen finns utrymme för arbetsplatser? Ett ekonomisk och ekologiskt hållbart samhälle 

kräver att det är gång eller cykelavstånd mellan bostäder och arbetsplatser! 

 

Förvaltningens svar: 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår.  

 

Privatperson 10 

Synpunkter gällande detaljplan Alsike Nord etapp 2.  

Det är väl en ambitiös plan med ett bilfritt stadsbygge. Men ett stort men hur skall alla trans-

porter ske innan det står klart. Som jag har förstått det blir stationen väster om järnvägen klart 

tidigast 2032 i samband med fyrspårsbyggande. Skall den interna infrastrukturen bestå av 

förarlösa elbussar eller rullande trottoarer? Till den stund detta är klart kommer människorna 

att transportera sig med företrädesvis bil/buss. Detta inom en överskådlig tid 10-15 år, för 

varken Rom eller Alsike Nord byggdes på en dag!  

Med hänsyn till ovanstående och kännedom om människans vilja att taga den närmsta vägen 

mellan A och B så syns det mig naivt att tro att de som är bosatta i Trädgårdsstaden skulle 

köra den gata som jag kallar huvudgatan som går i nord/sydlig riktning och slutar i en tre-

vägskorsning vid sydgränsen på fastighet 1:158. Som gatunätet visar i detaljplanen kommer 
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man istället att välja ta den gata som följer sydgränsen på 1:158 ut till Björkkällevägen. Så-

vida man inte stänger den för utfart mot Björkkällevägen. Och gör man det så ökar trafiken på 

huvudgatan med miljöproblem för boende lägst denna. Vore det inte bättre med en utfart nor--

rut se markering på bifogad detaljplan. Så som det är löst söderut via Hälleborgsgatan. För 

ingen tror väl att resande till Uppsala eller norrut kommer att åka den kilometer extra som det 

blir via huvudgatan till Brunnbyvägen vidare till Björkkällevägen.  Av rena miljöskäl vore det 

väl bättre få bort så mycket trafik som möjligt! Låt oss säga att 200 i trädgårdsstaden pendlar 

med bil 220 dagar om året 2 km/dag = 44 mil/år vilket gör 8800 mil per år, vilket motsvarar 

cirka 5000 liter bränsle med dess miljöpåverkan!  

Dessutom när det gäller fastigheten 1:150 så har jag sett buller beräkningarna om 50 db vilket 

torde vara en önskedröm om huvudgatan används som det ser ut och är tänkt!  

Ytterligare synpunkt är att min fastighet kommer att exponeras fritt mot den trevägskorsning 

söder om fastigheten. Eftersom jag har haft tre inbott och därför monterat bom över tillfarts-

vägen. När huvudgata är byggs så har man cirka 15 meter till mitt hus under byggtiden är ju 

detta rena välkommenskylten till hugade kriminella.  
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Förvaltningens svar: 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår.  

 

Att möjliggöra för gång, cykel och kollektivtrafik är centralt i stadsdelen. Huvudgatan som 

löper i väster i granskningsförslaget möjliggör för genare kollektivtrafik genom området. En 

anslutning mot Björkkällevägen längre norrut skulle medföra att kollektivtrafiken skulle gå 

runt området.  

 

Privatperson 11 

Hej, 

I Alsike nord etapp 2 utgår utformningen mycket från att det blir en ny station vid Alsike. Jag 

anser att konsekvenserna inte är tillräckligt utredda för hur det blir för boende i Alsike om det 

blir beslut på att en ny järnväg/pendeltågsstation vid Alsike och/eller ny påfart till E4an inte 

kommer att byggas. 

 

Förvaltningens svar: 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår.  

 

I det så kallad Fyrspårsavtalet återges bland annat att staten, via Trafikverket, ska bygga ut 

järnvägen med två nya spår samt uppföra en station i Alsike. I avtalet återges att en ny trafik-

plats som ska försörja Alsike och på längre sikt ”Nysala” för anslutning till E4:an bedöms 

behövas när befolkningen ökar.  
 

Privatperson 12 & 13 

Synpunkter angående Alsike Nord etapp 2 

 

Tack för ett bra möte i Brännkärrsskolan, nedan kommer en rad kommentarer till förslaget. 

Hänsyn till karaktären på befintlig bebyggelse. Vi och många med oss har betalat flera miljo-

ner för våra hus och tomter, och flyttat hit för att slippa stadsbebyggelse, och nu vill man 

bygga stadsbebyggelse precis bredvid oss. Man tar mycket liten hänsyn till karaktären av be-

fintlig bebyggelse i förslaget. Det är just karaktären på området som gör det så populärt och 

att villatomter tar slut på rekordtid när de släpps. Det som passar in i området 

(och bör byggas) är villor, kedjehus, 2-vånings flerfamiljshus och parkområden. Många med 

oss är upprörda över okänsligheten och planerna på denna stadsbebyggelse. 
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Bygga stadsbebyggelse kan vara nödvändigt men detta är fel plats. Sådant bör byggas på eller 

vid industriområden där det inte stör befintlig bebyggelse. Förslag: mellan AR och motorvä-

gen nära bussförbindelse till Knivsta station och nära motorvägen (för att inte heller bygga på 

redan befintligt trafikproblem). 

 

Ohållbart centrum 

Centrumbebyggelse bara 10 min bussfärd från Knivsta centrum är inte hållbart. Småbutiker 

har svårt som det är att klara sig i Knivsta centrum. Bättre att satsa ordentligt på det centrum 

som finns. 

 

Trafik och parkeringar 

Brunnbyvägen är redan idag hårt trafikerad och det råder parkeringskaos i vissa delar av Al-

sike. Även om området byggs i samma stil som tidigare (villor, radhus, låga flerfamiljshus), 

så kommer andelen bilar att öka på en hel del. Vad gör man med besök, var ska de kunna par-

kera? Tanken att man inte ska behöva bil är ju bra. Men realistiskt så har de flesta bil, och att 

inte ta hänsyn till det är oseriöst. En station ligger dessutom ändå rätt långt framåt i tiden. 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Möjlighet till centrumverksamhet har begränsats geografiskt i plankartan till granskning. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så kal-

lade Fyrspårsavtalet. I detta arbete kommer en näringslivsstrategi att tas fram.  
 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Privatperson 14 

Hej! 

Här kommer mina synpunkter på utbyggnaden av Alsike. Jag har bott i Alsike sen 2001 

och ser de stora förändringarna på trafiken när det bara byggs mer och mer. Jag har inte 
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läst alla handlingar men jag kan snabbt konstatera att det här kommer att bli väldigt jobbigt 

för oss som bor här vad gäller trafiken. För två år sen gjorde man mätningen och det är en 

gigantisk skillnad på trafiken nu och då. Inte bara bilar utan även människor och cyklar 

som ska samsas om de smala cykelvägarna som finns. Bara nu när Adolfsbergsskolan 

öppnade så är den en strid ström med cyklande barn bland alla bilar som kör. Hastigheten 

tar inte många hänsyn till heller så det är väl en tidsfråga innan någon förolyckas. 

Det är ett måste att bygga en påfart till E4:an. Alla dessa människor som annars ska ta sig 

genom befintliga Alsike för att komma till sina jobb. Det räcker med trafiken som är i dag 

2018. Det är ett pärlband med bilar morgon och kväll, Jag känner många som försökt och 

vill åka kommunalt men det går inte att få i hop det med den tid det tar. Dygnet har bara 24 

timmar och har man dessutom små barn som ska hämtas och lämnas och sen en resa på 

flera timmar för att komma till jobbet. Så är det tyvärr inget att tänka på att ta bussen eller 

tåget. 

 

Bilen blir den enda lösningen vare sig man vill eller inte. Det går inte snabbt att bygga den 

perfekta samhället och det måste funka under tiden. Bättre att bygga parkeringar och vägar 

till fordonen och sen dra ner på det när man ser att kollektivtrafiken funkar ordentligt. Se 

bara kaoset vid Åsgatan, hur det blir när det inte finns parkeringar. 

Sammanfattningsvis: Det behövs en till påfart där boende i Alsike nord kan ta sig till 

e:4an. Bredare och bättre cykelvägar till skolorna , har man inte ens tänkt på? och 

parkeringar, åtminstone till en bil/hushåll. Man måste börja i rätt ände. Allt måste fungera i 

dag och så småningom kan det kanske bli ett samhälle med mindre bilar. 
 

Förvaltningens svar: 

Knivsta kommun arbetar idag med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse, något 

som bland annat innefattar en god kollektivtrafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med 

UL avseende kollektivtrafikförbindelser och ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbyg-

den.  

 

I det så kallade fyrspårsavtalet återges att en ny trafikplats som ska försörja Alsike och på 

längre sikt ”Nysala” för anslutning till E4:an bedöms behövas när befolkningen ökar.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Privatperson 15 

Hej. 

Jag har studerat detaljplan för Alsike Nord etapp 2 och har lite synpunkter på denna. 

Jag är Sakägare i detta då jag bor på Stenbrottsgatan Vrå 1:713. 

Jag anser att markerad fastighet på bifogad bild måste omplaneras. 
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Nuvarande plan: Fastighet med 3-5 våningar med förhöjd entrévåning + ev vindsvåning 

Detta skulle vara negativt på flera plan. 

* Nya gatan (Lustikullagatan) skulle bli avsevärt mycket mer trafikerad. Denna gata är 

dragen bara några meter från skolentrén. 

* Parkeringsproblem kommer att uppstå på och omkring denna fastighet då majoriteten 

som flyttar in kommer att äga 1-2 bilar. Detta leder till nya problem på Lustigkullagatan 

med parkerade bilar. 

* Övergången mellan befintliga fastigheter (1-2 Våningar) och Ny fastighet (5 Våningar) 

blir ej estetiskt tilltalande. 

* Tycker inte att ett sådant hus med så mycket folk bör placeras så nära en skola. 

Jag motsätter mig starkt till denna detaljplan. 

 
Alternativ till denna detaljplan på denna fastighet. 

* Bygg barnens Idrottshall på denna fastighet. Det förtjänar dom. "Barns röster i Knivsta" 

Dessutom leder detta till minskad trafik förbi skolentrén. Ursprungsplatsen för byggandet 

av Idrottssalen som ej blev av låg intill en starkt trafikerad väg (Brunnbyvägen) 
 

Förvaltningens svar: 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, detta granskningsförslag är den första av 

etapperna att gå ut på granskning. Den berörda fastigheten som yttrande avser ingår inte i 

denna etapp.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  
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Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  

 

Privatperson 16 

Vill börja med att säga hur otroligt besviken jag är på kommunen. Hur ni bygger bort det som 

har lockat folk att vilja flytta hit för. Era nya kommuninvånare kommer från städer, Männi-

skor som vill bo i en mindre och tryggare ort. Med denna tänkbara utveckling kan dom lika 

gärna bo kvar i städerna runtomkring. Fortsätt att locka med möjligheter att bygga sitt egna 

hus eller trivsamma radhus, en trygg plats för barn med fungerande skolor och behöriga lä-

rare. Det fina med Knivsta som fick oss att flytta hit. Ser bara kaos när jag tänker på mina 

barns framtida uppväxt, i en kommundel som ej planeras logiskt. Trygga Knivsta är snart 

borta. Jag motsätter mig stark emot, framförallt Höghuset som planeras i korsningen 

Lustigkullagatan och Norra Alängsvägen. Vid Adolfsbergsskolan bör det ej planeras för ett 

sådant hus. Ge istället barnen deras gymnastikhall, följ skollagen! eller varför inte eran egen 

slogan "Barns röster i Knivsta" Vart finns det utrymme för dom? 

Jag hoppas verkligen att ni tänker er för, med hela detaljplanen. Och investerar i dom 

kommuninvånare som redan finns och som vill bo kvar här. 
 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  

 

Privatperson 17 

Dnr PLA 2010-020015 Synpunkter på detaljplanen för Alsike nord etapp 2 med begränsning-

ar 

 

Knivsta kommunen har nu presenterat detaljplanen för Alsike Nord etapp 2. Detta trots att 

flera övergripande frågor inte är lösta. Redan 2020 beräknas reningsverket ha nått kapacitets-

taket! Avloppsreningsfrågan måste lösas först. Dessförinnan finns ingen som helst anledning 

att lägga ner stora kostnader på en detaljplan som Alsike Nord etapp 2, för tillkommande 

4.000 – 5.000 personer, utan reningskapacitet i befintligt reningsverk. Området ligger dessu-
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tom längst bort från reningsverket med betydande kostnader för tillkommande ledningssy-

stem. 

 

En annan övergripande fråga som måste lösas först är trafikfrågan. 

Vi vet inte om, när och var staten genom Trafikverket kommer att genomföra den tänkta 

utbyggnaden till fyra spår. Innan fyra spår mellan Uppsala och Stockholm är färdigbyggda 

och en ev. station i Alsike finns på plats, kommer det förmodligen att dröja 15-20 år. 

Först när detta är klarlagt kan man planera och bygga ett bilfritt samhälle, så som man plane-

rar i Alsike Nord etapp 2. Speciellt med tanke på de idag rådande parkeringsproblemen i Al-

sike och avståndet till tågstationen i Knivsta. Allt annat är bara att skapa kaos. 

Planering i rätt ordning vore klokt - övergipande frågor enligt ovan först och därefter 

detaljplaner. Börja med en ny översiktsplan där medborgarna ges möjlighet att vara med i 

arbetet från början/underhand och som har möjlighet att vinna laga kraft. 

Det finns gott om tid att planera för ett trivsamt grönskande samhälle så att vi får en verklig 

”Nystart för Knivsta” som inger förtroende! 

 

Förvaltningens svar: 

Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Detaljplanen ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna.  

 

I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för 

att försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Un-

der tiden det arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna 

utöka det befintliga reningsverkets kapacitet. Eventuellt kan detaljplanen komma att behöva 

invänta ett antagande till dess att kapaciteten utökats.  

 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår.  

 

Privatperson 18 

Synpunkter på PLA 2010-020015. Detaljplan för Alsike Nord etapp 2. 

Generella synpunkter 

 

Gällande parkeringsmöjligheter så beaktar man inte de stora problem som idag finns i redan 

bebyggda områden i Alsike som delvis kommer förvärras med ytterligare förtätning. 

 

Man har inte fångat upp den sociala hållbarheten genom att förankra den totala 

förändringen av Alsike hos invånarna. Den medborgardialog som utfördes med kort varsel, 

under en tid då många är bortresta har tydligt inte fångat det missnöje som finns på orten. 

En fördjupad enkät borde utföras. 

 

Synpunkter berör planområdets södra del med tänkt nyttjande BCP III-V f2 
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Antalet våningar är inte anpassad efter befintligt bebyggelse vilket direkt kommer medföra 

väsentligt påverkan för intilliggande fastighetsägare. Man följer inte den generella riktlinjen 

som kommunicerats vid samråd att gradvis tona ner antalet våningar mot befintlig 

bebyggelse. 

 

Delar av den ytan som planeras för BCP III-V ligger på en höjden +30 m (Rh2000) och 

resterande del av planområdets södra del ligger på ca +22 m vilket förstärker den negativa 

effekten av stort antal våningar. 

 

Man nyttjar inte möjligheten att minimera trafiken förbi den nybyggda skolan och beaktar 

inte barnens säkerhet i området, snarare tvärtom i och med att man maximerar antalet 

våningar samt möjliggör näringsverksamhet i bottenvåningen som dessutom kommer inne-

bära transporter. Redan nu efter skolans invigning går det att se problem under vissa 

tider på dagen med trafik till och från skolan. 

 

Vägen förbi skolan är inte anpassad för större trafikmängder, speciellt efter anslutningen mot 

Brunnbyvägen där siktlängden är kort. 
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Förslag på ändringar: 

Ändra antalet våningar till II-III vilket kommer minska trafiken och få byggnader att smälta in 

bättre i området. 

 

Inför parkmark på den del av ytan som ligger högt (se markerat område nedan) för att få 

byggnader att smälta in bättre genom att de placeras på den lägre ytan. 

 

Nedan markerat område består i dagsläget till stor del av berg i dagen, fina solitärer samt 

blandskog. En fördel med att bevara denna skulle vara att det ger området en naturlig 

karaktär, ger skolans elever grönyta samt skapar en naturlig gräns mot befintliga bostäder. 

 
 

Förvaltningens svar: 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  
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Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är den 

första etapp att gå ut på granskning. Den södra delen av samrådsförslaget ingår inte i denna 

etapp.  

 

Privatperson 19 

Synpunkter vid samråd för detaljplaneförslag Alsike Nord Etapp 2: 

 

1.2 Översiktsplanen 2017 har överklagats och prövas för närvarande av mark- och miljödom-

stolen. Planen har inte vunnit laga kraft. Översiktsplan 2006 och Fördjupad översiktsplan 

2012 gäller. 

 

1.4 "Syftet är vidare att skapa en hållbar småstad". Att förvandla 36 ha grönområde till kraf-

tigt förtätade hårda ytor är inte hållbart. Nollalternativet är däremot hållbart. 

 

2.1 Hög takhöjd ger inte mer ljus. 35 m höga hus minskar välbefinnandet hos invånarna ge-

nom att blockera solen, kraftigt beskugga omgivningen och avskärma människor från naturen. 

Högsta höjden är 40% högre än högsta byggnadshöjd. Högsta höjden minskar välbefinnandet 

utan att kunna användas för bostäder. "Det är ett stort missförstånd att täthet och hushöjd 

hänger ihop. Det går att bygga mycket tätt med relativt låg bebyggelse " står i kommunens 

utbyggnadsanalys för översiktsplanen som inte gäller. Kraftig förtätning kan uppnås med 3-

vånings hus. 

 

2.2. "Översvämningsutredning". Planen föreslår inga bostäder i bottenvåning i fastigheter 

inom riskområdet för översvämning. Bottenvåning får endast rymma "okänsliga verksamhet-

er" som tomma parkeringsplatser och förråd och vattentäta kablar och 

ledningar. Att bygga hus trots risken för översvämning sätter de boendes hälsa och säkerhet 

på spel, även om översvämningen tros gälla bottenvåningen. Risken för översvämning be-

döms dock störst nedanför Pinglaområdet, utanför planområdet. Det innebär ökad översväm-

ningsrisk för ånära fastigheter nedströms. 

 

2.6 "Avloppsvattnet leds till Knivstas reningsverk" Enligt Roslagsvattens "Förstudie Knivstas 

framtida avloppshantering" kan reningsverkets kapacitetsgräns uppnås 2020. I översiktspla-

nen 2006 står: "Ytterligare byggnation kräver omfattande investeringar, antigen komplette-

ringar i det befintliga verket ... eller Käppalaverket". Österåker och Vaxholm kommun har 

förhandlat sedan 2009 om medlemskap i Käppala men i år har förhandlingar upphört då 

Käppala höjde kravet från 400 mkr till minst 600 mkr. Käppalas nya policy är att kommuner 

som söker medlemskap betalar hela kostnaden för förstudien, planering, tillstånd, tunnelering, 

uppkoppling till nätet i Märsta, samt avgift för tidigareläggning av upprustning pga de ökade 

volymer anslutning orsakar. Hade förhandlingar med Österåker/Vaxholm fortsatt skulle det ta 

minst ett år för tillståndsprövning, projektering och upphandling och därefter ytterligare sex år 

för genomförande och driftsättning. Anslutning till Käppala tar många år och kan vara för 

dyrt för kommunen. Roslagsvattens VD skrev att det befintliga reningsverkets kapacitet ändå 

behöver ökas då anslutning till Käppala är osäkert. Att planera bebyggelse utan VA-

infrastruktur är inte hållbart. I norra delen av planen saknas tillräcklig fallhöjd för avloppsflö-

det. För att få tillräcklig fallhöjd måste marken höjas under vissa fastigheter eller så krävs att 

avloppet måste pumpas bort. Att schakta och transportera jord för att höja hus belastar miljön. 
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Pumpsystemet kräver energi och är sårbart för stopp i avloppet pga strömavbrott eller pump-

haveri. Det hållbara är att bygga vid mera gynsamma markförhållanden. 

 
Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. Be-

byggelsen varierar mellan två till fyra våningar.  

 

I ”Översvämningsutredningen Pinglaström” av Sweco daterad 20180514 framhålls att det 

finns en risk för översvämning vid korsningen Brunnbyvägen/Björkkällevägen. Förvaltningen 

har noterats att detta missats vid samråd. Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper 

varpå detta granskningsförslag är först att gå ut på granskning. Vid kommande etapper kom-

mer denna risk för översvämning i ovannämnd korsning att beaktas.  

 

Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Detaljplanen ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna.  

 

I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för 

att försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Un-

der tiden det arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna 

utöka det befintliga reningsverkets kapacitet. Eventuellt kan detaljplanen komma att behöva 

invänta ett antagande till dess att kapaciteten utökats.  

 

Privatperson 20 

Synpunkter på stadsplanen och vidare utbyggnad av Alsike. 

1) Ni har stadsplanerat vår tomt, det motsätter jag mig. Jag kontrollerade stadsplanen innan 

jag flyttade hit 1998 och det var den planen som gjorde att jag bestämde mig för att bygga bo 

här. Då skulle 3 tomter ligga utanför stadsplanen som låg intill varandra, 1:172 var en av tom-

terna. Jag har idag möjlighet att bygga vad jag vill så länge det ej är boyta, jag förlorar den 

möjligheten om ni stadsplanerar min tomt samt jag kommer bli tvungen att ansluta till kom-

munalt VA. Jag flyttade från Stockholm, en av anledningarna var att jag blivit överkänslig 

mot klorerat vatten och därför flyttade jag ut på landet till en fastighet med enskilt VA. 

 

2) Folktätheten blir alldeles för stor. Jag flyttade ut på landet för att komma bort från stan och 

få bättre livskvallite. Tomten öster om oss skulle vara allmänning enligt den dåvarande stads-

planen, nu är den bebyggd. Vi fick löfte från Alsike fastighets ab att det inte skulle bli så stor 

utbyggnad som den gamla byggplanen men den nya planen ser ut att bli värre. I gamla stads-

planen tog man mer hänsyn till befintlig bebyggelse. 

 

3) Det behövs regler mot buller. Det har varit mycket störningar under byggnationen hittills. 

Vi har fått kvällar och helger samt semestrar förstörda p.g.a buller. Vi har arbeten och behö-
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ver kunna koppla av i lugn och ro för att kunna jobba effektivt under veckorna. Det har varit 

störningar under lång tid sedan 2006. I Stockholm finns det regler som förhindrar att man 

framför tunga fordon på nätter och helger. Efter kl 18 på vardagar samt på helger får man ej 

framföra fordon som väger över 5T. Ni måste få regler på plats så att vi som bor här inte blir 

konstant störda i ytterligare 10-15 år. Det måste vara tyst efter 17 på vardagar och hela hel-

gerna samt under juli så vi som bor här har möjlighet att få ha ett liv även under byggnation-

en. 

 

4) Vi fick skador på vår fastighet under förra utbyggnaden. Jag anser att ni inte kan bygga ut 

vidare utan att ni först ersätter oss för de skador som uppstått fram tills nu. Man hade satt upp 

en stenkross och jord/sand sortering intill oss. Det resulterade i att vi fick leva i ett ständigt 

damm, träden närmaste var helt gråa av damm samt vår fasad fick allt dammet så vi har fått 

påväxt samt att vi även har fått andas in detta damm. Vi var 4st som bodde här då och blev 

utsatta.  

 

5) När jag flyttade hit fick jag veta att det fanns salamandrar här och man kunde inte bygga på 

ett annat sätt p.g.a. det. Men nu har det blivit stora ändringar redan nu. Nu ursäktar man sig 

och säger att dom bor i skogen och inte ute på gärdet. Jag har haft dom på min tomt. Samt jag 

har sett dom på gärdet och på andra sidan vägen där det nu är hus. Men man förstörde områ-

det genom att raka bort jorden över berggrunden, den skulle återställas men det struntade man 

i. Allt som man gjort inser jag har varit för att få bort salamandrarna från området. För annars 

borde den gamla byggplanen gälla. Nu fyllde man upp marken på gärdet för några år sedan 

och det resulterade ju i att det blev torrare och att förmodligen salamandrarna försvunnit. Jag 

anser att allt bör återställas på gärdet så att den gamla miljön återställs så salamandrar kan 

återvända. 

 

6) Blåvingar och andra ovanliga fjärilar har funnits här på min tomt, men ni förstör miljön så 

allt detta har försvunnit. Ni måste ta mer hänsyn till miljön här och inte bygga så tätt och högt, 

det måste finnas grönytor och ängar så miljön ej blir helt steril. 

 

7) Det finns fin åkermark här för små jordbruk och borde vara uppodlade och inte bli be-

byggda. Det var väl 70m man pålade när man byggde bron, det skulle vara bättre och bygga 

tunga hus på andra sidan järnvägen där det är berg än att placera här på åkermark, som borde 

vara brukad.  

 

Om jag tittar bakåt på förra etappen så kan man konstatera att vi blivit ordentligt förda bakom 

ljuset. Där man först visat upp ritningar där det varit ca 5 meter allmänning mellan vår tomt 

och nya byggnationen. Och där det sen blev att man efter att man från fastighetsbolaget tog 

med sig T.B byggherren som byggde intill och hotade oss om utdragna rättsliga processer och 

sedan placerade huset 2m från vår tomtgräns. Då förstår vi att ni kommer göra allt för att köra 

över alla igen. Vi har fått vår fasad nedsmutsad när man filtrerade markmaterial intill oss. Vi 

har fått stenar insprängda ca 20m in på vår tomt. Och hotelser, Jag har fått min hörsel förstörd 

pg. starkt buller. Vi har fått löften som ej infriats. Vi har fått utstå mycket under de år som 

varit. Jag anser att ni inte skall gå vidare med några byggplaner förrän ni ordnat upp det som 

varit. Nu tänker ni köra över oss igen och kräva tvångsanslutning till kommunalt VA. Vi vän-

tar på en ny väg som vi blivit lovade vid flera tillfällen. Vi som blir drabbade när kommunen 

bygger skall väl inte vara tvungna att processa för att få rätt, ni måste ta ansvar för det ni gör. 

Jag anser att ni inte har invånarnas stöd för att fortsätta denna utbyggnad. Det är ni som är till 
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för oss och inte tvärt om. Jag betalar skatt här, jag har fått mina fötter undansparkade flera 

gånger. 

 

Förvaltningens svar: 

Det är lagen om allmänna vattentjänster, LAV, som reglerar kommunens ansvar för att in-

rätta ett verksamhetsområde för vatten, avlopp eller dagvatten. 

 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Vid buller från byggplatser gäller Naturvårdsverkets allmänna råd. Det finns också överens-

kommelse angående  vissa typer av bullrande arbeten i Alsike. En fortsatt utbyggnad innebär 

också en ofrånkomlig byggtrafik. Genom planering i genomförandeskedet efter att detaljpla-

nen vunnit laga kraft kan byggtrafiken minimeras genom bland annat logistikcenter med 

mera. 

 

Inom ramen för denna detaljplan har en standardiserad naturvärdesinventering har genom-

förts samt en groddjursinventering. Under groddjursinventeringen påträffades en grod-

djursart, mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris, i den minsta våtmarken. För att 

skydda populationen av mindre vattensalamandrar planläggs den sydöstra delen av planför-

slaget som naturmark.  

  

De flesta blåvingar är inte hotade och det finns inget underlag som påvisar att marken inom 

planområdet skulle vara särskilt viktiga för hotade arter av fjärilar. En ytterligare naturvär-

desinventering kommer inte att göras. 

 

Privatperson 21 

Jag motsätter jag mig detaljplanen som visar upp till fem våningar vilket är alldeles för högt! 

Fler villatomter och radhus samt maximal bygghöjd om tre våningar för att behålla småstads-

känslan vilket lockar många till Alsike. Det som ytterligare lockar till Alsike är närheten till 

naturen men samtidigt läget nära två större städer. Knivsta är en pendlarkommun som öppnar 

upp för arbete i såväl Stockholm som i Uppsala. Alsike attraherar barnfamiljer som vill bo i 

barnvänliga villa/radhusområden med närhet till natur och aktiviteter för barnen. Att i detalj-

planen bara fokusera på flerfamiljshus och ha en parkeringsnorm på 0,3 är helt orealistiskt! 

Om ett hushåll behöver ha en (eller två ) bil/ar, vilket de flesta hushåll behöver i en pendlar-

kommun, kommer dessa antingen att välja bort Alsike i brist på parkeringsmöjligheter eller 

mest sannolikt strunta i kommunens vision och helt enkelt parkera på gatorna. Detta i sin tur 

kommer att leda till trafikkaos och ökad risk för olyckor samt försvårande för räddningstjänst 

att kunna ta sig fram till olycksplatser. Att bygga en masssa lägenheter innan kommunikation 

i form av en pendlingsstation i Alsike finns färdig känns som fel ordning. Vad händer om den 

tågstationen inte kommer att byggas men att det däremot har vuxit upp en mindre stad med 

bristande kommunikationsfärdmedel? Trafikkaoset kommer att bli ännu större! 

Jag emotsätter mig även den sydligaste byggnationen i förslaget till detaljplan. Detta 

gulmarkerade område har beteckningen BCP III-V. Detta område är planerat i direkt 

anlutning till Adolfbergsskolan och den enda in-och utfarten går framför Adolfbergsskolans 

entré. Jag anser inte detta vara trafiksäkert för barnen som ska till och från skolan. När det är 
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som mest barn på väg till och från skolor kommer de boende i detta område passera entrén där 

elever mellan årskurs 5-9 kommer att befinna sig på väg till och från sina jobb. 

Även på fritiden, efter skoltid, så kommer det att röra sig många barn i området för att ta sig 

till de olika aktivitetspunkterna på skolområdet. Dessutom så tillkommer leveranser med tung 

trafik såsom lastbil till och från skolan vilket ytterligare spär på den trafikfarliga situtationen. 

Därför finnar jag det ytterst olyckligt att placera bostäder i detta nämnda område. Helst skulle 

jag inte se några bostäder alls i detta område men om det tvunget kommer att behöva byggas 

där så ser så få bostäder som möjligt genom att dela upp och sälja villatomter alternativt rad-

hus på max 2st våningar. Detta minskar den trafikfarliga situtationen. Ingen risk finns såklart 

om inga bostäder byggs överhuvudtaget men därefter ökad risk som blir större ju fler bostäder 

som byggs.  Vidare emotsätter jag mig den höga andelen hyresrätter om 30% och anser att 

denna bör minskas i förmån för bostadsrätter då det är detta som är Alsikes attraktionskraft. 

Denna detaljplan bör ses över i sin helhet och de boende i närområdets synpunkter bör vägas 

in. 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är den 

första etapp att gå ut på granskning. Den södra delen av samrådsförslaget ingår inte i denna 

etapp.  

 

I det så kallad Fyrspårsavtalet återges bland annat att staten, via Trafikverket, ska bygga ut 

järnvägen med två nya spår samt uppföra en station i Alsike – och att Knivsta kommun genom 

planläggning ska tillföra 15 000 nya bostäder till regionen fram till år 2057. Kommunen har 

ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Planprogrammen ska 

svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så kallade Fyrspårsav-

talet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större områden som un-

derlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områden där arbete 

med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av dessa där 

planläggning pågår.  

 

Knivsta kommun arbetar också med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse, något 

som bland annat innefattar en god kollektivtrafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med 
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UL avseende kollektivtrafikförbindelser och ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbyg-

den.  

 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper varpå detta granskningsförslag är den 

första etappen att gå ut på granskning. Den sydligaste delen av samrådsförslaget ingår inte i 

denna etapp. 

 

Denna detaljplan ligger inom området för det så kallade fyrspårsavtalet. I avtalet regleras att 

minst 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter. 

 

Privatperson 22 

Samrådsynpunkter i samband med förslag till detaljplan Alsike Nord etapp2 

Till att börja med så vill jag säga att det är kul att bo i ett expansivt område med nybygga-

randa och det tycker de flesta man pratar med här. Väldigt många trivs här och när det är dags 

för nytt boende flyttar man inom Alsike, vilket är ett tydligt tecken på detta. Men - expansion-

en måste ske på ett sansat sätt! Väldigt många har flyttat till Alsike för att de attraheras av 

småstadskänslan och småskaligheten. Det vore väldigt synd om den går förlorad! För kraftig 

utbyggnad och bebyggelse som snarare ger känsla av förort skulle faktiskt kunna innebära att 

många börjar se sig om efter andra ställen att bo på. Det är därför väldigt viktigt att värna om 

samhälle-atmosfären och inte sikta mot att försöka skapa en urban miljö. Väldigt många 

spenderar sina arbetsdagar i urban miljö och uppskattar kontrasten det innebär att komma hem 

till ett lugnare samhälle efter arbetsdagen och på helgerna! 

 

Några konkreta punkter angående ny detaljplan: 

- Behåll gröna ytor! Närheten till det gröna är en starkt bidragande orsak till att många trivs 

här. 

- Bygg inte för höga hus! Jag skulle helst se det stanna vid 3 våningar, men annars fyra! Detta 

för att behålla samhälle-atmosfär snarare än att skapa förorts-känsla. Risken är också att det 

blir en tråkig vi-och-dom känsla om det blir ett tydligt område med höga hus. 

 

- Se till att väldigt bra kollektivtrafik finns på plats innan det finns en massa folk som behöver 

utnyttja den! Väldigt många kommer sannolikt att ha flyttat in i området innan tågstationen 

finns klar. 

 

- Räkna med rimliga siffror på biltäthet! Familjer som flyttar till Alsike jobbar i väldigt hög 

grad på annan ort och har enligt min erfarenhet nästan alltid minst en bil, för att få ihop var-

dagspusslet. Att räkna med ett snitt på långt under ett fordon per hushåll är inte rimligt! Visst 

låter det fint att det ska gå att klara sig med kollektivtrafik, men verkligheten ser för de flesta 

inte ut så, varken nu eller under de närmaste decennierna. 

 

- Glöm inte rimligt dimensionerade bilparkeringar! Både för ovan nämnda bilburna boende 

och för tillresande tågresenärer som kommer att vilja stiga på tåget vid stationen. I södra delen 

av Alsike fungerar det idag mycket dåligt med boende som ställer bilar på gatorna, ibland 

även rakt utanför garageuppfarter vid villor! Detta problem har vad jag förstår blivit betydligt 

större efter införandet av av datumparkering. 

 

- Planera ordentligt för byggtrafiken under uppbyggandet av detta område! Byggtrafiken är 

ibland väldigt störande och håller för hög hastighet, vilket inte känns som en bra kombinat-
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ionen med barn som går eller cyklar till och från skola, kompisar och aktiviteter. Byggtrafik 

bör därför ledas via Björkkällevägen (norrifrån och/eller söderifrån). 

 

- Nordlig på-/avfart till E4 bör prioriteras upp för att minska belastningen på Brunnbyvägen. 

Redan idag är det ibland besvärande mycket på denna trafik vissa tider på dygnet. 

 

- Hur hanterar kommunen situationen ifall Alsike Station inte blir av eller kraftigt försenas av 

någon anledning? Det är ju flera statliga verk där detta ska tröskas igenom vad jag förstår och 

mycket kan hända under de år som ett sådant projekt förbereds och löper. 

 

- Låt seriösa byggföretag genomföra exploateringen! Det finns alltför många exempel på ose-

riösa aktörer i de här sammanhangen och byggprojekt som drivs halvvägs och sedan behöver 

övertas pga konkurs innebär tråkigheter på många plan - Se till att detaljplanen och gestalt-

ningsprogram verkligen efterlevs när det väl är på plats! I många fall ser det fint ut med vis-

ionära beskrivningar och bilder, men sen kommer verkligheten ikapp och det blir billigare, 

enklare lösningar i slutändan, tex när det gäller fasadbeklädnad. 

 

- Premiera miljösmart byggande vid upphandlingar! Gärna lågenergihus med solpaneler på 

taket. 

 

- Se till att det finns riktigt bra förutsättningar för småskalig företagsverksamhet och service, 

tex café, restaurang och frisör. 

 

- Alsike skulle behöva en tydlig samlingsplats och det föreslagna torget kan bli en sådan. Men 

viktigt då att det blir en mysig plats som återigen andas samhälle, inte förort. 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Planförslaget innebär att obebyggd mark bebyggs men även att naturpark bevaras och att en 

mikropark skapas. Detta möjliggör bostadsnära rekreation och mötesplatser. Rumsliga öpp-

ningar har lämnats mellan bebyggelsen för att göra det enklare att nå skogen. 

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns områ-

des högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. Bebyggel-

sen varierar mellan två till fyra våningar.  

 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-
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den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 

 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Knivsta kommun arbetar idag med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse, något 

som bland annat innefattar en god kollektivtrafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med 

UL avseende kollektivtrafikförbindelser och ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbyg-

den.  

 

I det så kallad Fyrspårsavtalet återges bland annat att staten, via Trafikverket, ska bygga ut 

järnvägen med två nya spår samt uppföra en station i Alsike – och att Knivsta kommun genom 

planläggning ska tillföra 15 000 nya bostäder till regionen fram till år 2057. I avtalet återges 

att en ny trafikplats som ska försörja Alsike och på längre sikt ”Nysala” för anslutning till 

E4:an bedöms behövas när befolkningen ökar. 

 

En fortsatt utbyggnad innebär också en ofrånkomlig byggtrafik. Genom planering i genomfö-

randeskedet efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan byggtrafiken minimeras genom bland 

annat logistikcenter med mera. 

 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är den 

första att gå ut på granskning. I granskningsförslaget möjliggörs för en central mikropark 

och två torg som kan fungera som mötesplatser.  

 

Privatperson 23 

Synpunkter på detaljplanen för Alsike Nord Etapp 2: 

 

Parkeringsnormen på 0,25-0,30 är alldeles för låg med tanke på att Alsike närmast kan betrak-

tas som "en mindre ort på landet" med ca 1,5 mil till närmaste stad. Bilberoendet i området 

upplever jag idag som relativt högt och visionen om en bilfri stadsdel i just Alsike uppfattar 

jag som orealistisk. Även om kollektivtrafiken och pendlingsmöjligheterna förbättras genom 

bland annat byggandet av en tågstation i Alsike, tror jag inte att det går att "bygga bort" bilar-

na och jag tror inte idén om en bilfri stadsdel är det som kommer att locka människor att vilja 

köpa bostad i området. Jag tror att många kommer att välja att pendla kollektivt till sina arbe-

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
 

ten men även vilja ha en bil för att kunna storhandla, ta sig till fritidsaktiviteter, uträtta ärende, 

besöka släkt och vänner osv. och jag tror inte att bilpool är ett tillräckligt attraktiv alternativ. 

Resonemanget om att vi inte kommer att kunna fortsätta köra bil i samma omfattning i sin 

nuvarande form som idag kan jag instämma i, men det innebär inte att vi inte kommer att köra 

bil/äga bilar i framtiden, det innebär enbart att vi inte kommer att kunna köra fossildrivna bi-

lar i samma utsträckning. Ett miljövänligt bränsle kan mycket väl bli ett alternativ i framtiden 

som gör att vi kommer att använda bilar i samma utsträckning som nu. Att då inte från början 

ha byggt parkeringsplatser är oklokt och ostrategiskt. Mitt förslag är att redan nu planera och 

bygga parkeringsgarage under flerfamiljshusen, då det är mer yteffektivt är markparkeringar 

och mer estetiskt tilltalande än stora parkeringshus. Det är betydligt lättare att bygga parke-

ringsplatser i förväg än i efterhand då det kan vara nästintill omöjligt om all mark redan är 

bebyggd. Om bilanvändningen visar sig minska i framtiden och parkeringsgaragen blir över-

flödiga kan de göras om till t.ex. föreningslokaler, inomhusplaner för sporter och idrott, dans-

studio osv., och ytorna kommer ändå att kunna utnyttjas. Mer möjlighet att kunna utöva fri-

tidsaktiviteter och sport i området. Redan nu behövs en sporthall och fler belysta konstgräs-

planer i Alsike, att då endast planera för en sporthall och vad jag kan se ingen fotbollsplan är 

alldeles för lite. Speciellt om bilberoendet ska hållas nere behövs möjlighet att utöva fritidsak-

tiviteter i närområdet. En ökad mängd barn och ungdomar i området ger också ett ökat behov 

av fritidsaktiviteter. 

 
Jag tycker också att det ska göras en undersökning om kommersiella verksamheter 

såsom butiker, affärer, restauranger, cafeer och annan service är intresserade av att etablera 

sig i området och om de bedömer att de skulle kunna få lönsamhet i sina verksamheter. Alsike 

är trots allt en sovort där de flesta pendlar ut under dagen. Om det inte finns den här typen av 

verksamheter tror jag att det är ännu svårare att motivera en bilfri stadsdel, men verksamhet-

erna måste ju kunna gå runt. Jag tycker att visionen om en bilfri stadsdel och visionen om ett 

utbyggt Alsike med ökat antal invånare krockar med översiktsplanen där det anges att det 

huvudsakliga centrumet ska finnas i Knivsta och endast närservice i Alsike. Ett ordentligt 

centrum behövs i Alsike när invånarantalet ökar, om man ska satsa på Alsike bör man göra 

det helhjärtat och inte bara bygga bostäder utan även övrig samhällsservice, affärer, 

restauranger osv. Mer grönområden och parker bör planeras i området för att kunna ge ut-

rymme att bygga lekplatser, fotbollsplaner etc. 

 

Förvaltningens svar: 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Knivsta kommun arbetar idag med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse, något 

som bland annat innefattar en god kollektivtrafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med 
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UL avseende kollektivtrafikförbindelser och ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbyg-

den.  

 

I granskningsförslaget har mobilitetshusens utformning tydliggjorts i planhandlingarna. Mo-

bilitetshusen ska utformas med höga krav på estetisk utformning. Mobilitetshusen ska kombi-

neras med verksamheter och bostäder, vilket medför att utifrån uppfattas byggnaden som ett 

bostadshus med verksamheter. Detaljplanen styr detta genom en bestämmelse.  

 

Granskningsförslaget har bedömts vara förenligt med kommunens översiktsplan från samt 

den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike från 2012. Möjlighet till centrumverk-

samhet har begränsats geografiskt i plankartan till granskning. Kommunen har ett uppdrag 

att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-programmen ska svara på 

hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så kal-lade Fyrspårsavtalet. I 

detta arbete kommer en näringslivsstrategi att tas fram.  

 

Privatperson 24 & 25 

Yttrande till detaljplanen för Alsike Nord etapp 2 

Detaljplanen visar en noggrant planerad stadsdel med stora ambitioner. Man visar upp hur 

god arkitektur från andra platser ska kunna tjäna som föredöme för ett trevligt byggande här 

och visionsbilderna från planen ser mycket lockande ut. 

Men det finns också ett antal komplikationer, brister och felaktigheter i planförslaget. 

Vi sammanfattar de viktigaste här och utvecklar resonemangen ytterligare på kommande si-

dor. 

Befolkningstäthet 

På en yta av 36 ha ska 2.000 bostäder byggas för ca 4.400-6.000 människor. Vi menar att det 

är ett riskabelt socialt experiment att bygga för så många människor på denna lilla yta in-

stängd mellan motorvägen, järnvägen och Alsike Nord etapp 1. Detta planförslag innebär 

dessutom en kraftig överexploatering jämfört med kraven i avtalet med staten. 

Stor brist på bostadsnära natur för rekreation 

Alsike Nord lider redan nu, innan all planerad utbyggnad, stor brist på större rekreations- och 

friluftsområden, enligt kommunens Grönstrukturplan. Alsikeutbyggnaden, enligt avtalet med 

staten, kommer att utplåna de få bostadsnära naturområden som finns. Naturreservatet Moral-

undsskiftet, föreslås som rekreationsområde för planområdets invånare. Ett okunnigt och pin-

samt förslag! 

Mötet med befintlig bebyggelse 

Planen är ritad som om det omgivande samhället inte existerar. Man väljer att placera massiv 

bebyggelse med 5 våningar där man kommer som allra närmast befintlig villabebyggelse, 

vilket bara kan beskrivas som fullständigt hänsynslöst. 

Trafikfrågor 

Man detaljplanelägger detta område utan att först utreda de nödvändiga grundförutsättningar-

na – var ska de två nya spåren ligga och var ska stationen placeras? 

En helhetslösning av trafiksituationen i hela nya Alsike, enl. avtalet, saknas. Bakvänd ord-

ning! 

Det är tänkt att den nya stadsdelen ska bli nära nog bilfri. 

Det gör det helt nödvändigt att en tågstation finns på plats vid första inflytt! 

Buller 

Bullerbelastningen från E4:an, Ostkustbanan och flyget är hög idag och kommer att öka rejält. 

Därför bör en bullerutredning för hela Knivsta göras med den sammanlagda bullerexpone-

ringen från de tre trafikslagen. 
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Byggbuller bör då också räknas med. 

Hållbarhet och resiliens 

Orden hållbarhet och resiliens är flitigt förekommande i planförslaget, men det saknas verk-

liga och konkreta förslag till att uppnå detta. 

Processen 

Kommunen har tecknat avtal med staten om att exploatera fyra områden kring den blivande 

järnvägsstationen i Alsike under en period av 40 år. Det är därmed inte bråttom att börja 

bygga. 

Och nu börjar man i fel ända – med en detaljplan i en del av utbyggnadsområdet. Det måste 

ligga en fördjupad översiktsplan över området som grund för att få en helhetbild över den 

totala utbyggnaden av Alsike Nord med trafikfrågorna, de bostadsnära naturområdena och 

inte minst se till att frågan om avloppsrening är löst innan man påbörjar byggandet i någon del 

av Alsike.  

Om täthet 

Planen sägs utgå från avtal med staten och regionen om bostadsbyggande, det s.k. fyrspårsav-

talet. 

I kommunens karta nedan t.v. visas åtagandet gällande Alsike. I de markerade utbyggnadsom-

rådena ska man bygga totalt 6000 bostäder. Ingenting sägs om hur byggnadsvolymen ska för-

delas mellan de fyra områdena och slutsatsen måste bli att bostäderna i huvudsak fördelas i 

proportion mot respektive områdes yta. Detta ger antal bostäder enligt kartan nedan t.h. I det 

aktuella planområdet omfattar åtagandet sålunda ca 1350 bostäder. 

  
I avtalet med staten kan man läsa att ”Exploateringarnas täthet ska genomföras i enlighet med 

kommunens promemoria i bilaga” (punkt 6.10). I bilagan sägs att ”beroende på läge” bör ex-

ploateringstalet variera mellan 0.5 och 1.7 på kvartersnivå. 

I gestaltningsprogrammet anges rekommenderat exploateringstal på kvartersnivå kort och gott 

till 2.0, alltså betydligt över högsta angivna exploateringstal i kartan ovan! Det sägs visserli-

gen att exploateringstalet ”bör” variera mellan 0.5 och 1.7 och därmed skulle det i enstaka fall 

kunna vara högre. Men i det aktuella planförslaget är alltså rekommenderat exploateringstal 

2.0 och den föreslagna bebyggelsen omfattar 2000 lägenheter där åtagandet i avtalet med sta-

ten motsvarar 1350 lägenheter. 

Den föreslagna bebyggelsen med 2000 lägenheter kan alltså bara beskrivas som en mycket 

kraftig överexploatering (+50%) som t.o.m. måste sägas stå i strid med avtalet med staten! 

Tätheten borde alltså minskas över lag i planområdet. 
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Detta gäller i synnerhet där ny bebyggelse möter befintlig villabebyggelse. Den nya bebyg-

gelsen längs Björkkällevägen och Norra Alängsvägen bör sänkas från 4-5 våningar till 2-3 

våningar för att möta befintlig villabebyggelse på ett bra sätt. En ”sömlös övergång” bör gi-

vetvis eftersträvas här liksom i övergången mellan kvartersstad och trädgårdsstad inne i plan-

området. 

 

Om grönområden 

”Planens syfte är att möjliggöra för en hållbar stadsdel med grönska”. 

Ordet grön förekommer i planen ett femtiotal gånger. 

Från planbeskrivningen: 

° Bostadsnära park-och naturmiljöer inkluderas i planområdet, vilket medför lek-och rekreat-

ionsmöjligheter. 

° ”Negativt är att en större del av området blir hårdgjord yta i samband med nybyggnation” 

° Gröna kopplingar till närliggande större naturområden finns, naturreservaten Lunsen och 

Moralundsskiftet, som enligt planen ligger nära planområdet och har ett stort utbud av rekre-

ationsmöjligheter. 

Från verkligheten: 

Ungefär hälften av planområdets yta består av skog, som ska bebyggas. Endast två små områ-

den sparas och kallas ”natur” på plankartan. Det ena området är väldigt bergigt, stenigt och 

tämligen otillgängligt och det andra innehåller våtmark och är inte heller särskilt tillgänglig 

för rekreation. 

Bostadsnära tillgänglig natur är svårt att finna i planområdet. 

Förutom ett parkstråk och två små parker vid Norra Alängsvägen är resten vägar, torg och 

bebyggelse. 

Naturreservatet Lunsen ligger i Uppsala kommun och naturreservatet Moralundsskiftet ligger 

i anslutning till rastplatsen Mora stenar alldeles intill E4:an. 

Moralundsskiftet är ett litet naturreservat från 1947 på mindre än 100 x 100 m med botaniskt 

intressanta 250-åriga tallar och granar. Ljudnivån där vid motorvägen överstiger 100 dB(A), 

området är snårigt, risigt och otillgängligt (se bilder nedan). Det är inte lätt att ta sig dit. Ett 

sätt är att ta bilen via E4:an till Mora stenar rastplats. Annars kan man köra 4 km på Björkkäl-

levägen mot Östunavägen (cykel/fotvandring olämpligt p.g.a smal, kurvig och mycket trafike-

rad väg). Där finns en liten parkeringsplats, varifrån man kan gå en halv km genom ett kal-

hygge till reservatet. 

Moralundsskiftet är inget frilufts- eller rekreationsområde, det ligger inte nära planområdet 

och det är svårt att ta sig dit utan bil. Uppgifterna i planbeskrivningen är totalt felaktiga, vil-

ket är häpnadsväckande! 

Förekom det ingen korrekturläsning av detaljplanen? Finns ingen lokalkännedom? 

Lunsen är en stor skog värdefull för många växter och djur. Norra delen är naturreservat och 

ligger i Uppsala kommun. Den södra delen ligger i Knivsta kommun, som inte vill göra sin 

del av Lunsen till naturreservat. 

Så sent som i år togs frågan upp igen i kommunen, men en majoritet röstade emot förslaget. 

Mot bakgrund av detta är det märkligt att Knivsta kommun i denna detaljplan hänvisar sina 

invånare till grannkommunens naturreservat för att få tillgång till ett stort utbud av rekreat-

ionsmöjligheter. 

För att komma till naturreservatet Lunsen kan man åka bil ca 10 km till Nyby, där det finns en 

liten parkering i anslutning till Upplandsleden. Eller man kan gå/cykla 4 km längs järnvägens 

västra sida för att komma dit. 

Närmast planområdet, mitt emot järnvägen, vid Finnvreten, finns det en möjlighet att komma 

in i Lunsenskogen på en smal, delvis igenväxt stig. Den leder till Lunsentorpet. Skogen är på 
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flera ställen kalhuggen, skogen har blivit risig och otillgänglig (se bilder nedan). Man kan inte 

kalla detta för ett område med stora rekreationsmöjligheter. Eftersom kommunen inte vill 

göra Lunsen till naturreservat har man heller inga möjligheter att göra skogen tillgängligare. 

Till Finnvreten kan man komma om man går/cyklar ett par km längs västra sidan av järnvä-

gen. 

Planbeskrivningen visar också en väg på östra sidan som mynnar vid järnvägsspåren vid 

”befintlig övergång”. Men det existerar ingen övergång där, man kommer inte över järnvägen. 

Lunsen ligger inte nära planområdet, eftersom järnvägen ligger som en barriär emellan. Det 

är därför inte lätt att ta sig dit. De från planområdet närmsta delarna av Lunsen är dessutom 

otillgänglig skog som inte uppfyller kriterierna för vad som brukar räknas som ett trivsamt 

frilufts- och rekreationsområde. 

När man tar bort skogsområde efter skogsområde i samband med utbyggnad av Alsike Nord 

förlitar man sig på Lunsen och tycks tro att den ska kunna ersätta all bostadsnära natur. Det är 

ju så att flera av de nya planerade städerna enligt 4-spårsavtalet – Alsike, Nysala, Bergs-

brunna (inkl. södra staden) gränsar till Lunsen, som kommer att bli det grönområde man hän-

visar till när det gäller friluftsliv och rekreation. 

I dessa städer planeras för ca 60.000 bostäder och ca 150.000 människor. Det blir trångt i 

Lunsen då. 

Avvägning mellan exploatering och bevarande  

Alsike har redan idag stor brist på större rekreations- och friluftsområden. “De delar av Alsike 

som ligger längst norrut och som nu planeras för vidare exploatering är mest utsatta” (ur 

kommunens grönstrukturplan). 

Vid exploatering försvinner många gröna ytor. Det tänker kommunen att man kan kompen-

sera med tillgång till ett antal prioriterade bevarade grönområden. Det gäller de fina grönom-

rådena Gredelby hagar, Boängsskogen, 

Kölängen, Margaretaskogen och Ängbyskogen. På så sätt bedömer Tyréns att det blir en bra 

avvägning mellan exploatering och bevarande ( Miljökonskvensbeskrivningen till Översikts-

planen 2017). 

MEN… 

Dessa prioriterade grönområden ligger runt omkring Knivsta tätort, ca 4-8 km från planområ-

det i Alsike. 

Dessa prioriterade områden kan därför inte ses som en kompensation för de bostadsnära 

grönytor som försvinner vid exploateringen. 

Om planerna i denna detaljplan genomförs tillsammans med utbyggnadsplanerna i grannom-

rådet - det andra utbyggnadsområdet enligt avtalet, på östra sidan om järnvägen, kommer inga 

bostadsnära naturområden att finnas kvar här! 

Det innebär att den samlade bedömningen i MKB om god avvägning mellan exploatering och 

bevarande inte gäller i Alsike Nord etapp 2 på östra sidan. 

Här finns inte en godtagbar avvägning mellan exploatering och bevarande. Här finns bara 

exploatering. 

Hur tänker man? 

Vart ska invånarna i planområdet ta vägen för vardagsnära friluftsliv och rekreation? 

Hur kan man bortse från alla målplaner som finns om vikten av bostadsnära natur: 

”naturen i våra städer är en förutsättning för vårt välbefinnande” (kommunens egen Grön-

strukturplan) 

”attraktiv tätortsnära natur tillgänglig för alla” (regeringens mål för friluftslivet) 

Ambitionen med planen är ”en hållbar stadsdel med grönska”. Det kommer helt säkert plante-

ras både träd, buskar och blommor i parkerna så att det bli grönt och fint. 

Men det räcker inte som kompensation för att all bostadsnära natur försvinner. 
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WWF skriver i dokumentet om ”Grönare städer – framtidens städer”: 

”Politisk handlingskraft och investeringar krävs för att skydda och bevara grönområden och 

särskilt träd och skog i och omkring städer”. 

Alsike Nord etapp 2 på östra sidan järnvägen, som blir helt utan bostadsnära natur, blir där-

med inte en framtidens stad. 

 

Bilder från Moralundsskiftet 

  
 

  
 

Bilder från Lunsen nära planområdet  
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Om integration av gammal och ny bebyggelse 

I Alsike kan vi på flera platser se Knivstas oförmåga att hantera mötet mellan olika bebyggel-

setyper på ett bra sätt. Vi påtalade detta i vårt yttrande över ÖP2035 (sid 98 i samrådsredogö-

relsen). 

I debatten om ÖP2035 skrev vi och tio andra Alsikebor en insändare där vi ifrågasatte den 

föreslagna nya bebyggelsen vid Björkkällevägen. Den skulle ha ”högre täthet och större höjd-

variation” för att skydda bakomliggande kvarter från trafikbuller. Man bortsåg då från att 

bullret skulle studsa mot de nya husen och i än högre grad drabba dem som bor i villaområdet 

på motsatta sidan av Björkkällevägen. Vi påtalade detta och efterlyste en planering som vi-

sade respekt för oss som redan bor här. 

Så blev det inte. 

I den nya detaljplanen har förslaget t.o.m. försämrats ytterligare, vilket bara kan beskrivas 

som oerhört nonchalant! 

Nu har bebyggelsen inte bara ”hög täthet”, den har också fått maximal hushöjd och minimal 

höjdvariation! I kvarteret mittemot Finnhagsvägen ska nu enbart byggas hus med 5 våningar 

längs Björkkällevägen och i kvarteret söder därom ska det bli enbart 4 våningar. Höjdvariat-

ion? 

De som ska bo i den nya bebyggelsen ska skyddas från trafikbuller av dessa höga hus. Man 

har gjort en bullerutredning som visar höga bullervärden vid dessa fasader. Vi som redan bor 

här nämns överhuvudtaget inte i sammanhanget! Oacceptabelt! 

Ett absolut minimikrav måste vara att hushöjderna i både de här kvarteren och planområdets 

sydligaste del (vid Norra Alängsvägen) anpassas till befintlig bebyggelse, så att man för-

slagsvis bygger med 2-3 våningar närmast befintliga villor. I planen talas om ’sömlös’ över-

gång mellan kvartersstad och trädgårdsstad, det är uppenbarligen något man eftersträvar. 

Självklart måste man eftersträva sömlösa övergångar inte bara där utan överallt där olika be-

byggelsetyper möts! 

Eftersom området planeras med en ’överexploatering’ med 650 bostäder jämfört med avtalet 

med staten (se avsnittet om täthet) är det möjligt att göra denna förändring till 2-3 våningar 

istället för 5 våningar längs Björkkällevägen. 

Trafikbullret måste hanteras så att boende i både ny och befintlig bebyggelse skyddas, t.ex. 

genom trädplantering, tyst asfalt, hastighetsbegräsning som på Brunnbyvägen till 30 km/h, 

och en vägutformning som effektivt dämpar hastigheten. 

 

 

 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
 

Om trafikfrågor 

Trafiklösningar i den nya staden 

Planområdet avses bli nära bilfritt och mycket arbete har lagts ner på att utreda hur vägnätet 

ska utformas och trafiken regleras för att nå det målet. 

I området planeras många gator bli gågator och gångfartsgator. Längs Björkkällevägen och 

bussgatan planeras separata gång- och cykelbanor på båda sidor. Längs Brunnbyvägen finns 

idag GC-vägar på båda sidor. Brunnbyvägen ska utgöra en del av torget där ”utformningen 

föreslås prioritera vistelse och handel före rörelse” (=trafik) och regleras som gångfartsom-

råde. 

Tanken är att prioritera gång- och cykeltrafik framför övrig trafik. Frågan är om de föreslagna 

lösningarna kan fungera på ett bra sätt? 

Brunnbyvägen är Alsikes pulsåder, förbindelsen med Knivsta och motorvägen och den enda 

genomfartsvägen i detta stråk. 

Det betyder att t.ex. all byggtrafik till planområdet och sannolikt till stora delar av de fortsatta 

utbyggnadsprojekten under lång tid, kanske 40 år, kommer att gå här. Detta är den naturliga 

vägen för de flesta Alsikebor som ska till Uppsala eller Stockholm. 

Det betyder också att Brunnbyvägen är den närmaste vägen för räddningstjänst och ambulans 

till adresser i en stor del av Alsike eller från Alsike till Akademiska sjukhuset. 

Det är en stor begränsning att det inte finns alternativa vägar. I södra Alsike finns flera vägar 

parallellt med Brunnbyvägen men i Norra Alsike är det sämre. Vid t.ex. en olycka på Brunn-

byvägen kan Boängsvägen, kanske via Gränsgatan och Torpkällevägen eller via Sättragatan 

och Källbacken bli enda vägen till Norra Alsike som inte innebär en mycket lång omväg. De 

nämnda vägarna har å andra sidan mycket låg kapacitet. 

Att låta denna enda genomfartsväg passera över ett torg som ska vara gångfartsområde och 

där ”prioritera vistelse” framför trafik är mycket problematiskt. Finns det någon stad i Sverige 

som har prövat att leda all genomfartstrafik över ett torg med gångfart? Här finns ytterligare 

en komplikation som trafikutredningen förbiser eftersom den tillhör en annan detaljplan – det 

s.k. idrotts- och aktivitetshuset som ska gränsa till torget och Brunnbyvägen. Byggnaden ska 

bl.a. tjäna som idrottshall för skolelever och sägs i planbeskrivningen för Alsike Nord etapp 2 

”planeras innehålla verksamheter riktade till barn och ungdomar”. 

I Alsike är dessutom trafiksituationen lite speciell; under lång tid kommer trafiken att ha ett 

stort inslag av tunga fordon på grund av alla byggprojekt. Detta tillsammans med det faktum 

att många barn och ungdomar kommer att använda aktivitetshuset gör området Brunnbyvägen 

– torget – aktivitetshuset till en veritabel mardröm ur trafiksäkerhetssynpunkt! 

Ett annat problem är frågan hur vi alla, men särskilt barn och äldre, ska kunna förhålla oss till 

denna komplicerade trafikmiljö. Gator utan tydliga trottoarer eller körbanor. Skiftande trafik-

regleringar på olika platser. I ett kvarter cyklar man i gångfart (7 km/h) bland fotgängare, i ett 

annat finns cykelbana i anslutning till väg. I ett tredje är vägen en s.k. cykelboulevard. På tor-

get blandas fotgängare och cyklister med långtradare med byggmaterial. 

När traditionell gatustruktur med trottoarer och körbanor ersätts av stora sammanhängande 

ytor kommer det att krävas mycket tydliga och väl genomtänkta övergångar mellan olika ty-

per av gaturum. Det finns annars en uppenbar risk att framför allt barn invaggas i en falsk 

säkerhet – eftersom det är ganska riskfritt att gå, leka och cykla på kvartersgatan där man bor 

finns risken att man inte uppfattar riskerna med framför allt den tunga trafiken på torget. 

 

Minskat resande och en bilfri stadsdel 

En förutsättning för både minskat resande och minskat bilberoende är att fler får tillgång till 

den service man behöver i närområdet. 
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Här finns motstridiga skrivningar i t.ex. planbeskrivningen och kommunens PM till avtalet 

med staten. 

I kommunens PM sägs att ”Knivsta kommun förespråkar att dagligvaruhandel och i viss ut-

sträckning sällanköpsvaruhandel bör finnas inom gångavstånd i varje stadsdel” (sid 19). 

I planbeskrivningen sägs däremot att ”Knivsta ska vara kommunens centrum för service och i 

Alsike ska närservice tillåtas (vår kursivering)” (sid 4). 

Att man ens antyder en vilja att begränsa serviceutbudet i Alsike bådar inte gott för målet om 

minskat resande och bilberoende! 

Enligt avtalet med staten ska kommunen upprätta en detaljerad ”plan för att säkerställa funkt-

ionsblandning och tillgång till kommersiell och offentlig service”. En sådan plan måste givet-

vis utarbetas som underlag för kommuens ställningstagande i denna fråga! 

Trafikförsörjning 

Man väljer nu att planlägga Alsike Nord etapp 2 utan att ha gjort någon övergripande plan för 

de tre andra utbyggnadsområdena i Alsike, och utan att veta exakt var den nya järnvägsstat-

ionen ska ligga. 

Eftersom det inte finns några egentliga alternativ till Brunnbyvägen och Björkkällevägen så är 

det stor risk att Korsningen Brunnbyvägen – Björkkällevägen blir problematisk. Ännu mer så 

om Brunnbyvägen får gångfart över det blivande torget. 

Bron över järnvägen behöver byggas om för att klara 4 spår och den nya järnvägsstationen. 

Det förefaller därför oklokt att planera ny bebyggelse intill Björkkällevägen nära denna kors-

ning och rampen till nuvarande bro. Man riskerar på så sätt att bygga fast sig i dåliga trafik-

lösningar. Det bästa vore att att avvakta med detaljplanering av detta område tills förutsätt-

ningarna är ordentligt utredda! 

Anslutning till motorvägen 

Om man menar allvar med den föreslagna trafikutformningen och allt tal om att Alsike Nord 

etapp 2 ska vara ett nära bilfritt samhälle så är det helt uteslutet att bygga en ny motorvägs-

anslutning till Alsike. En sådan anslutning skulle generera ytterligare trafik på Björkkällevä-

gen och Brunnbyvägen och snabbt skapa en helt ohållbar situation i centrala Alsike. 

Av planbeskrivningen kan man få intrycket att regionen ska finansiera både en tänkt ny tra-

fikplats vid E4:an och gång- och cykelvägar till Nysala och Bergsbrunna (och därmed Upp-

sala). 

Läser man avtalet med staten och länstrafikplanen är budskapet ett annat – det är i första hand 

kommunen som ska finansiera trafikplatsen och regionen delfinansierar gång- och cykelvägar. 

Med tanke på kommunens ansträngda ekonomi är det helt nödvändigt att det i planbeskriv-

ningen tydligt framgår att kommunen mest sannolikt måste finansiera hela bygget av den ev. 

trafikplatsen och säkerligen också en stor del av kostnaderna för gång- och cykelvägar. 

 

Om buller 

Insikt och ambition när det gäller bullerfrågor tycks helt saknas i Knivsta kommun. 

Från planbeskrivningen: 

° ”Vid vissa vindförhållanden och luftfuktighet kan sannolikt även trafikbrus från E4:an hö-

ras” 

° ”Den upplevda störningen är starkt relaterad till den enskilda personens uppfattning om bul-

lerkällan” 

° Ingenstans nämns vad buller har för konsekvenser på folkhälsan. 

Från verkligheten: 

Planområdet är utsatt för buller från tre håll – vägtrafiken på E4:an, järnvägstrafiken på Ost-

kustbanan och flygtrafiken på Arlanda. Bullret från dessa trafikslag varierar över tid, i ljud-

styrka och till karaktären. 
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Exponeringen varierar från E4:ans ganska konstanta ljudmatta till tågens plötsliga och korta 

skarpa ljud eller mullret från flyget som kan låta som ett kontinuerligt åskmuller. 

Detta bullret kommer att öka rejält med de utbyggnadsplaner som finns – järnvägen till fyra 

spår och Arlanda, som planerar för en rejäl utökning av sin verksamhet för att bli Skandinavi-

ens största flygplats. 

Den pågående kraftiga utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser i stråket mellan Uppsala 

och Stockholm medför också ökande trafikbuller från E4:an. Till detta kommer byggbuller 

med de närmaste 40 årens utbyggnadsplaner. 

”Lunsen ska vårdas som ett tyst område” står i översiktsplanen 2017. Då vet man inte att fly-

get passerar över Lunsen och järnvägstrafiken hörs en bra bit upp i skogen. I skrivande stund 

passerade 9 flygplan på en halvtimme över hustaken här på Finnhagsvägen vidare över till 

Lunsenskogen. 

Om man på allvar tror att man påverkas av buller bara för att man tycker att man är störd, som 

beskrivs i planbeskrivningen, så har man helt missat den forskning som finns i ämnet. Hälso-

problem p.g.a buller drabbar alla som utsätts för den, inte bara dem som uppfattar sig störda. 

T.ex. så skriver Karolinska institutet att evidensen för allvarliga hälsoeffekter p.g.a buller ökar 

(hjärt-kärlpåverkan, stress och sömnsvårigheter) och att det är högst anmärkningsvärt att rikt-

värden för trafikbuller samtidigt lättas upp. 

I Uppsalas åtgärdsprogram mot buller 2013-2018 skriver man att omgivningsbuller har visat 

sig ha ett flertal negativa effekter på barn, bl.a vad gäller läsförmåga, inlärning, koncentration 

och problemlösningsförmåga. 

Vid riktigt höga ljudnivåer finns också en ökad risk för tinnitus eller hörselskada, då barns 

hörsel inte är fullt utvecklad före 13-års ålder. 

Man säger att man vid bebyggelsen av Alsike tätort ska beakta kommunens miljömål från 

2017 genom en säker och trygg uppbyggd stadsmiljö med buller under riktvärden. 

Kommunen är ansvarig för att Miljökvalitetsnormen (MKN) uppnås, men det föreligger inga 

mätdata för buller för att redogöra för hur väl MKN uppnås i kommunen hävdar Tyréns i Mil-

jökonskvensbeskrivningen till Översiktsplanen 2017. Märkligt nog bedömer Tyréns ändå att 

MKN inte överskrids! Gissning eller …? 

Detta talar tydligt för att en seriös bullerutredning behöver göras för hela Knivsta kommun, 

som redovisar den sammanlagda bullerexponering från samtliga bullerslag. 

Därefter kan en miljökonsekvensbeskrivning till denna detaljplanen göras om bl.a. bullrets 

konsekvenser för invånarna i Alsike Nord etapp 2. 

 

Om hållbarhet och resililens 

Uttrycket ”hållbar” används väl oftast om hur vi människor påverkar miljön och nu speciellt 

klimatet, och ”resiliens” används vanligen om hur vi ska kunna hantera de förändringar i 

miljö och klimat som blir resultatet av vår påverkan. Det är vårt perspektiv i det följande. 

Detaljplanen talar mycket om hållbarhet och resiliens. I planbeskrivningen och gestaltnings-

programmet förekommer ordet hållbarhet 74 gånger och resiliens 13 gånger. 

Ett par exempel på vad planen säger om hållbarhet 

• “Det lokala kretsloppet blir hållbart inom planområdet genom bland annat hållbara energi-

lösningar, vilket innefattar förnybar energi som bioenergi och energi från sol, vind och vat-

ten.” 

• ”minskat transport- och bilberoende.” 

Hur ser det ut i verkligheten? 

Av de fyra uppräknade energislagen är det bara ett, nämligen solenergi, som faktiskt, kan bi-

dra till ett kretslopp lokalt i stadsdelen. Här borde Alsike kunna visa framfötterna men ty-

värr... I gestaltningsprogrammet sägs följande beträffande takmaterial: “Solpaneler är också 
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ett alternativ mot gården om de kan ges ett utseende som ligger nära ett traditionellt tak”. I 

stället för att uppmuntra lokal, hållbar energiproduktion ställer man upp hinder, av utseende-

skäl! 

Det borde vara en fullkomlig självklarhet att utnyttja varje praktisk möjlighet att sätta upp 

solpaneler när man bygger en ny stadsdel. Ett hastig överslag visar att stadsdelen i så fall 

skulle kunna producera ca 35 GWh/år! 

Sommarens värmebölja har lärt oss att vi kommer att behöva kyla bostäder och lokaler i 

mycket större utsträckning än hittills. Lyckligtvis sammanfaller kylbehovet oftast med att 

solen skiner och energibehovet för kyla kan sannolikt ofta täckas med just el från egna solpa-

neler. På så sätt skulle Alsike faktiskt bli lite bättre rustat att möta klimatförändringen (d.v.s. 

mer resilient i det avseendet!). 

Alla fastigheter med solpaneler borde dessutom utrustas med batterilager för att i högre grad 

kunna utnyttja producerad energi lokalt. 

Men varför stanna där? Varför inte ta ett steg till? Bygg ett likströmsnät i Alsike och koppla 

ihop alla 

solpaneler och batterilager för att effektivisera användningen av solenergi. Låt oss se lite 

praktisk tillämpning av “innovativa lösningar” som det talas om i både avtalet med staten och 

kommunens PM! Staten kan här bidra till avtalet genom behövliga ändringar i lagstiftningen 

och det föreslagna innovationsstödet. På så sätt skulle Alsike verkligen kunna bli en testbädd 

och en föregångare när det gäller lokal energiproduktion i stadsmiljö! 

Beträffande transportberoende kan man kan ifrågasätta att det faktiskt minskar genom plan-

förslaget. Alsike planeras ju som en pendlarstad, där den blivande järnvägsstationen är hela 

förutsättningen för stadens existens. “Innovativa lösningar” som uppkopplade leveransskåp 

för hemleverans av t.ex. matvaror kan minska de transporter den enskilde individen gör men å 

andra sidan ökar transporterna av varor och det är inte självklart vad nettoeffekten blir. 

När det gäller att minska bilberoendet så är det helt nödvändigt att både den nya järnvägsstat-

ionen och den tänkta cykelvägen till Bergsbrunna och därmed Uppsala är på plats vid första 

inflytt. Om så inte är fallet och samhället planeras med alltför få och dessutom mycket dyra 

parkeringar kommer nog många att välja bort Alsike som bostadsort. 

Om social hållbarhet 

Hur ser kommunen på det faktum att man tänker samla över 2.000 barn och ungdomar dagtid 

på en liten yta i Alsike Nord, där det samtidigt finns väldigt få vuxna? 

Med bara några hundra meters mellanrum är det tänkt att det ska finna tre mycket stora 

grundskolor – nuvarande Adolfsbergsskolan med plats för drygt 600 elever och de två sko-

lorna i planområdet som planeras för upp till ca 900 resp 950 elever (siffrorna är osäkra men 

hämtade ur planbeskrivningen). 

Alsike Nord blir ju ett pendlarsamhälle och de flesta vuxna lämnar stadsdelen på dagarna för 

att arbeta på annan ort. När skolan är slut på eftermiddagarna och det är ledig tid innan föräld-

rarna kommer hem – hur tänker man sig att denna situation ska fungera då? Alla går ju inte på 

fritids. 

De som arbetar med barn vet att det krävs aktiv vuxennärvaro bland barn och ungdomar för 

att motverka bl.a. mobbing. Och här i Alsike kommer det att bli väldigt många 

barn/ungdomar på en begränsad yta. 

Det ser ut som ett riskabelt socialt experiment. 

Vad säger planen om resiliens? 

På flera ställen förs resonemang som går ut på att planförslaget ska vara en resilient och an-

passningsbar småstad “för att på så sätt klara framtida utmaningar som bland annat skiftande 

demografi, ekonomi eller klimatförändringar”. 

“På så sätt”? Hurdå? Genom att vara – resilient? 
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Allt tyder på att klimatet blir allt varmare och sommarens värmebölja gav oss en föraning om 

hur det kan bli i framtiden. Vad i planen gör Alsike bättre rustat – resilient – för klimatföränd-

ringarna än andra svenska städer? 

Tyvärr har planen inte mycket konkret att komma med. Begreppet resiliens används om tre 

saker. För det första att kvartersmarken delas upp i flera mindre tomter så att man får flera 

byggherrar och en ekonomisk riskspridning. För det andra att man har stor våningshöjd och 

för det tredje att man har jämn fönstersättning vilket underlättar förändrad användning av 

byggnaden. 

Gott så men vi tror att den som läser planbeskrivningen får lite högre förväntningar än vå-

ningshöjd och fönstersättning när man t.ex. får läsa att ”(Alsike) … bli en internationell refe-

rens i hur en hållbar och resilient småstad ska utvecklas” (sid 7). 

 

Om planprocessen 

Den nu aktuella detaljplanen sägs vara förenlig med nu gällande översiktsplan från 2006. På-

ståendet ter sig märkligt mot bakgrund av innehållet i ÖP2006, i det här fallet i form av den 

fördjupning avseende tätorterna som betecknas FÖP2012. Där sägs t.ex. att “Planen ger ut-

rymme för cirka 550-750 nya bostäder” (sid 100) , och att “Bebyggelsen bör vara i 1-3 vå-

ningar. I något enstaka fall kan 4 våningar vara aktuellt” (sid 106). 

Det är uppenbart att den aktuella detaljplanen står i strid med ÖP 2006. 

Den nu aktuella detaljplanen sägs också utgå från det s.k. fyrspårsavtalet med staten. 

Det är dock tydligt att detta inte är sant. Redan 2016, ett år före avtalet, stod det klart att man 

ämnade bygga 2000 bostäder i planområdet och det fanns en strukturskiss som har stora lik-

heter med plankartan. Även i augusti 2017 nämner man det pågående planarbetet för 2000 

bostäder i Alsike Nord etapp 2 (ÖP 2035 s. 25). 

I ÖP2035 framgår också att det kan bli aktuellt med ca 1500 bostäder väster om järnvägen. 

Men i november 2017 när avtalet kommer talar man om ca 3700 bostäder där, alltså långt mer 

än en fördubbling! 

När det gäller planområdet så planerar man för 2000 bostäder. Men för att uppfylla åtagandet 

i avtalet räcker det med 1350 bostäder (jfr avsnittet om täthet). Detaljplanen innebär sålunda 

en överexploatering med nära 50% i planområdet! 

I sak är det allvarligt att den nu aktuella planen helt saknar samband med den stora utbyggnad 

som avtalet innebär. Att det nu ska byggas mer än dubbelt så många bostäder väster om järn-

vägen som man tidigare har planerat för ställer givetvis mycket större krav på trafikförsörj-

ningen än som har förutsetts i nuvarande plan. 

Vidare innebär avtalet fortsatt utbyggnad norr om planområdet, vilket utraderar det sista bo-

stadsnära grönområdet nära planområdet och ytterligare förändrar trafiksituationen. Planen 

saknar samband med kommande utbyggnad och den är i vissa delar utformad helt utan hänsyn 

till befintlig bebyggelse och Alsikes nuvarande invånare! 

Under några månader 2017 förändras förutsättningarna för allt planarbete radikalt. Bara ett 

fåtal personer hade insyn i arbetet med avtalet och medborgarna fick ingenting veta. 

ÖP 2035 forcerades fram på mycket kort tid utan medborgarnas insyn eller inflytande annat 

än det lagstadgade samråds- och granskningsförfarandet. Resultatet är en plan som knappast 

förtjänar att kallas just ”plan” och som dessutom är överklagad och ännu inte har vunnit laga 

kraft. 

Arbetet med den nu aktuella detaljplanen har också pågått utan insyn eller inflytande för vare 

sig medborgare eller politiker vilket bl.a. framgår av det särskilda yttrande som Gunnar Gid-

lund (KD) lade fram vid beslutet om att lägga ut detaljplanen på samråd: ”Att ...endast ges en 

vecka att ta ställning till förslaget som planlägger stora delar av Alsike är inte en beslutsgång 

som vi tycker är demokratisk. Det öppna möte som hölls i början på sommaren i Alsike inne-
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höll inte något från detaljplanen och kan inte tas för att vara ett förberedande samråd, varken 

från politiskt eller medborgarperspektiv.” 

Det är alltså uppenbart att det från ett demokratiskt perspektiv har funnits stora brister i plan-

arbetet. 

Ett specialfall i det avseendet är idrotts-och aktivitetshuset – det s.k. karaktärshuset. Detalj-

planen BMK 2016-000695 vann laga kraft 20/6 2018. I denna beskrivs byggnaden så här: ”En 

stor offentlig byggnad har naturligtvis stor påverkan på stadsbilden i närområdet. Byggnaden 

ska utformas som en karaktärsbyggnad som bl.a syftar till att rama in östra sidan av det torg 

som planeras inom ramen av detaljplanerna för Alsike Nord etapp 2”. 

När nu detaljplanen för Alsike Nord etapp 2 kommit så finns inte karaktärshuset med ef-

tersom det tillhör en annan detaljplan. Detta är mycket märkligt när det kommer att få så stor 

påverkan på stadsbilden. 

När vi nu ska ta ställning till detaljplanen för Alsike Nord etapp 2 får vi inte veta hur man 

tänkt kring en av de största och mest centrala byggnaderna i stadsdelen. Vi utestängdes dessu-

tom från samråds- och granskningsförfarandet för detaljplan BMK 2016-000695 genom att de 

inte annonserades ut varken i Knivstabygden eller på kommunens hemsida under rubriken 

Aktuellt/Nyheter. Ingen information! 

I det fortsatta arbetet med planeringen av denna stadsdel måste hela stadsdelen presenteras 

och karaktärshuset finnas med innan medborgarna kan ta ställning förslag till utbyggnad. 

Avtalet med staten 

I avtalet med staten åtar sig kommunen att ta fram ett antal detaljerade planer för att säker-

ställa vissa kvaliteter och höga ambitioner (punkt 6.11). Följande planer räknas upp: 

• Plan för variation i upplåtelseformer 

• Plan för fossilfria transporter på områdesnivå 

• Plan för att säkerställa funktionsblandning och tillgång till kommersiell och offentlig service 

• Plan för klimatneutral energianvändning i bebyggelsen på områdesnivå 

• Plan för att undvika att bygga på värdefull jordbruksmark 

• Plan för anpassning till ett förändrat klimat 

• Plan för att bevara gröna kilar och spidningskorridorer 

• Plan för säkerställande av kommunal marktillgång 

Några av de aktuella frågeställningarna omnämns i svepande ordalag i planmaterialet men är 

inte ordentligt utredda. Det gäller t.ex. klimatneutral energianvändning och anpassning till ett 

förändrat klimat som vi har berört i avsnittet om hållbarhet och resiliens. Det gäller frågan om 

fossilfria transporter på områdesnivå. Det gäller också frågorna om upplåtelseformer och 

funktionsblandning. 

Innan det kan bli aktuellt att anta en ny detaljplan som sägs utgå från avtalet med staten måste 

givetvis de planer, som ingår i kommunens åtagande enligt avtalet, tas fram, åtminstone avse-

ende det aktuella planområdet. 

Avtalet med staten handlar om bostadsbyggande under 40 år. Kommunen skriver i sitt PM till 

avtalet att “En förutsättning för en fortsatt bostadsexplansion i Alsike är ett nytt stationsläge. 

Innan stationsläget är på plats så kommer kommunen främst att kunna expandera med bostä-

der i västra Knivsta” (sid 11). 

I dagsläget finns inte något svar på hur, eller när, frågan om reningsverkets otillräckliga kapa-

citet kan få sin lösning. 

Därför finns det absolut ingen anledning att forcera fram byggande i en liten men central del 

av området och därigenom riskera att man bygger fast sig i lösningar som kanske inte passar 

in i helheten. 
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Det enda rimliga i detta läge är att pausa arbetet med den aktuella detaljplanen och dels ta 

fram de planer enligt ovan som inte finns i dagsläget, dels göra en fördjupad översiktsplan 

över hela Alsikeutbyggnaden enligt avtalet! 

Särskilt viktigt är det att noga analysera den övergripande trafiklösningen för helheten med 

utgångspunkt i ett av Trafikverket fastställt läge för den nya järnvägsstationen och den nöd-

vändiga nya järnvägsbron. 

Arbetet med denna fördjupade översiktsplan måste göras i tät dialog med medborgare och 

politiker där det förberedande arbetet i Nydalsplaneringen kan vara en förebild. Bara på detta 

sätt kan Alsike som helhet bli det trivsamma och hållbara samhälle som vi alla vill ha! 
 

Förvaltningens svar: 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 

 

Efter samrådsskedet har detaljplanen för Alsike Nord etapp 2 delats upp i etapper, gransk-

ningsförslaget för Alsike Nord etapp 2a är den första av etapperna att gå ut på granskning. 

Granskningsförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en skola med tillhö-

rande idrottshall. Granskningsförslaget styr bebyggelsens omfattning och således hur stor del 

av tomten som får bebyggas.  

 

Avsnittet kring park- och naturmiljö är reviderat i granskningsförslaget och innehåller bland 

annat hur planförslaget överensstämmer med Grönstrukturplanen. Den planerade bebyggel-

sen bedöms uppfylla avstånd i Grönstrukturplanen till mikropark och närnatur. Dock uppfylls 

inte Grönstrukturplanens tillgänglighetsmål helt då det saknas entréer till större rekreations- 

och friluftsområden inom 800 m från planområdet.  

 

Granskningsförslaget innebär att obebyggd åker- och skogsmark bebyggs. Planförslaget in-

nebär också att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas. Detta 

möjliggör bostadsnära rekreation och mötesplatser. Rumsliga öppningar har lämnats mellan 

bebyggelsen för att göra det enklare att nå skogen. Spridningssambandet till skogen i väster 

bryts då planområdet bebyggs, medan sambandet norrut bevaras då den nordöstra naturmar-

ken planläggs som natur. 

 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 
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Samtliga gator i granskningsförslaget är planerade med gång och cykel som norm. Bilen har 

tillträde överallt med på de gåendes och cyklandes villkor. Samtliga gator i planförslaget är 

utformande utifrån kommunens trafikstrategi. 

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. En fortsatt utbyggnad innebär också en ofrånkomlig byggtrafik. Genom planering i ge-

nomförandeskedet efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan byggtrafiken minimeras genom 

bland annat logistikcenter med mera. 

 

Framkomlighet för bland annat räddningsfordon har säkerhetsställts i planförslaget. Planför-

slaget remitteras även till räddningstjänsten för att säkra detta.  

 

Möjlighet till centrumverksamhet har begränsats geografiskt i plankartan till granskning. I 

uppdraget att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike kommer en näringslivs-

strategi att tas fram.  

 

Knivsta kommun arbetar idag med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse, något 

som bland annat innefattar en god kollektivtrafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med 

UL avseende kollektivtrafikförbindelser och ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbyg-

den.  

 

Bullerutredningen har uppdaterats till granskning.  

 

Detaljplanen styr inte vilken typ av elförsörjning den kommande bebyggelsen bör ha. Detalj-

planen reglerar inte heller vilken upplåtelseform bebyggelsen ska ha.  

 

Under samrådet gavs sakägare, myndigheter och allmänheten möjlighet att tycka till om 

planförslaget. Detaljplanen kommer under granskningsskedet att samrådas med sakägare, 

myndigheter och allmänheten. Det finns då tillfälle att yttra sig om det reviderade planförsla-

get. Utöver de detta har även två medborgardialoger genomförts, 20180609 samt en under 

samrådstiden 20181105. Inbjudan till dialogerna har publicerats på kommunens hemsida och 

Facebooksida innan dialogen. Vidare har kommunen även annonserat i Knivstabygden samt 

UNT innan dialogen. Slutligen bjöds Alsikebor in till den första dialogen med hjälp av vykort. 

 

Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Detaljplanen ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna.  

 

I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för 

att försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Un-

der tiden det arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna 

utöka det befintliga reningsverkets kapacitet. Eventuellt kan detaljplanen komma att behöva 

invänta ett antagande till dess att kapaciteten utökats.  
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Privatperson 26, 27, 28 & 29  

Yttrande om Detaljplan för Alsike Nord etapp 2 

Detaljplanen beskriver ett område i södra delen av planområdet, angränsande fastigheter Vrå 

1:68 och Vrå 1:51, för uppförande av bostadshus om 3-5 våningar. Fastigheterna på höjden 

Lustigkulla omfattar enfamiljshus med stora tomter. Att uppföra ett hus om 3-5 våningar i 

direkt anslutning till detta område skulle väsentligen förändra områdets karaktär. Byggnader 

om 2 våningar, tex småhus med trädgårdar, skulle enligt vår syn inte förändra karaktären på 

området.  I detta fall att detaljplanen kräver hög bebyggelse i anslutning till Lustigkulla, anser 

vi det rimligt att även fastigheterna Vrå 1:68 och 1:51 tillåts förtätas, genom avstyckning av 

ett antal tomter per fastighet.  

 

Förvaltningens svar: 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är första 

etappen att gå ut på samråd. Den södra delen av samrådsförslaget ingår inte i detta gransk-

ningsförslag.  

 

Privatperson 30 

Synpunkter på detaljplanen för Alsike Nord Etapp 2: 

 

Parkeringsnormen på 0,25-0,30 är alldeles för låg med tanke på att Alsike närmast kan betrak-

tas som "en mindre ort på landet" med ca 1,5 mil till närmaste stad. Bilberoendet i området 

upplever jag idag som relativt högt och visionen om en bilfri stadsdel i just Alsike uppfattar 

jag som orealistisk. Även om kollektivtrafiken och pendlingsmöjligheterna förbättras genom 

bland annat byggandet av en tågstation i Alsike, tror jag inte att det går att "bygga bort" bilar-

na och jag tror inte idén om en bilfri stadsdel är det som kommer att locka människor att vilja 

köpa bostad i området. Jag tror att många kommer att välja att pendla kollektivt till sina arbe-

ten men även vilja ha en bil för att kunna storhandla, ta sig till fritidsaktiviteter, uträtta ärende, 

besöka släkt och vänner osv. och jag tror inte att bilpool är ett tillräckligt attraktiv alternativ. 

Resonemanget om att vi inte kommer att kunna fortsätta köra bil i samma omfattning i sin 

nuvarande form som idag kan jag instämma i, men det innebär inte att vi inte kommer att köra 

bil/äga bilar i framtiden, det innebär enbart att vi inte kommer att kunna köra fossildrivna bi-

lar i samma utsträckning. Ett miljövänligt bränsle kan mycket väl bli ett alternativ i framtiden 

som gör att vi kommer att använda bilar i samma utsträckning som nu. Att då inte från början 

ha byggt parkeringsplatser är oklokt och ostrategiskt. Mitt förslag är att redan nu planera och 

bygga parkeringsgarage under flerfamiljshusen, då det är mer yteffektivt är markparkeringar 

och mer estetiskt tilltalande än stora parkeringshus. Det är betydligt lättare att bygga parke-

ringsplatser i förväg än i efterhand då det kan vara nästintill omöjligt om all mark redan är 

bebyggd. Om bilanvändningen visar sig minska i framtiden och parkeringsgaragen blir över-

flödiga kan de göras om till t.ex. föreningslokaler, inomhusplaner för sporter och idrott, dans-

studio osv., och ytorna kommer ändå att kunna utnyttjas.  

Mer möjlighet att kunna utöva fritidsaktiviteter och sport i området. Redan nu behövs en 

sporthall och fler belysta konstgräsplaner i Alsike, att då endast planera för en sporthall och 

vad jag kan se ingen fotbollsplan är alldeles för lite. Speciellt om bilberoendet ska hållas nere 

behövs möjlighet att utöva fritidsaktiviteter i närområdet. En ökad mängd barn och ungdomar 

i området ger också ett ökat behov av fritidsaktiviteter. 

 

Jag tycker också att det ska göras en undersökning om kommersiella verksamheter såsom 

butiker, affärer, restauranger, cafeer och annan service är intresserade av att etablera sig i om-

rådet och om de bedömer att de skulle kunna få lönsamhet i sina verksamheter. Alsike är trots 
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allt en sovort där de flesta pendlar ut under dagen. Om det inte finns den här typen av verk-

samheter tror jag att det är ännu svårare att motivera en bilfri stadsdel, men verksamheterna 

måste ju kunna gå runt. 

 

Jag tycker att visionen om en bilfri stadsdel och visionen om ett utbyggt Alsike med ökat an-

tal invånare krockar med översiktsplanen där det anges att det huvudsakliga 

centrumet ska finnas i Knivsta och endast närservice i Alsike. Ett ordentligt centrum 

behövs i Alsike när invånarantalet ökar, om man ska satsa på Alsike bör man göra 

det helhjärtat och inte bara bygga bostäder utan även övrig samhällsservice, affärer, 

restauranger osv. 

 

Mer grönområden och parker bör planeras i området för att kunna ge utrymme att 

bygga lekplatser, fotbollsplaner etc. 

 

Förvaltningens svar: 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Knivsta kommun arbetar idag med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse, något 

som bland annat innefattar en god kollektivtrafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med 

UL avseende kollektivtrafikförbindelser och ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbyg-

den.  

 

I granskningsförslaget har mobilitetshusens utformning tydliggjorts i planhandlingarna. Mo-

bilitetshusen ska utformas med höga krav på estetisk utformning. Mobilitetshusen ska kombi-

neras med verksamheter och bostäder, vilket medför att utifrån uppfattas byggnaden som ett 

bostadshus med verksamheter. Detaljplanen styr detta genom en bestämmelse.  

 

Granskningsförslaget har bedömts vara förenligt med kommunens översiktsplan från samt 

den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike från 2012. Möjlighet till centrumverk-

samhet har begränsats geografiskt i plankartan till granskning. Kommunen har ett uppdrag 

att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-programmen ska svara på 

hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så kal-lade Fyrspårsavtalet. I 

detta arbete kommer en näringslivsstrategi att tas fram.  

 

Privatperson 31 

Synpunkter ang planerad utbyggnad av Alsike Nord etapp 2: 

 

Jag skriver detta i egenskap av fastighetsägare samt sakägare i ärendet Diarienummer: PLA 

2010-020015. 
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1. Grundläggande fakta, pga valresultatet, ger vid handen att Alsike/Knivsta 

medborgarna inte vill ha höghus bebyggelse vid utbyggnad. Detta bör ni politiker rätta er efter 

då det har skett i en demokratisk process. Här finns inget utrymme för ”diktatoriska fasoner”! 

Ni kommunpolitiker är inte valda av oss medborgare för att ni ska göra som ni vill, utan, hör 

och häpna, ni ska göra som vi medborgare vill, som vi har röstat! 

 

2. Vad är utmärkande för Gamla Alsike? Jo, villabebyggelse. Hur kan ni då tycka att 5-

våningshus passar in i den miljön? Trivselfaktorn, den lantliga miljön som alla uppskattar, 

kommer att försvinna! Bygg på sin höjd max 2-våningshus så får vi en mycket mer homogen 

miljö, och trivselfaktorn och allas vårt välmående och välbefinnande kommer att bättre kunna 

bevaras! Det ni bygger kommer att finnas till länge, så bygg inte bort er! 

 

3. Ni tänker exploatera området (etapp 2) alldeles för hårt, 2.000 lgh, 4.400 pers. är mycket 

mer än vad som behövs. Det räcker med c:a 1.350 lgh, c:a 2.700 pers. för att den tänkta totala 

folkökningen för Knivsta/Alsike ska gå ihop enligt avtalet med staten! 

 

4. Om ni tänker sätta upp 5-våningshus mot Björkkällevägen, mot vår tomt, kommer vi att få 

ett ännu värre trafikbuller problem än det vi redan har! Trafiken på Björkkällevägen har ökat 

markant sen Brunnbyvägen anslöts till den. 

9.000 fordon/dygn från etapp 1 + 7.900 fordon/dygn förväntas det tillkomma från etapp 2! 

Totalt c:a 17.000 fordon/dygn är det tänkt att vi ska stå ut med om nuvarande planer genom-

förs! Drygt 700 fordon/tim dygnet runt! 

Med en c:a 25-35 meters vägg som detta trafikbuller studsar emot kommer 

tillvaron för oss i villaområdet att bli närmast outhärdlig! 

 

Vid bullermätning idag (11/11) på min tomt uppmätte jag när 1 personbil kör förbi en buller-

nivå på 77,4 db. Inga lastbilar/bussar körde förbi. 

Vad 700 fordon/tim, dygnet runt, inklusive lastbilar och bussar ger för db, 

torde vem som helst förstå att det blir hälsofarligt ur fler aspekter! 

 

Enligt Arbetsmiljö Verket: Den tid det tar att uppnå daglig bullerexponeringsnivå: 

85 db 8 tim 

88 db 4 tim 

91 db 2 tim 

94 db 1 tim 

 

5. Nu till dom beryktade vattensalamandrarna i det planerade området i etapp 2: Dom är frid-

lysta enligt 6§ artskyddsförordningen. Det innebär: Att det är 

förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser! Hur får ni 

ihop det med ett rent samvete i behåll, att bryta mot lagen genom att exploatera detta område 

där dom finns och med all sannolikhet döda dom som finns, samt göra det omöjligt för dom 

att fortplanta sig? Er lilla tilltänkta fristad för dessa fridlysta djur är ej tillräcklig!!! 

 

Plus all annan viktig natur för djur som ni kommer att ta bort! 

Ni kommer att rubba den redan så känsliga balansen mellan natur och miljö! 

Effekterna av ert handlande kommer att märkas i framtiden, både ”Gott och framförallt Ont”! 

(Bra och framförallt Dåligt!) 
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6. Till sist, men inte minst den emotionella aspekten. Vi flyttade till Gamla Alsike från Stock-

holm just för att vi tröttnade på stadsbebyggelse, stadstempot, köer, trångt, svårt att låta själen 

andas. Här kände vi att vi skulle kunna bli gamla på ett för oss värdigt sätt. Fin natur, lagom 

avstånd från större städer, utrymme mellan husen, fin granngemenskap osv. 

 

Med era planer att bygga just det vi flyttade ifrån, utanför vårt köksfönster, känns framtiden 

förstörd. Bo på en byggarbetsplats i 10 år med allt vad det innebär, plus en trafik och ett tra-

fikbuller som inte kommer att ge oss 1 lugn sekund, är ingen lockande framtid att se fram 

emot. Vår framtidsinvestering kommer att gå förlorad! 

 
Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 

 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är först 

att gå ut på granskning. Den i samrådsförslaget tänkta bebyggelsen vid Björkkällevägen in-

går inte i granskningsförslaget.  
 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. Även bullerutredningen har uppdaterats till granskning. 

 

Inom ramen för denna detaljplan har en standardiserad naturvärdesinventering har genom-

förts samt en groddjursinventering. Under groddjursinventeringen påträffades en grod-

djursart, mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris, i den minsta våtmarken. Gransk-

ningsförslaget innebär att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas. 

För att skydda populationen av mindre vattensalamandrar planläggs den sydöstra delen av 

planförslaget som naturmark. 

 

Privatperson 32 

Generella synpunkter 

 

Gällande parkeringsmöjligheter så beaktar man inte de stora problem som idag finns i redan 

bebyggda områden i Alsike som delvis kommer förvärras med ytterligare förtätning. Man har 

inte fångat upp den sociala hållbarheten genom att förankra den totala omvälvningen av Al-

sike hos invånarna. Den medborgardialog som utfördes med kort varsel, under en tid då 
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många är bortresta har tydligt inte fångat det missnöje som finns på orten. En fördjupad enkät 

borde utföras. 

 

Synpunkter berör planområdets södra del med tänkt nyttjande BCP III-V f2 
 

 

Antalet våningar är inte anpassad efter befintligt bebyggelse vilket direkt kommer medföra 

väsentligt påverkan för intilliggande fastighetsägare. Man följer inte den generella riktlinjen 

som kommunicerats vid samråd att gradvis tona ner antalet våningar mot befintlig 

bebyggelse. 5 våningar som dessutom inkluderar förhöjd bottenvåning på 4 m är alldeles för 

högt. 

 

Delar av den ytan som planeras för BCP III-V ligger på en höjden +30 m (Rh2000) och 

resterande del av planområdets södra del ligger på ca +22 m vilket förstärker den negativa 

effekten av stort antal våningar. 

 

Man nyttjar inte möjligheten att minimera trafiken förbi den nybyggda skolan och beaktar 

inte barnens säkerhet i området, snarare tvärtom i och med att man maximerar antalet 

våningar samt möjliggör näringsverksamhet i bottenvåningen som dessutom kommer 

innebära transporter. Redan nu efter skolans invigning går det att se problem under vissa 

tider på dagen med trafik till och från skolan där cyklister, gående och bilar blandas på en 

lokalgata. Vägen förbi skolan är inte anpassad för större trafikmängder, speciellt efter anslut-

ningen mot Brunnbyvägen där siktlängden är kort. 

 

Förslag på ändringar: 

Ändra antalet våningar till II-III vilket kommer minska trafiken och få byggnader att smälta in 

bättre i området. 

 

Inför naturmark på den del av ytan som ligger högt (se markerat område nedan) för att få 

byggnader att smälta in bättre genom att de tvingas en placering på den lägre ytan. 

 

Nedan markerat område (gröna linjer) består i dagsläget till stor del av berg i dagen, fina 

solitärer samt blandskog. En fördel med att bevara denna skulle vara att det ger området en 
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naturlig karaktär, ger skolans elever grönyta samt skapar en naturlig gräns mot befintliga 

bostäder och skola. 

 
 

Förvaltningens svar: 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Detaljplanen kommer under granskningsskedet att samrådas med sakägare, myndigheter och 

allmänheten. Det finns då tillfälle att yttra sig om det reviderade planförslaget. 

 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är först 

att gå ut på granskning. Den södra delen av samrådsförslaget ingår inte i granskningsförsla-

get. 
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Privatperson 33 & 34 

Hej! 

 

Vi har inte fått något brev hemskickat angående detta. Anser att vi är berörda då vi bor granne 

med berört område (Nytorpsvägen). Vart går gränsen för att vara berörd ? 

 

Vi har byggt vårat hus på landet för att vi vill bo på landet. Och inte i en stad. 

Vi vill inte att det byggs i det planerade området. Vi vill ha det kvar som det är. 

Låt fina naturen vara kvar som den är. 

Stoppa planerna nu. 

 

Förvaltningens svar: 

Till samråd har en fastighetsförteckning upprättats, den visar vilka som är sakägare i planä-

rendet. Samrådshandlingar skickas endast per post till de sakägare som återfinns i fastighets-

förteckningen. Kommunen köper in fastighetsförteckningen från ett företag som gör bedöm-

ningen om vilka som är sakägare.  

 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument.  

 

Granskningsförslaget innebär, förutom att bebyggelse möjliggörs, att en mikropark skapas 

centralt i området och att naturmark sparas.  

 

Privatperson 35 & 36  

Hej, 

Jag är absolut för en byggnation av denna ängmark, men den detaljplan som är släppt har 

många kritiska fel som jag verkligen hoppas att de åtgärdas innan byggnationen tar vid. 

 

Det primära är kontrasten mellan gamla Alsike och den nya delen, att avgränsa området med 

byggnader med en totalhöjd upp till 35 meter är sådan otrolig kontrast mot de byggnader som 

står där nu. Också i många av ritningarna är det väldigt oklart hur det är tänkt att detta område 

ska kunna vara kvar, i ritningarna över hur resenärer ska röra sig till och från perrongen är 

flera av pilarna rakt igenom existerande villa områden! 

 

Den bilfria världen som arkitekterna har ritat upp är fin i tanken, men vi pratar fortfarande om 

ett område som inte har fantastiska anslutningar, även med den nya stationen. Hur ska man 

exempelvis ta sig till IKEA, Gränby eller liknande utan bil? 

 

Jag frågade på kvällen på Brännkärrsskolan om trafiken på de befintliga vägarna och hur den 

skulle påverkas, samt hur det är tänkt med vatten och avfall och fick väldigt luddiga svar som 

inte kändes speciellt genomtänkta utan det kändes mer som att "det löser sig". 

 

Det genomgående temat i kritiken är att bygg Alsike som en sammanhängande enhet, det är 

ingen som efterfrågar något centrum i Alsike! Varför ska Alsike konkurrera med Knivsta, 

med butiker som går på knäna på grund av bristande underlag? Varför skapa ytterligare kon-

kurrens åt dem? Se istället till att ha ett levande centrum i Knivsta, med mindre butiker och 
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liknande i Alsike, fortsätt bygg Alsike som ett genomgående, sammanhängande samhälle utan 

35 meters höga hus. 

 

Stationen i Alsike ligger så klart utanför kommunens händer, men har det någonsin gjorts nå-

gon efterforskan om detta är något som Alsikeborna vill ha eller behöver? SJ tågen till Stock-

holm är fullsatta varje morgon eftersom de är snabba, 30 minuter. Lägger vi till ett stopp i 

Alsike så kommer det vara närmare 55 - 60 minuter med pendeltågen från Alsike station? 

Finns det verkligen ett underlag eller kommer det bli som idag, att man skjutsar barn till sko-

lan och sedan åker till Knivsta station för att ta den snabbare anslutningen? 

 

Hela projektet känns som att det är skapat utan att ta in åsikter från de som redan bor och från 

de som skulle vara intresserade av att flytta dit, så jag hoppas verkligen att ni tar åt er av den 

kritik som gavs på Brännkärrsskolan och hoppas fler än jag tar sig tid att skriva in. 

 
Förvaltningens svar: 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Privatperson 37 & 38 

Vi tycker att hela planen Alsike Nord etapp 2 skall skrotas. Vi vill inte ha ett nytt Tensta Rin-

keby här framför våran fastighet. Vi kommer att få en byggarbetsplats i minst tjugo år. Redan 

nu så bygger dom sju dagar i veckan utan att ta hänsyn till den befintliga befolkningen. Trafi-

ken är också ett problem redan nu. Respekt för gällande fartbegränsning på Björkkällevägen 

finns inte. Bygg i stället en trevlig trädgårdsstad som Tierp planer att göra i Siggebo med max 

2 våningar som växer samman med den befintliga bebyggelsen och terräng. 

Det här är bara några synpunkter på alla frågetecken som finns i den här planen!! 
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Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Vid buller från byggplatser gäller Naturvårdsverkets allmänna råd. Det finns också överens-

kommelse angående  vissa typer av bullrande arbeten i Alsike. En fortsatt utbyggnad innebär 

också en ofrånkomlig byggtrafik. Genom planering i genomförandeskedet efter att detaljpla-

nen vunnit laga kraft kan byggtrafiken minimeras genom bland annat logistikcenter med 

mera. 

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad 

 

Privatperson 39 & 40 

SYNPUNKTER GÄLLANDE UTBYGGNAD ALSIKE NORD ETAPP 2 

1) På flertalet sidor i beskrivningen från samhällsbyggnadskontoret gällande utbyggnaden står 

det att ”särskild omsorg kommer att läggas vid att skapa en stadsdel som är bra för ungdomar 

i tonåren”. Det står att i anslutning till planområdet kommer idrotts och aktivitetshus att 

byggas. Dessa meningar upprepas på ett flertal ställen! Alla (?) vet att ungdomar måste ha 

något ställe att samlas på. Konsekvenserna kan bli ännu dyrare… 

Vi menar att INNAN ett stort nytt område byggs SKA tidigare beslut slutföras! Innan aktivi-

tetshuset är byggt ska inte övriga planer igångsättas! Vi måste kunna lita på det ni skriver! 

 
2) Ni anger max höjd på fastigheterna på max 25 m, takhöjd max 35m. Samtidigt skriver ni 

max antal våningar på IV resp V. Det betyder (?) att vill ni ändra så kan maxhöjden gälla 

istället för max våningsantal! Dvs att sex våningar kan rymmas …..Eftersom ni ändrar här i 

Alsike Nord etapp 1 genom att bygga sex våningar istället för ”utlovade” fyra (Brunnbyvä-

gen) ifrågasätter vi om ovan nämnda mått. Ändra maxhöjden till rimlig höjd i förhållande till 

våningsantalet! 

 
3) Planera in även villatomter. Blandad bebyggelse är oerhört mycket trevligare. 

 
4) Alsike ÄR ett pendlarsamhälle. Bilarna kommer inte att försvinna. Däremot kommer bilar-

na att bli miljövänligare! Och därmed kommer folk fortsätta ha bil. Ni MÅSTE planera för 

fler parkeringsplatser så gatorna inte blir kaos pga av P-problem, typ Åsgatan. 

 
Förvaltningens svar: 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  
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Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Granskningsförslaget möjliggör för bebyggelse i form av flerfamiljshus, radhus/parhus samt 

villabebyggelse.  

 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Privatperson 41 & 42 

Hej, 

Vill gärna lämna synpunkter på Detaljplanen för Alsike N etapp 2. 

 

Varför ska det byggas så höga hus, när dessa uppenbarligen inte passar in bland befintlig arki-

tektur? Dvs de flesta husen i Alsike är låga, så det är svårt att se hur flertalet 4-5 vånings hus 

ska smälta samman med området. Risken är stor att detaljplanen, i sitt utförande idag med 

många höga hus samlade tillsammans, kommer medföra en segregeringen av Alsike. 

Dvs de ”rika” kommer bo i låghusen/villorna inne i Alsike, medans de mindre privilegierade 

kommer bo i det nya området i Norra Alsike. 

 

Ena annan synpunkt är varför en väljer att ha de högsta husen längst med Björkkällevägen? 

Har hört att detta bla beror på att en vill buller-skydda området/husen som ligger innanför. 

Om detta stämmer, att det högsta husen är placerade ytterst för att utgöra ett buller-skydd, 

varför finns då ingen plan på att buller-skydda det befintliga villaområdet på ligger på andra 

sidan vägen? Dvs villorna som ligger på Finnhagsvägen. Kommer inte dessa störas av ökat 

buller? 

 

Om en nu prompt måste bygga höga hus (dvs högre än 2-3 våningar), vore det mer naturligt 

att ha dessa placerade längst in i detaljplanens område, alltså byta plats på Trädgårdsstaden 

och Kvartersstaden. En skulle också kunna bädda in hela området i natur/park-område för att 

få det hela att smälta samman med befintlig miljö. 

 

En annan oro med att bygga höga hus och dessutom ha dessa tätt, är att ljudnivån, från 

människor och fordon, i området kommer öka avsevärt. Många som nu bor i det befintliga 

villaområdet har ju valt att bo lite avsides, med långt mellan husen för att slippa detta. Vi är 
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även oroliga att värdet på befintliga hus/mark kommer sjunka, Pga. det bli oattraktiv att bo så 

nära ett centrum med höga hus. 

 

Denna detaljplan, i sin nuvarande form, kommer leda till att människor i villaområdet (med 

höga årsinkomster), som redan har etablerade liv i Alsike kommer flytta från Knivsta kom-

mun. Kan tillägga att vi är en relativt nyinflyttad familj från Sthlm. Vi trivs väldigt bra i Al-

sike på grund av dess nuvarande utformning, med låga hus. Hade vi velat leva bland tätt 

packade höga hus så skulle vi stannat i Stockholm. 

 

Vi är en av flera som kommer kämpa för att denna detaljplan ändras, och om den inte gör det 

kommer vi lämna kommunen. 

 

Bygg inte en ny Stockholms förort, utan bygg vidare småstaden Alsike! 
 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Efter granskning har samrådsförslaget delats upp i etapper. Den föreslagna bebyggelsen vid 

Björkkällevägen ingår inte i denna etapp. 

 

Privatperson 43 

Hej! 

Härmed vill jag skriva några synpunkter angående Alsike Nord etapp 2. 

 

Jag ser gärna att det byggs etapp 2 men inte i den formen som har presenterats hittills, 

kvartersstaden med 3-5 våningar. Är det inte så att det tillåts att bygga 25 m höga hus och det 

betyder att 5 våningar kan lätt bli 7 våningar och mer. Vi har alla flyttat till Alsike för att vi 

vill ha skogen/naturen direkt utanför dörren, och att INTE känna småstads impuls. Tror att ni 

inte är helt ärliga ang. antal våningar tyvärr. Varför inte bygga en trädgårdsstad enl. framtagen 

modell för hela området och istället utöka exploateringsområde till AR istället. 

 

Byggtrafiken kommer att öka drastiskt och köra genom hela Alsike. Det resulterar i en farlig 

trafiksituation för våra barn och ungdomar. Kan Brunnbyvägen ens kunna ta denna belast-

ning? Finns det bullermätningar? Varför har man inte tänkt på att bygga närmare E4? Ar? 

 

Glöm inte att planera för fler parkeringsplatser i etapp 2 Nord!! De flesta hushåll (har ni gjort 

en undersökning?) i Alsike är i behov av 2 bilar, jag kan snart förklara varför och jag tror ty-

värr inte att det kommer att ändras. Så, om parkeringshus i de nya kvartersstaden är fullsatta, 

de kommer man att ställa bilarna på vägarna i närheten. Tänk på parkeringssituationen på Ås-

gatan i Alsike!!! Hälleborgsgatan och Mogatan skall inte drabbas av parkerade fordon. Kors-

ning Hälleborgsgatan-Brunnbyvägen är ganska trångt och hård trafikerat med Adolfsbergs-
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skolan och nya Lustigkullens förskola som granne. Som villaägare på Mogatan vill jag und-

vika att Hälleborgsgatan blir en genomfartsled för bilar och in i nya etapp 2. En gång-och cy-

kelväg är tillräckligt för att anknyta de nya med de befintliga! 

 

Innan granskningen och antagandet av etappen måste ni också kommunicera med UL och 

situationen med bussar. I två-års tid har vi försökt att bara äga 1 bil men har för några veckor 

sedan insett att situationen är inte hållbart och skaffat en till. Vill upplysa att regionalbussarna 

801 inte "syncha" med lokaltrafiken 102 och 181 fullt ut. Att vänta i 20 min tid enkelväg för 

anknytning till/mot Alsike fungerar inte för en 3-barn-mor! Det har inte blivit bättre på 2 år, 

ska det helt plötsligt fungerar bättre när Alsike Nord etapp 2 finns? 

 

Och om det stämmer att Ar parkering skall bli betalparkering så kommer jag att behöva 

pendla med bil fullt ut pga ekonomiska skäl. Knivsta har väl alltid varit en pendlarkommun! 

Men vad är fördelarna för en pendlare i Knivsta/Alsike? Det tar 8 minuter att köra från Moga-

tan till E4 uppfarten när det inte just är skolhämtning -och lämning redan. Tänk på byggtrafi-

ken som kommer skall? 

 

Ber om ursäkt för min svenska, har tyska som modersmål men är väldigt angelägen att Alsike 

skall förbli den fina byn i lantligt miljö! 
 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

En fortsatt utbyggnad innebär också en ofrånkomlig byggtrafik. Genom planering i genomfö-

randeskedet efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan byggtrafiken minimeras genom bland 

annat logistikcenter med mera. 

 

I samrådet återfanns en bullerutredning. Till granskning har utredningen uppdaterats.  

 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  
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Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Knivsta kommun arbetar idag med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse, något 

som bland annat innefattar en god kollektivtrafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med 

UL avseende kollektivtrafikförbindelser och ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbyg-

den.  

 

Det är Samhällsutvecklingsnämnden fattar beslut om parkeringar ska avgiftsbeläggas eller ej. 

 

Privatperson 44 

Synpunkter gällande förslag till detaljplan: Alsike Nord etapp 2. Förslaget till detaljplan för 

Alsike Nord etapp 2 ändrar hela Alsikes karaktär och bygger bort anledning till att många av 

oss boende här valde att flytta hit. Fem våningar är alldeles för högt! Max tre våningar för att 

skapa en småstadskänsla. Hela förslaget till detaljplan bygger på att det blir en station i Al-

sike. För detta finns inga garantier. Vågar men ta den risken? 

 

Varför behövs en pendeltågsstation i Alsike? Jag pendlar dagligen in till Stockholm (bussen 

ner till Knivsta station och därefter regionaltåget) och jag anser inte att denna station behövs 

om förutsättningen är denna massiva expansion av Alsike. Vår familj valde att flytta till Al-

sike för att vi inte ville bo i en stad utan i ett större villa/radhusområden med naturen runt 

hörnet. Detta byggs bort i förslaget till detaljplan. Att skapa en konkurrerande ”småstad” så 

nära Knivsta centrum är inte bra. Satsa hellre på att bygga en attraktiv stadskärna i Knivsta 

med fler butiker, caféer och restauranger som lockar alla invånare i Knivsta. Bygg om station-

en i Knivsta så det finns stationshus med kiosk och toaletter. Idag finns ingenstans att värma 

sig när tågen är försenade. 

 

Knivsta är en pendlingskommun som öppnar upp för arbete i Stockholm så väl som i Uppsala. 

Alsike attraherar barnfamiljer som vill bo i barnvänliga villa/radhusområden med närhet till 

natur och aktiviteter för barnen. Att i detaljplanen bara fokusera på flerfamiljshus och ha en 

parkeringsnorm på 0,3 utan att ha en färdig station i Alsike är inte realistiskt. Om ett hushåll 

har behov att ha en eller två bilar, kommer dessa antingen välja bort Alsike i brist på parke-

ring eller ignorera kommunens vision och parkera på gatorna. Detta i sin tur kommer att leda 

till trafikkaos och ökad risk för olyckor samt försvårande för sophämtning, snöröjning samt 

räddningstjänst att kunna ta sig fram. Se bara på parkeringsproblemen på Åsgatan idag. Vi 

försöker alla få livspusslet att gå ihop. Om det underlättar vardagen med bil i hushållet kom-

mer man att ha bil. Oavsett vad kommunen har för vision. 

 

Ett område i detaljplanen vill jag särskilt lyfta. Det inringade området föreslås bebyggas med 

III-V våningar med centrumverksamhet. Den enda vägen till och från hemmet för de framtida 

boende går då förbi entrén till Adolfsbergskolan. 
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”Vid planering av nya områden och omvandlingar av de befintliga områdena ska fokus ligga i 

att skapa trygga miljöer för barn, där det möjliggörs att barnen kan gå och cykla på egen hand 

till skolan.! (Källa: ”Knivsta ÖVERSIKTSPLAN 2035 med utblick mot 2050” s. 36) 

Förslaget till detaljplan bortser helt från detta och skapar istället en rent farlig trafiksituation 

för barnen. Korsningen Lustigkullagatan / Brunnbyvägen är redan nu en trafikfara då barnen 

möter de boende till de flerfamiljshus, (markerat i blått) om ligger längs Brunnbyvägen och 

som har sina parkeringar mot skolan i korsningen. Barnen kommer på gång- och cykelba-

norna från flera håll (röda pilar) och skall in på vägen där de boende skall köra ut (blå pilar). 

 

Den nya fastigheten kommer förvärra trafiksituationen för barnen och skolvägen kommer bli 

ännu farligare då fler bilar kommer att trafikera Lustigkullavägen och dessutom passera en-

trén till skolan. Planeras det även för centrumverksamhet i det inringade området, måste man 

ta i beaktning att flödet av besökare och leveranser med tung transport till och från verksam-

heten/verksamheterna kommer ytterligare öka trafikmängden. 

 

Jag invänder mot planen för den rödmarkerade tomten. Låt ytan vara obebyggd. Men om det 

tvunget kommer att behöva byggas där så dela upp och sälj villatomter alternativt radhus på 

max 2st våningar. Detta minskar trafikflödet framför Adolfbergskolans entré. Nuvarande för-

slag har inte tagit någon hänsyn till barnen på skolan. 

 

I en ny detaljplan anser jag att man istället bör fokusera och lyfta det som lockar med Alsike i 

dag. Attrahera blivande invånare med tomtmark där de kan bygga sina egna hus eller köpa 

nybyggda radhus i naturnära miljö. De som vill bostadsnära söker sig till Uppsala eller någon 

förort till Stockholm. Gör inte Alsike till en förort till Uppsala. 

 
Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 
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Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är först 

att gå ut på granskning. Den södra delen av samrådsförslaget ingår ej i detta granskningsför-

slag. 

 

Privatperson 45 

Hej, 

Jag tycker det är absurt med denna hets på att öka alsikes invånare antal. Det är redan idag 

mycket svårt för vissa att få parkeringsplatser, långa köer för att kommit ur Alsike mot Kniv-

sta hållet. De stora flertalet invånare är pendlare som åker från Alsike för att komma till jobb, 

utbildning eller liknande. Beräkningarna på antalet bilar per hushåll är för lågt i en 

pendlarkommun som Knivsta är. Jag personligen flyttade till Alsike för att komma ut i natu-

ren och ha ett lugnt område, inte överexploaterat som det blir vid denna kraftiga 

ökning av invånare. Snöhållningen vid en normal Svensk vinter är också problematisk då 

det inte finns några naturliga avlastnings ytor för all snö.  

Till sist så tycker jag att det är mycket som är "om och kanske" vi får 4 spår och en station i 

Alsike. Får vi inte stationen så kommer trafiken till Knivsta öka ännu mer, inte bara de vägar 

som kommer att byggas utan även på de mindre asfaltvägarna runt omkring i vår kommun. 

 

Förvaltningens svar: 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 
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genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

I det så kallad Fyrspårsavtalet återges bland annat att staten, via Trafikverket, ska bygga ut 

järnvägen med två nya spår samt uppföra en station i Alsike – och att Knivsta kommun genom 

planläggning ska tillföra 15 000 nya bostäder till regionen fram till år 2057.  

  

Privatperson 46 

Hej. 

Jag har studerat detaljplan för Alsike Nord etapp 2 och har synpunkter på denna. 

 

Jag är Sakägare i detta då jag bor på Stenbrottsgatan Vrå 1:714. 

 

Generellt anser jag att hela området byggts både för tätt samt med alldeles för låg 

parkeringsnorm. Att bygga med avsikt att de som bor där ska nyttja utökad kollektivtrafik 

från fyrspårsavtalet innan den faktiskt finns på plats är att be om trafikproblem över lång 

tid. 

 

Vidare anser jag specifikt att typ av fastighet på tomt väster om VRÅ 1:51 (Lustigkulla) 

behöver omplaneras. Nuvarande plan: Fastighet med 3-5 våningar med förhöjd entrévåning + 

ev vindsvåning Detta skulle vara negativt på flera sätt. 

* Nya gatan (Lustikullagatan) skulle bli avsevärt mycket mer trafikerad. Denna gata är 

dragen bara några meter från skolentrén. 

* Parkeringsproblem kommer att uppstå på och omkring denna fastighet då majoriteten 

som flyttar in kommer att äga 1-2 bilar. Detta leder till nya problem på Lustigkullagatan 

med parkerade bilar. 

* Övergången mellan befintliga fastigheter (1-2 Våningar) och Ny fastighet (5 Våningar) 

blir ej estetiskt tilltalande. 

 

Jag motsätter mig detaljplanen och anser att den ska omarbetas. 
 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  
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Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Efter granskning har detaljplanen delats upp i etapper, den södra delen av samrådsförslaget 

ingår inte i denna etapp. 

 

Privatperson 47 

Synpunkter berör planområdets södra del med tänkt nyttjande BCP III-V f2 

 
 Antalet våningar är inte anpassad efter befintligt bebyggelse vilket kommer medföra 

väsentligt påverkan för intilliggande fastighetsägare. Man följer inte den generella 

riktlinjen som kommunicerats vid samråd att gradvis tona ner antalet våningar mot 

befintlig bebyggelse. 

 

 Delar av den ytan som planeras för BCP III-V ligger på en höjd +30 m (Rh2000) och 

resterande del av planområdets södra del ligger på ca +22 m vilket förstärker den 

negativa effekten av stort antal våningar. 

 

 Man nyttjar inte möjligheten att minimera trafiken förbi den nybyggda skolan och be-

aktar inte barnens säkerhet i området, snarare tvärtom i och med att man maximerar 

antalet våningar samt möjliggör näringsverksamhet i bottenvåningen som dessutom 

kommer innebära transporter. Redan nu efter skolans invigning går det att se problem 

under vissa tider på dagen med trafik till och från skolan. Vägen förbi skolan är inte 

anpassad för större trafikmängder, speciellt efter anslutningen mot Brunnbyvägen där 

siktlängden är kort. 

 
Förslag på ändringar: 

 Ändra antalet våningar till I-II vilket kommer minska trafiken och få byggnader att 

smälta in bättre i området. Inför parkmark på den del av ytan som ligger högt (se mar-

kerat område nedan) för att få byggnader att smälta in bättre genom att de placeras på 
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den lägre ytan. Nedan markerat område består i dagsläget till stor del av berg i dagen, 

fina solitärer samt blandskog. En fördel med att bevara denna skulle vara att det ger 

området en naturlig karaktär, ger skolans elever grönyta samt skapar en naturlig gräns 

mot befintliga bostäder. 

 

Generella synpunkter som måste beaktas vid utveckling av denna plan 

Alsikes attraktion och social och ekonomisk hållbarhet, byggnadshöjd, täthet och takt: 

 

 Min familj valde att flytta hit då vi tidigare bodde i ett område präglat av stort 

utanförskap och kämpade länge för att komma bort från det i en Stockholmsförort. Jag 

tror att många har valt Alsike pga. den nuvarande täthet och höjden på villa och 

trädgårdsstaden samt närheten till natur och omgivande tätorter. Vi som flyttat hit har 

gjort det för att här finns en oas av trygghet för våra liv, för våra barns uppväxt och 

med mycket låg brottslighet. Alsike förlorar sin nu sin attraktionskraft med trevliga 

trädgårdsmiljöer och villakvarter och väldigt låg kriminalitet. Om man är och har varit 

en populär kommun, hur tror man att det skall kunna bevaras. 

 

 Alsikebolaget som sålde tomten lovade så sent som för 4 år sedan vid vårt köp i Alsike 

Nord att det aldrig skall byggas högre än 4 våningar i Alsike. Det har efter det byggts 

flera 5 våningshus i Alsike trots att detaljplanen maximalt godkänner 4 våningar och 

nu skall även 6 och 8 våningar accepteras. Hur många våningar blir det om man ac-

cepterar 6 våningar? Kommunen kan inte lova något och sedan ändra sig omedelbart. 

Vi genomförde köpet av tomten med denna vetskap. Nu är värdet på fastigheten lägre 

och sjunker pga. de nya planerna. Byggtakten som planeras i området är varken socialt 

eller ekonomiskt hållbar. Att bygga tät, högt och snabbt ställer motkrav på att bygga 

förskolor, skolor m.m. med en enorm överkapacitet. Man har inte gjort en konsekven-

sanalys samt kostnadsberäkning av vad som krävs när man bygger denna mängd bo-

städer (ny ringled mellan Alsike och E4 till västra Alsike och västra Knivsta inklusive 

flertalet över och undergångar över järnvägen, påfart till E4, bibliotek, ungdomsgård, 

skola för 1800 elever, förskola x7, simhall, ishall, idrottshallar (SIK etc.). 

 

 Den nya byggnationen måste passa in med den befintliga byggnationen som finns i 

hela Alsike både gamla och nya. Miljonprogram med höghus på mycket liten yta leder 

till identitetslöst samhälle och kriminalitet. Det har historiskt inte fungerat bra att 

bygga högre hyreshus och bostadsrätter på kort tid utan att det blivit områden som 

präglats av hög kriminalitet och idag råder utanförskap och en icke optimal uppväxt 

för barn och ungdomar i sådana områden. Se hur Gränby har utvecklats med åter-

kommande skjutningar och mord. Planera in Polishus och akutsjukhus, eftersom det 

nu pekar mot att bli ett problemområde kan man ju förbereda med åtgärder som be-

hövs direkt för att motverka misstagen vid planeringen av området. 
 

 Varför vill kommunen sänka värdet på befintliga fastigheter för sina invånare? Detta 

kommer att leda till att man indirekt tvingar folk att flytta ifrån kommunen! Det i sin 

tur ger lägre skatteintäkter, sämre ekonomi och ökad skatt. Var ligger smärtgränsen då 

de med inkomst väljer en annan kommun i regionen, vilket leder till fler skatteökning-

ar? Täby är likvärdig med kommunalskatt på 29,63% dvs 3,7% lägre än Knivsta.  

 

 Fixa avloppsituationen först innan detta planeras att ha ett fungerade reningsverk med 
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kapacitet att ta emot omfattningen är A och O. Det är inte enligt agenda 2030 ok att 

bygga i masshysteri utan en fungerande lösning på att ta hand om reningen. 

 

 Fornminnesområden (R) på karta: Tidigare då fastighetsägare till 1:158 ville bygga på 

sin fastighet fick hen inte göra det pga omfattningen av fornminnen i området och det 

stora kulturella värdet av fornminnena. Vad har ändrats sen dess och hur kommer det 

sig att detta inte utgör hinder för att radera ut allt av värde. Nedan ses på eder 

plankarta var det tidigare konstaterats vara fornminnesområden. 

 

 
 Grönstruktur mellan bebyggelse (se nedan) Det syns på kartan att man inte tänker 

bevara någon korridor av skog mellan ny bebyggelse och befintlig. Åtgärda detta. De 

är faktiskt bara 1 kvarter som har bevarat någon grönstruktur. Varför kalla detta träd-

gårdstad när det inte finns plats. Korrigera och bevara korridorer mellan den nya pla-

nen och befintlig bebyggelse. 
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 Inbjudan till Medborgardialog offentliggjordes först efter att den hade utförts, vilket är 

tyder på ointresse vad medborgarna tycker. Bland de fåtalet besökare var åsikter 

påtagliga om oro för täthet och byggnadshöjd vilka tydligen har sorterats bort och kas-

tats kan man konstatera då man läser de åsikter som inkommit vid dialogen. Hur 

kommer det sig? Har inte medborgarna åsikt samma värde som några få politiker som 

bestämt denna plan. Denna samrådsplan är oacceptabel och detta projekt måste ge-

nomföra en enkätundersökning i området samt eventuellt en folkomröstning. ”Är 

medborgarna intresserade av att genom höjd kommunalskatt finansiera detta bygge”. 

Annars finns det risk att Alsike bryter sig ut ur Kommunen och bilda egen kommun 

eller återgå till Uppsala Kommun. När skall Knivstas politiker börja med en mänsklig 

och hållbar byggtakt? 

 

 
 Markägare: De privata ägarna av mark kan inte tvångsinlösas av kommunen för att se-

dan sälja vidare marken med vinst enligt lag. De som äger marken måste kunna bo 

kvar utan att deras livskvalitet försämras om de av andra skäl än kraftig byggnation 

runt deras fastighet ändå väljer att flytta motsvarar fastigheten det värde som en mark-

försäljning direkt till köparen och inte via kommunen. 
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 Det nämns vidare att området skall variera med flerfamiljshus, radhus och enfamiljs-

hus, men faktum är att planen enbart inbegriper flerfamiljshus. Radhus och enfamiljs-

hus finns inte i planen. Korrigera! Genom att möjliggöra plats inom planen för villor. 

 

 
 Tillåten generell högsta totalhöjd på byggnation som är satt för att möjliggöra 

träkonstruktion enligt texten nedan innebär att man öppnar upp för att göra betydligt 

flera våningar än de maximalt 5 som nämns. Ett exempel är att ett kvarter får enl. detta 

ha 5 våningar + upp till 7 vindsvåningar bara det startat en takfot efter de första 5. 

Detta innebär att man måste bevilja bygglov för någon som vill bygga 12 våningar i de 

flesta kvarteren. Korrigera genom att sänka antalet våningar under takfot och högsta 

totalhöjden samt högsta byggnadshöjd. 

 
 Idrott i skola och på fritid. I idrottsparken finns möjlighet att anlägga ännu en konst-

gräsfotbollsplan med omgivande 400 meters friidrotts bana. Detta skulle kunna vara 

något som berikar de 2500 ungdomarna som skall växa upp i området utan tillgång till 

något vettigt att utföra utanför skoltid. Risken är att 2500 ungdomar skall driva om-

kring i Alsike Nord runt tågstationen utan att ha något vettigt att göra. Är det så att 

man planerar in kriminalitet och utanförskap i planen? Man måste finansiera detta pro-

jekt först med att bygga omfattande service. Avsaknad av idrottshall och idrott leder 

till sämre studieresultat vilket i sin tur leder till återigen utanförskap och dåligt må-

ende. Kommunen måste ordna med finansieringen av ännu ett allaktivitetshus med 

simhall, ishall flertalet idrottshallar, bibliotek, ungdomsgårdar etc för att få en social 

hållbar situation innan denna plan beslutats. 
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 Barnperspektivet: Nedan stämmer inte alls med det som planerats. Det finns ingen 

skogsmiljö kvar i planen det finns alltså inte naturmiljö kvar all yta skall bebyggas. 

Det kommer vidare inte att finnas några fritidsaktiviteter för barn/ungdom i Alsike 

Nord. Man kommer att ha 2500 elever som efter skola slutar för dagen driva omkring 

utan att det finns några vuxna i området då dessa pendlar till sina arbeten på annan ort. 

Barn kommer istället att skapa bråk och kriminalitet kommer i dess spår. Grattis till de 

med otur som skall växa upp här. Ni har ingen framtid, samma sak gäller befintliga 

medborgare som väljer att bo kvar. 

 

 Pengarna kommer inte att räcka till någon service i området. Man får ta bilen till Upp-

sala eller Knivsta/Märsta för att göra någon aktivitet eller planeras ett eller två nya 

CIK att byggas vid stationen? med simhall, ishall, idrottshallar som kan räcka till be-

hovet för 2500 barn och ungdomar. 

 

 

 
 Trygga skolor: Hur tryggt blir det med skolor för 900-950 elever, vilka behov har 

barn? Detta är riktigt olämpligt om man vill skapa trygga och högpresterande elever. 

Lämplig storlek på skola är maximalt 300-400 elever. 900-950 elever skapar låg iden-

titetskänsla och troligen en skitskola med dåliga resultat. 
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Infrastruktur, trafik och parkering 

 

 Gatuutformningen: Nedan kan man se en bild som beskriver gatans tvärsnitt. Denna 

utformning är livsfarlig för barn då de inte syns och det skapar problem att passera 

mellan de olika filerna för gående, cykel och biltrafik. Det är inte heller lättare att pas-

sera vid korsningarna då det är begränsad sikt och inte mindre trafik. Här är rekom-

mendationen att ta bort parkeringarna helt och ersätta med lågt växande grönytor så att 

sikten generellt förbättras. Grönytorna kan även absorbera en del regnvatten. Parke-

ring får planeras på annan plats där det passar bättre in. 

 

 
 Man har misslyckats med planeringen av parkeringsbehoven och det är ont om platser 

i Alsike. I framtiden måste man därför justera med 2,0 parkeringar/bostad för att kor-

rigera nivån. Det behövs 2 platser per bostad, plus besökare, plus korrigering för nuva-

rande underkapacitet. Parkeringsnormen 0-0,3 är orimligt. Eftersom området skall 

vara färdigbyggt långt innan kollektivtrafiklösning finns och det kan bli så att det ald-

rig blir en station eller tåg som stannar i Alsike. Ny befolkning kommer att äga precis 

lika mycket bilar som behovet är men parkera i de befintliga områdena runt miljon-

programmet där det kommer att bli än mer kaos. Var betydligt mer flexibel och göra 

parkeringar för både cyklar, lådcyklar samt bilar med parkeringsnorm 2,0 och efter att 

man etablerat alternativa transporter kan man göra om dessa ytor till grönytor. Den to-

tala avsaknaden av service gör att man måste åka med bil till annan ort för att göra alla 

sina ärenden. Parkeringshus är givetvis inte en acceptabel parkeringsform. Man kan 

inte både betala hög hyra för boendet och ca 3000 kr per parkering och månad. En 

vanlig familj skall i så fall betala 6000kr extra till kommunen för parkering. Ingen vill 

investera för att bo granne med ett parkeringshus. Den mycket osäkra stationen vid 

järnvägen kan inte ingå i beräkningen/planeringen iså fall måste stationen byggas 

först. 

 
 Infrastrukturen behöver förstärkas med en ringled runt Alsike till andra sidan järnvä-

gen med förbifarten över/under järnvägen. 
 

 Jag hoppas nu på att man inser problemen innan de skapas och korrigerar planen an-

nars måste befintliga invånare tvingas att flytta. En lämplig utbyggnad av Alsike borde 

istället i framtiden ha en långsam utbyggnad med en blandad bebyggelse som hänger 

ihop med nuvarande bebyggelseform för att lyckas med att få ett socialt och ekono-

misk hållbar framtid. Visa respekt för invånarna genom att ta ned våningshöjden till 1-

3 våningar samt glesa ut bostäder och kvarter så att det går att utveckla samhället för 

framtida generationer. Utför projektet på längre tidshorisont än 15 år så att det blir en 

bättre samhällsplanering ur ett ekonomiskt perspektiv. Finansiera och bygg 

idrottsanläggningarna innan bostäderna byggs annars blir dessa aldrig av. 
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Förvaltningens svar: 

Efter granskning har detaljplanen delats upp i etapper, den södra delen av samrådsförslaget 

ingår inte i denna etapp. 

 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 

 

Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Detaljplanen ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna.  

 

I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för 

att försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Un-

der tiden det arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna 

utöka det befintliga reningsverkets kapacitet. Eventuellt kan detaljplanen komma att behöva 

invänta ett antagande till dess att kapaciteten utökats.  

 

Länsstyrelsen har meddelat kommunen att fornlämningarna inte ska vara ett hinder för be-

byggelsen och att de avser lämna tillstånd till ingrepp i samtliga lämningar inom planområ-

det. 

 

Granskningsförslaget innebär att obebyggd åker- och skogsmark bebyggs. Planförslaget in-

nebär också att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas. Detta 

möjliggör bostadsnära rekreation och mötesplatser. Rumsliga öppningar har lämnats mellan 

bebyggelsen för att göra det enklare att nå skogen. Spridningssambandet till skogen i väster 

bryts då planområdet bebyggs, medan sambandet norrut bevaras då den nordöstra naturmar-

ken planläggs som natur. 

 

Under samrådet gavs sakägare, myndigheter och allmänheten möjlighet att tycka till om 

planförslaget. Detaljplanen kommer under granskningsskedet att samrådas med sakägare, 

myndigheter och allmänheten. Det finns då tillfälle att yttra sig om det reviderade planförsla-

get. Utöver de detta har även två medborgardialoger genomförts, 20180609 samt en under 

samrådstiden 20181105. Inbjudan till dialogerna har publicerats på kommunens hemsida och 

Facebooksida innan dialogen. Vidare har kommunen även annonserat i Knivstabygden samt 

UNT innan dialogen. Slutligen bjöds Alsikebor in till den första dialogen med hjälp av vykort. 
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Detaljplanen kommer under granskningsskedet att samrådas med sakägare, myndigheter och 

allmänheten. Det finns då tillfälle att yttra sig om det reviderade planförslaget. 

 

Granskningsförslaget möjliggör för såväl flerfamiljshus, radhus samt villabebyggelse. I 

granskningsförslaget möjliggörs även för en skola med tillhörande fullstor idrottshall. Vidare 

möjliggörs för samlingsplatser i from av en mikropark samt två torg. 

 

Samtliga gator i granskningsförslaget är planerade med gång och cykel som norm. Bilen har 

tillträde överallt med på de gåendes och cyklandes villkor. Samtliga gator i planförslaget är 

utformande utifrån kommunens trafikstrategi. 

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Privatperson 48 

Hej! 

Jag skriver det här å min dotters vägnar. Hon vill att ni låter den lilla skog som finns kvar vara 

kvar. Hon har sin favoritkoja i skogen som hon skulle bli galen om ni hugger ner. 

Hon är även orolig för hur det ska gå för alla djuren som bor i skogen. Vi har ju massor med 

spännande djur som är hennes vänner. Bland annat en räv, vattensalamandrar, massor med 

sällsynta fågelarter och skogshare. Framförallt är hon orolig för naturen, för den behövs för att 

vi alla ska överleva. 

 

Jag kan inte göra annat än att hålla med. Tycker barn är kloka och att vi ska lyssna på dom. 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Granskningsförslaget innebär att åker- och skogsmark bebyggs. Planförslaget innebär också 

att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas. Detta möjliggör bo-

stadsnära rekreation och mötesplatser. Rumsliga öppningar har lämnats mellan bebyggelsen 

för att göra det enklare att nå skogen. Spridningssambandet till skogen i väster bryts då plan-

området bebyggs, medan sambandet norrut bevaras då den nordöstra naturmarken planläggs 

som natur. 

 

Inom ramen för denna detaljplan har en standardiserad naturvärdesinventering har genom-

förts samt en groddjursinventering. Under groddjursinventeringen påträffades en grod-
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djursart, mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris, i den minsta våtmarken. För att 

skydda populationen av mindre vattensalamandrar planläggs den sydöstra delen av planför-

slaget som naturmark.  

 

Privatperson 49 

Hej, 

Några synpunkter på planerna kring Alsike Nord. Varför väljer man att frångå byggnadsstilen 

i övriga Alsike? Det kommer bli en helt annan typ av bebyggelse och den lantliga miljön med 

närhet till grön- och sträv områden blir inte lika lättillgängliga. Det kommer bli en oerhörd 

trafik situation genom Alsike. 2000 hushåll och 2000 bilar som ska igenom villa och 

radhusområdet är inte en bra lösning. Om detta genomförs så måste elevers vägar till de olika 

skolorna säkerställas innan arbeten med Alsike nord påbörjas. Det redan idag en dålig situat-

ion med tungtrafik i höga hastigheter genom 30-området! Se till att de elever som går på 

Adolfsbergsskolan får en idrottshall innan. Det är inte hållbart med en skola utan idrottshall. 

Det finns säkerligen fler som har andra synpunkter, tänk noga över dem innan ni påbörjar 

arbetet med Alsike nord! 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är först 

att gå ut på samråd.  

 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  

 

Privatperson 50 

Hej, 

För att inte tystanden ska tolkas som bifall vill jag be er att tänka om angående Alsike 

Nord. Många av oss boende i Alsike har medvetet valt att avstå från stadsmiljö och 

kollektiva kommunikationsmöjligheter för att komma närmare naturen och en trygg och 

utvecklande miljö för våra barn. Så bygg inte bort det lilla samhället, villaidyllen på landet, 

med femvåningshus som innebär att Alsike blir en likadan förort som många av oss valt att 

lämna. Behåll skog och natur, bygg lekplatser och acceptera att många av era medborgare 

är bilburna. Bygg uppladdningsstationer för elbilar och parkeringsplatser, och komplettera 

med fungerande och pålitlig kollektivtrafik. Och förbättra gärna återvinningsmöjligheterna 

för småhushållen. 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 
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(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Granskningsförslaget innebär att åker- och skogsmark bebyggs. Planförslaget innebär också 

att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas. Detta möjliggör bo-

stadsnära rekreation och mötesplatser. Rumsliga öppningar har lämnats mellan bebyggelsen 

för att göra det enklare att nå skogen. Spridningssambandet till skogen i väster bryts då plan-

området bebyggs, medan sambandet norrut bevaras då den nordöstra naturmarken planläggs 

som natur. 

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Knivsta kommun arbetar idag med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse, något 

som bland annat innefattar en god kollektivtrafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med 

UL avseende kollektivtrafikförbindelser och ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbyg-

den.  

 

Privatperson 51 

Hej, 

Nedan följer mina synpunkter gällande bygget Alsike Nord etapp 2, Diarienr: PLA 2010- 

020015. 

 

En genomgående och överhängande del i byggandet i Alsike handlar främst, enligt mig 

och grannar i Alsike om: 

 

- Parkeringar: Det finns redan ett stort eftersatt behov av parkeringar (och har varit och är 

fortfarande ett stort ihållande problem främst ur säkerhetssynpunkt gällande framförande av 

brandbil/sopbil/snöplogar mm) när det inte planeras in parkeringar till främst flervåningshus. 

Det är oacceptabelt att de som får köpa tomt för att bygga flervåningshus, inte har krav på sig 

att även bygga tillräckligt många parkeringsplatser för de som kommer att köpa och bo i deras 

hus. Detta problem blir då alla andras problem, istället för just den som det borde falla på – 

den som köpt och byggt på tomten. Detta sätt att arbeta i kommunen är oacceptabelt. Vinstin-

tresset och tomtköpare går före säkerheten för våra barn och framförandet av uttryckningsfor-

don försvåras och blir många gånger inte görbart (finns redan exempel på när det brann i sko-

gen vid Vrå/Åsgatan, och brandbilen kunde inte komma fram pga bilar stod för nära parke-

rade utefter gatan och ingången till parkeringen vid skogen.. - det MÅSTE finnas tillgång till 

parkering för bilar, där en eventuell parkering på gator isåfall behöver vara bredare gator där 

utryckningsfordon ryms att köra förbi samt helst 2 bilar även kan mötas jämte en parkerad bil. 

Problemet finns bl.a på Åsgatan/brunnbyvägen/villebrådsgatan, vilket varit ett hett samtal-
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sämne i Alsike och bidragit till flertalet mail från oss medborgare och boende i Alsike till 

kommunen. Tyvärr verkar inte några ärendenr. Finnas gällande våra mail/ärenden och ingen 

respons/återkoppling från Knivsta kommun har heller funnits. Oavsett hur mycket kommunen 

vill att vi som bor i Alsike eller de som kommer och hälsar på oss i Alsike, inte ska äga en bil, 

så blir det OMÖJLIGT att inte räkna in den del som är i behov av bil för att hinna pendla till 

och från jobbet och hinna hämta våra små på förskolan i tid. Ett utbyggande av lokaltrafiken i 

Alsike behöver finnas innan någon kommer kunna leva utan bil härute. Samåknings-platser 

bör kommunen även isåfall satsa på. 

 

- Grönområden: Det har byggts bort de få små grönområden som funnits i bostadsområdena, 

vilket gör att närheten till samlingsplatser och parker inte finns. Det behöver därför byggas 

fler mitt i bostadsområdena så att det blir ett levande och lustfyllt område att bo och leva i. 

Det byggs alltför tätt, och minsta skogsparti längs brunnbyvägen byggs bort. Var ska barnen 

spontant kunna leka? Var ska hunden kunna kissa på vägen till förskolan? Det är oacceptabelt 

att man ska behöva gå in bakom någons hus till skogen för att komma in i en skog!.. därför 

blir det många hundar som tyvärr kissar på nåns brevlåda istället.. just nu ligger skog runt 

om och bakom husen.. hur ska dessa bli tillgängliga för alla? 

 

- PARKER/TORG/SOCIALA SAMLINGSPUNKTER – i nuläget finns egentligen INGA 

sådana platser som är självklara samlingspunkter för oss boende i Alsike. Alsike blir en ”so-

vande stad”, där alla pendlar till sina arbeten i Sthlm/arlanda/uppsala, hämtar på förskolan och 

åker hem. Är det målet? Hur ska det förebyggas & åtgärdas? 

- Ställen för ungdomar att hänga och umgås? Var finns naturliga samlingspunkter för Al-

sikes ungdomar, att samlas och hänga? Pga att hela Alsike är byggt, hus efter hus, och det inte 

finns några parker eller torg eller lekplatser integrerat mitt i bostadsområdena eller längs med 

brunnbyvägen (Alsikes ”stora väg”), så blir det att ungdomar hänger utanför någons hus och 

det blir självklart störande ljud av ungdomar som skrattar och pratar och kanske kör EPA osv, 

medan vi andra småbarnsföräldrar försöker sova de få timmar vi har innan våra små vaknar. 

Det behövs ett levande samhälle i Alsike för ALLA ÅLDRAR. 

- Aktiviteter: ett café i tex Handelsbankens lokaler vid Alsike närlivs hade varit något, en 

thaikiosk, en Indisk kiosk att handla hem take-away – just nu finns INGET förutom Närlivset 

och pizzerian i Alsike.. alla behöver ÅKA BIL ner till Knivsta eller Uppsala för att handla 

mat, fika mm. Det finns så många möjligheter, men nu har många möjliga platser där bra 

samlingspunkter såsom ett mysigt torg med bänkar, gräsmatta för picknick och mys, prome-

nadstråk mm BYGGTS BORT!.. Det är tragiskt och ganska svårt att förstå hur man har tänkt 

sig när man byggde alla dessa hus så tätt och utan några platser för de boende att samlas och 

umgås på. Om Knivsta kommun vill tjäna pengar, så se till att inte förstöra det som gjort Al-

sike eftertraktat – närheten till grönområden! Kommunen kommer förlora större pengar och 

anseende om detta inte slutar, samt inte åtgärdas! Gör om gör rätt! 

- Om ni vill ha fler förslag på idéer för hur man på bästa sätt kan göra Alsike mer eftertraktat 

igen, är ni välkomna att höra av er. Vi är många som börjar fundera på att flytta om det inte 

blir någon ändring på hur det byggs, vad som prioriteras och hur man lyssnar på kommunens 

invånare. Jag hoppas verkligen att samma misstag inte upprepas igen.. 

 

Förvaltningens svar: 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  
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Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Framkomlighet för bland annat räddningsfordon har säkerhetsställts i planförslaget. Planför-

slaget remitteras även till räddningstjänsten för att säkra detta.  
 

Knivsta kommun arbetar idag med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse, något 

som bland annat innefattar en god kollektivtrafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med 

UL avseende kollektivtrafikförbindelser och ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbyg-

den. 

 

Granskningsförslaget innebär att åker- och skogsmark bebyggs. Planförslaget innebär också 

att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas. Detta möjliggör bo-

stadsnära rekreation och mötesplatser. Rumsliga öppningar har lämnats mellan bebyggelsen 

för att göra det enklare att nå skogen. Vidare möjliggör planförslaget två torg som kan fun-

gera som en samlingsplats.  

 

Inom planförslaget möjliggörs det för centrumverksamhet, vilket innebär att bland annat när-

service, café, restauranger, kontor och/eller liknande verksamhet. 

 

Privatperson 52 

Angående detaljplan för Alsike Nord etapp 2 PLA 2010-020015 

 

* Innan man sätter igång att exploatera Alsike i en allt för hög takt bör det finnas bättre planer 

hur man skall hantera den hastigt ökade befolkningen och dess behov. Tycker inte att det 

finns riktigt bra svar på hur kollektivtrafik, vägnät och parkeringsmöjligheter skall hanteras. 

Redan idag är Brunnbyvägen väl trafikerad vissa tider på dygnet, där det dessutom finns ett 

flertal skolor i närheten med mycket barn i rörelse. 

 

* Utveckla först service och rekreation i Alsike innan man fyller på med ännu mer folk. Ett 

exempel är en idrottshall till Adolfsbergsskolan. Idrott är bra för ungdomarna, det behöver jag 

knappast påpeka. Risken är att om det inte görs först blir det inte blir av alls. Ungdomar be-

höver sysselsättning, annars är risken att man driver omkring. 

 

* Fanns det inte en detaljplan över hur Alsike skulle utformas? Med max trevåningshus (kan 

minnas galet)?! Då känns det uppåt väggarna att bygga hus upp till 35m höga, detta bidrar 

inte till en känsla av småskalighet. 
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* Flyttade till Alsike för fyra år sedan från ett av Uppsalas problemområden. Alsike har varit 

lite som en oas i det i övrigt allt stökigare Sverige. Ser med fasa nu på hur Alsike skall förtä-

tas med höga hyreshus, vilket med all sannolikhet kommer bidra till ökad kriminalitet och 

stök. Det är bara se hur många övriga förorter fungerar runt om i vårt land. Bland annat sko-

lan har fungerat fantastiskt bra här i Alsike jämfört med Uppsala, utan stök och bråk och så 

vill jag att det förblir. Alsike är fantastiskt i den småskalighet det är och det är beklämmande 

att man nu vill göra mer småstad av det. För dem som vill ha storskaligheten så finns Uppsala, 

Märsta och Stockholm i närheten. Jag och många med mig har valt Alsike för vad det är, 

tryggt, lugnt och trivsamt. Låt det så förbli. 

 

Förvaltningens svar: 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 

 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  

 

I granskningsförslaget möjliggörs för en skola tillsammans med en idrottshall.  

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Privatperson 53 

Generella synpunkter 

 

Gällande parkeringsmöjligheter så beaktar man inte de stora problem som idag 

finns i redan bebyggda områden i Alsike som delvis kommer förvärras med 

ytterligare förtätning -Vilket ökar risken för de boende och då framför allt barn och 

äldre med nedsatt syn och hörsel då fri sikt försvinner när står bilar efter 

vägkanterna istället för på ordnade parkeringsplatser. 

 

Man har inte fångat upp den sociala hållbarheten genom att förankra den totala 

omvälvningen av Alsike hos invånarna. Den medborgardialog som utfördes med 

kort varsel, under en tid då många är bortresta har tydligt inte fångat det missnöje 

som finns på orten. En fördjupad enkät borde utföras. 

 
Synpunkter berör planområdets södra del med tänkt nyttjande BCP III-V f2 

Antalet våningar är inte anpassad efter befintligt bebyggelse vilket direkt kommer 

medföra väsentligt påverkan för intilliggande fastighetsägare. Man följer inte den 
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generella riktlinjen som kommunicerats vid samråd att gradvis tona ner antalet 

våningar mot befintlig bebyggelse. 


Delar av den ytan som planeras för BCP III-V ligger på en höjden +30 m (Rh2000) 

och resterande del av planområdets södra del ligger på ca +22 m vilket förstärker 

den negativa effekten av stort antal våningar. 


Man nyttjar inte möjligheten att minimera trafiken förbi den nybyggda skolan och 

beaktar inte barnens säkerhet i området, snarare tvärtom i och med att man 

maximerar antalet våningar samt möjliggör näringsverksamhet i bottenvåningen 

som dessutom kommer innebära transporter. Redan nu efter skolans invigning går 

det att se problem under vissa tider på dagen med trafik till och från skolan. 


Vägen förbi skolan är inte anpassad för större trafikmängder, speciellt efter 

anslutningen mot Brunnbyvägen där siktlängden är kort. 

Förslag på ändringar: 

 

Ändra antalet våningar till II-III vilket kommer minska trafiken och få byggnader att 

smälta in bättre i området. 

 

Inför parkmark på den del av ytan som ligger högt för att få byggnader att smälta in 

bättre genom att de placeras på den lägre ytan. 

 

Utöver begränsning i form av våningsantal bör man beakta byggnadshöjd. Mot 

befintlig bebyggelse ska man inte bygga högre hus så att man tar bort utsikten mot 

horisont så att man får känsla av att man har en hög mur av bostäder som stänger 

in en. 

 

Ställ krav på byggherrarna att bygga fler boende parkeringar i källaren så att man inte låter 

parkeringsproblem bli ett problem för de i omgivningen eller för 

kommunen. Parkeringar behövs även för de som ska besöka, leverera samt de som 

arbetar i området. 

 
Förvaltningens svar: 

I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  
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Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Detaljplanen kommer under granskningsskedet att samrådas med sakägare, myndigheter och 

allmänheten. Det finns då tillfälle att yttra sig om det reviderade planförslaget. 

 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är först 

att gå ut på granskning. Samrådsförslagets södra del ingår ej i denna etapp. 

 

Privatperson 54 

Bevara Alsike som det attraktiva område det är 

Många som flyttat till Alsike har gjort det från mer tätbebyggda områden i Stockholm och 

Uppsala, för att man ville bort från den miljön och komma till ett mer barnvänligt alternativ. 

Det är en av anledningarna till att Alsike är så populärt. Ingen jag har pratat med har flyttat till 

Alsike för att ha nära till stationen, för egen del var det precis tvärtom då jag sett baksidan av 

en närliggande station och vad det för med sig i otrygghet. Byggnadsstilen är också en avgö-

rande faktor. De flesta människor (familjer) vill idag bo i hus, I Alsike har det varit ett alter-

nativ. Nu ser vi att värdet av våra befintliga bostäder kommer att sjunka, med ett höghusom-

råde/stationsområde precis intill knuten. Det känns som ett stort svek av kommunen att inte 

lyssna på befintliga invånare och att bevara kommunen som den unika plats den är. Vi som 

har valt att bygga vårt hus i Alsike har har inte bara investerat pengar i projektet utan har 

också investerat våra och våra barns liv och livssituation. 
 

Begränsa totalhöjden av byggnader 

Var observant på att det är stora differenser mellan tillåten byggnadshöjd och totalhöjd på 

husen. Detta riskerar resultera i betydligt högre hus än vad som förmedlas i planen. Jag vill att 

det begränsas till max II-III våningar och att man inte tillåter ytterligare våningar i form av tex 

takvåningar el liknande. Ju lägre hus man har, desto mer attraktivt tror jag området kommer 

att bli och det kommer smälta ihop bättre med befintlig byggnation. 
 

Våga avvakta 

Med tanke på någon station inte kommer att finnas klar på väldigt många år i Alsike, är det 

viktigt att skynda långsamt. Idealbilden av ett bilfritt samhälle, håller tyvärr inte. Folk kom-

mer att ha bil, var ska bilarna ta vägen när det inte finns parkeringsmöjligheter? Det är inte 

alltid praktiskt görbart i livspusslet att med barn cykla eller åka buss. Och attraktionen i etapp 

2 i nuvarande bilfria utformning förutsätter ju att stationen finns på plats. 

 

Gatubredd 

Se till att det finns framkomlighet för ex utryckningsfordon och liknande mellan huskroppar. 

Tänk på ökad risk för spridning mellan hus vid brand när dessa står nära varandra. 
 

Bygg en idrottshall till Adolfsbergsskolan. 

Det blir inte billigare för att man väntar, och bygg den nu för befintliga invånare/elever, innan 

man ökar antalet invånare och ökar kostnaderna för samhällsstruktur ännu mer. Att hallen 

redan har dragits in av kommunen är riktigt pinsamt och har gjort människor i Alsike upprik-

tigt ledsna och förbannade. 
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Adolfsbergsskolan behöver en idrottshall 

Idag finns det många studier visar att idrott och rörelse ger barnen bättre förutsättningar att 

tillgodogöra sig kunskap i skolan. Man har tex visat att barn som fick ha idrott varje dag i 

skolan, ökade sina kunskaper i matte och svenska trots att timmarna i matte och svenska inte 

ökades. Man såg också en större andel barn med godkända betyg när de gick ut grundskolan. 

Och en minskad stress. Hur man med dagens kunskap om vikten av idrott , kan dra in bygg-

nation av en idrottshall till Alsikes största skola är för mig obegripligt. Dessutom riskerar man 

att förlora högkvalitativ personal som känner sig svikna av kommunen, och inte vill jobba 

med en kommun som inte satsar på idrott. 
 

Prioritera att bygga en idrottshall till Adolfsbergsskolan. 

I Alsike Nord etapp 2, planeras för ett mycket stort antal bostäder och flera skolor. Det är av 

största vikt att det i området också finns en idrottshall, och med tanke på planerat område 

kommer det inte att räcka med bara en. Om man inte prioriterar detta nu, riskerar ett mycket 

stort antal barn stå utan. En idrottshall tillgodoser också ett föreningsbehov lokalt i Alsike, 

vilket skulle få fler barn i rörelse och minska behovet av biltransport in till Knivsta. 

 

Skapa ett väl fungerande trafikflöde 

Med tanke på den mängd bilar som idag passerar Brunnbyvägen ut till Björkkällevägen för 

vidare färd mot tex Uppsala, är det av största vikt att man får ett väl fungerande trafikflöde 

genom etapp 2. Jag tror inte på en torglösning med låg hastighet, då detta riskerar skapa tra-

fikstockning i rusningstid och utgöra en falsk trygghet. Hellre då att överväga tex planskild 

väg. Med Adolfsbergsskolans placering och uppstart, har trafikflödet genom Alsike ändrats 

nämnvärt och skapar en otryggare passage av skolbarn över Brunnbyvägen. Med en station 

och centrum ner mot Björkkällevägen kommer biltrafiken dit att öka ännu mer. Det behövs 

också en säker cykelväg som ett alternativ för att kunna cykla till Uppsala från Alsike Nord, 

tex längs med järnvägen. 
 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
 

Planförslaget har utformats utifrån kommunens trafikstrategi och tidigare nämnda avtal av-

seende bostadsbyggande. Detta innebär att gång- och cykeltrafik har främjas inom området, 

även möjligheterna att resa kollektivt har prioriterats framför bilens framkomlighet. Fram-

komlighet för räddningstjänsten har beaktats. Planförslaget remitteras även till räddnings-

tjänsten för att säkra detta. 

 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  

 

I granskningsförslaget möjliggörs för en skola tillsammans med en idrottshall. 

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, korningen Brunnbyvä-

gen/Björkkällevägen ingår inte i denna etapp. 

 

Privatperson 55 & 56 

Synpunkter på nya området 

BCP 3-5 höghus medför ökad trafik på väg som går förbi skolan. Här promenerar/hänger 

många barn. Berget som lämnats kvar är fint men skymmer sikten – önskvärt med så lite tra-

fik som möjligt + farthinder. Riskfyllt. Vårt önskemål är att grönområdet lämnas istället.  

 

Vi vill EJ ha högre hus än 2-4 våningar som ursprunglig detaljplan – håll er till den. 

 

Infrastruktur är redan ansträngd – ståplats på bussar och tåg. Vänta med byggplaner tills järn-

väg + station är klart. Det blir kaos om 5000 personer flyttar hit och inga möjligheter till kol-

lektivtrafik finns.  

 

Önskemål och cykelväg från Alsike Nord till Uppsala.  

 

Planera för parkeringsplatser.  

 
Förvaltningens svar: 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 
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I det så kallade fyrspårsavtalet åtar sig regionen att tillgodose god kollektivtrafikförsörjning 

av områdena Alsike och Nydal. Dessutom åtar sig Regionen att se till att det finns erforder-

liga medel i Länsplan för transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029 för att angöra Al-

sike, Nydal och vidare till Bergbrunna med gång- och cykelvägar.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Privatperson 57 & 58 

Hej, 

2000 bostäder på den ytan blir alldeles för tättbebyggt. Vi önskar bibehålla Alsikes lugna 

karaktär. Vi önskar också bibehålla Alsikes blandade bebyggelse med lägenheter och villor 

också för att det inte ska bli ett stökigt område. 

 

Behåll också en del av den natur som finns för att skapa en naturlig miljö för barn och vuxna 

att vistas i. 

 

Tillse att det finns parkeringar och även gästparkeringar. Bor man i Alsike är det många som 

har behov av bil eftersom det inte finns så många arbetstillfällen här. De flesta arbetar inne i 

Uppsala eller Stockholm. Och även de gäster som kommer, kommer hit med bil. 

 

I detta område finns många barnfamiljer. Många far- och morföräldrar följer också med och 

vill flytta hit för att vara nära sina barn och barnbarn. Därför önskar vi att man planerar in ett 

äldreboende när den äldre generationen behöver det och inte vill flytta från sin invanda miljö i 

Alsike. 

 

Det behövs också ställen där ungdomarna kan ”hänga på”, både inom- och utomhus. 
 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Granskningsförslaget innebär att åker- och skogsmark bebyggs. Planförslaget innebär också 

att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas. Detta möjliggör bo-

stadsnära rekreation och mötesplatser. Rumsliga öppningar har lämnats mellan bebyggelsen 

för att göra det enklare att nå skogen.  
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I de tidigare etapperna av Alsike har främst småhus byggts där varje fastighet ansvarat för 

det egna behovet av parkering på tomten. Det är upp till exploatören som bebygger marken 

att lösa parkeringsbehovet inom kvartersmarken. I detaljplanen görs bedömningen att det 

finns utrymme att anordna parkeringsplatser i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

I granskningsförslaget möjliggörs för bostäder, vilket innefattar boendeformer för äldre 

såsom trygghetsboende, seniorbostäder etc. I kvarteret i korsningen huvudgatan/Brunbyvägen 

möjliggörs även för särskilt boende.  

 

Privatperson 59 

Ytterligare synpunkt på Alsike Nord etapp II. 

Ändra p-normen och öka möjligheten för trafikgenomströmning mot hur det är planerat. Vi 

har redan byggt in p-problem på olika ställen i Knivsta. Jag nämner här terasshusen där man 

trodde att studerande utan bil skulle flytta in. Det blev totalkaos och är fortfarande stor fru-

stration. Folk har bil! Surprice! Även de som bor i ettor nära Knivsta station. Jag nämner även 

kring BO KLOK-husen i Alsike där det ibland inte går att komma fram på gatan p.g.a. att 

bilarna i området inte får plats. Ibland står bilarna i vägen så att folk inte kommer ut med sin 

bil från sin tomt. Jag nämner även centrala byggnader som har skapat sig en boendeparkering 

på torget framför kommunhuset, vilket gör att det är svårt att parkera när man ska på evene-

mang i kommunhuset om kvällarna. Jag nämner även BO KLOK-området norr om Högåssko-

lan, där besökande gäster får ställa sig på kommunens pendlarparkering eftersom det inte 

finns parkeringsplatser i tillräcklig utsträckning vid husen. Jag vill även nämna Kolugnsvä-

gen, där man måste felparkera om man ska besöka eller hämta eller lämna barn hos kamrater. 

Det kommer bli ännu värre här i Alsike Norr. Ingen vill det. Man vill kunna ha sina gamla 

föräldrar på besök, även fast de är skröppliga och bara kan gå ett par meter i taget. Och man 

kanske vill ha både mor- och far-föräldrar på besök vid samma tillfälle. Och man kommer att 

fortsätta behöva skjutsa barn till aktiviteter och kompisar. Och man kommer att fortsätta be-

höva skjutsa barn till förskolan om man får en plats i fel ände av kommunen. Och man behö-

ver ta bilen när man åker och handlar, vare sig man ska till en matvarubutik, IKEA eller en 

klädbutik. För Alsike N ligger mitt i ingenstans. 

 

Förvaltningens svar: 

Det är upp till exploatören som bebygger marken att lösa parkeringsbehovet inom kvarters-

marken. I detaljplanen görs bedömningen att det finns utrymme att anordna parkeringsplatser 

i enlighet med gällande parkeringsnorm.  

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-
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ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Privatperson 60 

Hej, 

Synpunker på planen 

 

I den här planen bygger vi för väldigt mycket mer invånare i Alsike. Planen omfattar också 

färre parkeringsplatser för den förutsätter att vi reser mer kommunalt. 

 

Jag anser att det då är självklart att planera för större livsmedelsaffärer än närlivs som finns i 

nuvarande plan. Att inte kunna handla livsmedeli ett sånt tätbebyggt område försvårar för 

invånarna. Att behöva ta bussen in till Knivsta för att handla (i och med att bilåkande ska 

minska) är osannolikt då vi fortfarande måste utgå från att vi som bor i Alsike dessutom pend-

lar till ex Stockholm eller Uppsala. Lägger man två timmars pendling om dagen för att det 

inte finns jobb i Knivsta vill man inte lägga en timmes pendling tur och retur till matäffären i 

Knivsta också för att det inte finns i Alsike. Att kombinera med att hämta barn i Alsike också 

så är det inte svårt att se att den ekvationen inte går ihop. Förenkla och få fler invånare genom 

fler livsmedelsaffärer. 

 

Jag anser också att Knivsta kommun måste stå upp för oss invånare som bor på östra sidan om 

järnvägen. I ritningarna nu ligger inritat att järnvägen flyttas mot östra sidan. Om så blir fallet 

är det inte möjligt att stanna kvar i kommunen. 
 

Förvaltningens svar: 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Trafikverket kommer i en så kallad Järnvägsplan besluta  om den exakta placeringen av två 

extra spår, samt var Alsike station med tillhörande plattformar ska placeras. Eftersom järn-

vägen mellan Uppsala och Stockholm är ett nationellt riksintresse har Knivsta kommun små 

möjligheter att påverka spårens och stationens exakta placering, men både kommunen och 

allmänheten kommer få möjlighet att yttra sig i det kommande järnvägsplanearbetet för att 

konsekvenserna för nuvarande bebyggelse ska bli så små som möjligt. 
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Privatperson 61 

Hej! 

Hur ställer man sig till vidare utbyggnad av Alsike Nord ifall det inte blir nya på- och avfarter 

till motorvägen i anslutning till Alsike? Om av- och påfarter inte byggs och Alsike Nord fort-

sätter bebyggas skulle det innebära extrema trafikmängder på Brunnbyvägen då de flesta 

måste köra igenom hela Alsike för att komma ut på motorvägen. För oss som bor längs med 

Brunnbyvägen i området närmast Knivsta (Boängsåsen) känns det som en ohållbar situation. 

Särskilt med tanke på hur mycket barn som bor och rör sig i området. Mitt förslag är att 

kommunen väntar med vidare utbyggnad av Alsike Nord tills man vet hur det blir med de nya 

på- och avfarterna till motorvägen. 
 

Förvaltningens svar: 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 

 

I fyrspårsavtalet återges att en ny trafikplats som ska försörja Alsike och på längre sikt ”Ny-

sala” för anslutning till E4:an bedöms behövas när befolkningen ökar. 

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad.  

 

Privatperson 62 

Så som varande fastighetsägare och tillika sakägare framlägger jag härmed mitt ärende 

gällande planerad byggnation av Alsike Nord etapp 2. 

 

Jag har som fastighetsägare tillika sakägare emottagit Er försändelse om detaljplan för Alsike 

Nord etapp 2. Ni skriver att ”alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser 

och registrerar alla inkomna synpunkter.” 

Ni politiker, tjänstemän och konsulter vill göra gällande att detta förfaringssätt är demokrati. 

Min reflektion blir att vad jag än framlägger för synpunkter som inte samtycker till Era 

byggnationsplaner i realiteten är förslösad tid från min sida. Vad kommer mina åsikter göra 

för skillnad när det framgår mad all tydlighet att Ni, oavsett befintlig opinion mot dessa bygg-

planer, kommer att genomföra Era byggnationer här i Gamla Alsike. Trots detta faktum ska 

jag delge Er min syn på Era byggplaner. 

 

Jag och min man lämnade Stockholm för att bo lantligt. Jag har mina rötter här och vi valde 

att flytta hit för att slippa stadspulsen, bullret, avgaserna, stressen, trängseln och vi bytte ut det 

till natur utanför vårt köksfönster, djurliv utanför tomten i form av allt ifrån älgar och rådjur 

till räv, lo och fåglar för att bara nämna ett axplock. Detta boende är vår pensionsinvestering. 

Här har vi tänkt att åldras i en lugn och idyllisk naturmiljö. Vi har investerat pengar, tid och 

kraft på vår bostad och tomt. Ni talar om värdeökning av våra tomter. Detta påstående kan 
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bara bli spekulationer från Er sida. Det är inte otroligt att värdet av vår fastighet tvärt om 

kommer att sjunka om det framför fastigheten reser sig 35 meter höga väggar/fasader i form 

av fyra eller femvåningshus uppradade utefter Björkkällevägens vägren. Vi flyttade hit för att 

ådras i detta hus omgärdat av underbar natur utanför tomten – Inte en stad! 

 

Era byggplaner inte bara kommer att påverka vårt välmående, jag menar att det redan gör det 

och inte är det i positiv riktning. Ni åberopar dessa återkommande samråd. Jag menar att 

dessa samråd mest tjänar som spel för gallerierna. Om dessa möten skulle vara namnet värd så 

skulle Ni behöva upphöra med Era mingelpartyn/ dropp-in. Jag tolkar det som att Ni helt en-

kelt inte har modet att kalla till ett gemensamt möte med mötesledare och att alla fick samma 

information samtidigt och att alla fick uttala sig inför alla så att alla fick höra allas åsikter 

samtidigt. Det är demokrati. Men det skulle kunna innebära att det blev en gemensam debatt 

och risken skulle förestå att det då bildades en större opinion EMOT Era planer. Som med-

borgare i Knivsta kommun påverkar Er brist på lyhördhet, brist på tillmötesgående, brist på 

empati för oss som redan bor här och INTE vill se dessa planer sättas i verket, dessa brister 

hos Er ökar enbart politikerföraktet, tro inget annat. Ni behöver bevisa att Ni lyssnar till oss 

som redan bor här, släpper på prestigen och maktlustan och istället vågar backa och säga att 

Ni inte är sämre än att Ni kan ändra Er. Vi vill inte ha en stad här ute. vi vill fortsätta att bo 

lantligt. 

 

Angående vår natur här ute; så har Ni låtit göra en naturvärdesinventering. Gott så. Vi som 

bor här vet att det finns både större och mindre vattensalamandrar i området. Dessa har fun-

nits i området under lång tid. Vad som nu är avgörande för Er är att både känna till och att 

rätta Er efter de lagar som gäller rörande vattensalamandrar. Samtliga grod- och kräldjur är 

fridlysta enligt 6§ i Artskyddsförordningen (ASF 2007:845) Större vattensalamandrar är dess-

utom listade som B och N i Artskyddsförordningens bilaga 1, vilket innebär att det är förbju-

det att skada eller förstöra artens fortplantningsområden eller dess viloplatser. Men det finns 

även andra värden som inte står inskrivna i den Svenska Lagen. Om Ni sätter Era planer i 

verket så kommer Ni att vara skyldiga i fråga om förstörande av naturområden och naturvär-

den som oåterkalleligen går förlorade och är omöjliga att återställa. När man fäller ett träd 

dödar man i realiteten inte ”bara ett träd” man dödar ett helt omkringliggande områdes ekosy-

stem innehållandes ENORMA mängder med livsbetingelser för en uppsjö djur och växter och 

dessa ekosystem är även vi människor beroende av för att må bra. Men jag utgår att sådana 

perspektiv icke låter sig betyda något för Er - vilket är sorgligt - för Ni grundar i så fall Era 

politiska beslut på ett väldigt endimmensionellt plan - nämligen de Ekonomiska. Ni ser att Ni 

kan sälja mark och är helt upptagna med att vara en del av en liten grupp med makt som be-

stämde sig för att bygga en stad. Vad Ni glömmer är att det finns långt fler värden att värna 

om än de Ekonomiska. Vi kommer att minnas Er som dem som bidrog till att förstöra det 

Svenska kulturlandskapet. Har Ni varit här och vandrat runt? Gått längs Norra Alängsvägen 

tagit stigen över Pingla Ström och sedan tagit av vänster längs Fornåsavägen. Platsen är ma-

gisk på vår och sommar. Allt detta planerar Ni att skövla, för all framtid. Det växer små Or-

kideer längs Björkkällevägen. Visste Ni det? Då vet Ni också att alla orkideer i Sverige är 

fridlysta! Vägrenen längs Björkkällevägen är också barnkammare till insekter som humlor, 

fjälilar och bin. Visste Ni det? Allt detta planerar Ni att skövla för att Ni har makten att göra 

det. Såå sorglikt. 

 

Än en gång; Vi vill inte ha några fyra och femvåningshus här. Jag passar på att nämna det 
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estetiska i nuvarande byggnationer längs Brunbyvägen. Vi uppskattar INTE att titta ut genom 

köksfönstret och behöva stirra ut på en fastighet som går i färgerna bajsbrunt och orange vil-

ket vi måste utstå idag. Vem i hela friden godkände dessa fasadfärger?? 

Sedan kan vi fundera kring ämnet buller. Vad tror ni att dessa höga 4 och femvåningsfasader 

skulle generera i studsande buller gentemot vår fastighet? Vår fastighet ligger precis i gräns 

med Era planer på 4–5 våningshus! Ingen undersöker detta och ingen visar att de genuint bryr 

sig från Er sida! Behöver jag nämna ökade luftföroreningar. NI är bra naiva som dessutom 

tror att Ni kan ta Er rätten att bestämma vilka som ska få bo här i så fall. För det är ju vad Ni i 

praktiken gör när Ni säger att om man ska bo här får ¾ av de boende inte äga en bil - så naivt. 

Ändå står det i era beräkningar att det kommer att passera ca: 9.000 fordon från Alsike Etapp 

1 samt att Ni beräknar att det ska tillkomma ca: 7.900 fordon om Ni sätter Alsike Etapp 2 i 

verket. Det kommer i så fall innebära nästan 17.000 fordon precis utanför vår tomt PER 

DYGN eller ca: 700 fordon varje timme, ja, jag säger det igen - precis utanför vår tomt! 

Sedan lyfer jag vad Era byggplaner kan komma att innebära socialt för oss alla här ute. Att 

samla en massa människor på en så liten yta kan med inte obetydlig sannolikhet innebära 

stora sociala problem. Ni planerar för att bygga minst 30% hyresrätter, två större skolor med 

ca: 1800 elever! Ni tror inte att det kommer att innebära några problem? Utan allt ska bara 

vara så fint och bra och man ska ”vilja bli kär och dröja sig kvar” Det där kallar jag för rena 

floskler. Varken jag eller Ni kan ha en aning om vad det kommer att resultera i att pressa in så 

många människor på ett litet område. Men historien visar att det kan komma att innebära 

svåra sociala problem. Vad jag dock vet är att stora skolor ökar risken för att barnen, vår 

framtid, kan fara illa. Forskning visar att barn och unga mår bra av att vistas i småskaliga 

sammanhang där man blir sedd och lyssnad på. Inte storskalighet – det riskerar att lägga gro-

grunden för ohälsa på mer än ett sätt. De kan komma att uppleva att de försvinner i den stora 

mängden. Detta gäller inte enbart små barn i förskoleålder som far mycket illa av dagens stora 

barngrupper. Detta gäller i lika stor utsräckning äldre barn och tonåringar. 

 

Vad blir då min kontenta; jo jag vill varken ha någon tågstation, något fjärde spår och icke 

heller någon stad utanför mitt sovrumsfönster! Jag är en av många boende här ute som röstar 

på Ert nollalternativ. Jag skulle kunna lyfta fler ämnen men väljer att begränsa till ovan sagda. 

 
Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Inom ramen för denna detaljplan har en standardiserad naturvärdesinventering har genom-

förts samt en groddjursinventering. Under groddjursinventeringen påträffades en grod-

djursart, mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris, i den minsta våtmarken. Gransk-

ningsförslaget innebär att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas. 

För att skydda populationen av mindre vattensalamandrar planläggs den sydöstra delen av 

planförslaget som naturmark.  
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Större vattensalamander eller andra groddjur påträffades ej, varken vuxna djur eller rom. I 

den större våtmarken påträffades inga groddjur eller rom. I det öppna området, väster om 

skogsområdet, påträffades inga groddjur. 

 

Naturvärdesinventeringen påvisar inte att dessa marker ska vara särskilt viktiga för hotade 

arter av fjärilar eller små orkidéer. Förvaltningen finner inte heller några andra underlag 

som påvisar att en ytterligare inventering behövs. 

 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, den föreslagna bebyggelsen vid Björkkäl-

levägen ingår inte i detta granskningsförslags. 

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. 

 

Privatperson 63 

Hej, 

Jag vill lämna in ett tycke kring planen för Alsike etapp 2. 

 

Jag och min familj flyttade till Alsike för 2 år sedan från Stockholm. Vi fastade för Alsike 

p.g.a. den lugna stämningen och de mysiga villaområdena. Jag bor idag i etapp 1 och tycker 

egentligen det är lite för tätbebyggt här, men när man ser planen för etapp 2 är den mycket 

värre. Vad jag förstått ska ungefär lika många bo i etapp 2 som i hela resterande Alsike idag. 

Jag tror detta kommer förstöra den mysiga bykänslan som finns idag. Jag finner heller inget 

villaområde i planen vilket är väldigt trist. Jag ser även ett bekymmer trafikmässigt. Brunnby-

vägen är redan idag hårt ansatt där det nästan är kö genom byn mellan kl 7.30-8.30. När jag 

pratade med er på öppen dialog på Brännskärsskolan lät det inte som E4 påfart vid Halmby 

finns med i planerna. Tågstationen ligger ju nästa 20 år bort i tiden. Ska man trycka in så 

mycket folk i etapp 2 som planen är måste man säkerställa att folk kan ta sig till och från job-

bet på ett bra sätt. Nu har jag i alla fall lämnat en åsikt om detta. Jag tycker man borde ta bort 

några hundra bostäder från planen genom att sänka antalet husvåningarna och spara lite mer 

natur mellan husen. 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. 

 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-
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programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 

 

I avtalet återges att en ny trafikplats som ska försörja Alsike och på längre sikt ”Nysala” för 

anslutning till E4:an bedöms behövas när befolkningen ökar.  

 

Privatperson 64-75 

Hej ! 

Här kommer några synpunkter som ni måste beakta inför fortsatt planering av Etapp 2. I den 

medborgardialog ni hade i Brännkärrsskolan för ngn vecka sedan var det många som kände 

oro över vad som komma skall. Summeras dessa intryck handlar det om hållbar utveckling 

inom flera områden. Miljö & trivsel, skolor, fritid, energisystem, kommunikationer , väg, cy-

kel- och gångbanor tillgång till grönområden, byggprocessen, lekparker och mycket annat. 

Här följer några starka synpunkter som ni måste beakta i det fortsatta arbetet. 

 

1. Värna om det jordbruksstråk öppna landskap som går utmed Mariebergsvägen i nordvästlig 

riktigöver Björkällevägen och vidare mot järnvägen. Detta stråk måste bevaras som jord-

bruksmark dvs öppen åkermark på bägge sidor om Björkällevägen. Att som idag planera för 

höga hus , skolor mm ger inget välkomnade intryck för de som reser in i Alsike österifrån. 

Dessutom försvinner värdefull jordbruksmark i en tid då Sverige behöver öka ytor för lokal-

producerat . 

 

2. Se till att på motsvarande sätt behålla ett litet skogsstråk i nordvästlig riktig direkt söder om 

pkt 1) ovan. Detta är miljömässigt hållbart vilket innebär att det tas konkret hänsyn till boen-

des krav på närhet till skog och samtidigt utgöra en transportzon för villebråd som kommer att 

behöva hitta fria passager mellan bebyggelse och skogs/ängsmark i Alsike. 

 

3. Mycket viktigt att samhällsutvecklingen går i takt dvs en inflyttning av 100-tals (1000-tals) 

nya invånare kräver samtidig utbyggnad av trafikflöden samt tillgång till buss- och tågkapa-

citet. Att släppa på en inflyttning av stora mängder utan att samtidigt ha löst detta är ingen bra 

plan. Bygget av Alsike nord etapp 2 och nya tågstationen i Alsike måste ske samtidigt liksom 

även ny påfart E4 samt gång -och cykelväg utmed Björkällevägen. 

 

4. Flytta in byggnationen utmed Björkkällevägen dvs bredda vägområdet avsevärt så att det 

finns gott om plats för 50- eller 70-väg samt breda gång- och cykelbanor med grönytor intill. 

 

5. För att kunna leva upp till målet om hållbar social utveckling dvs trivsel måste byggnation-

en bestå av småhus, radhus och enstaka flerfamiljshus om max 2-3 våningar . 

 

Förvaltningens svar: 

Efter samråd har detaljplanen delats upp i etapper, varpå detta granskningsförslag är den 

första att gå ut på granskning. Den föreslagna bebyggelsen vid Björkkällevägen ingår inte i 

denna etapp. 

 

Granskningsförslaget innebär att åker- och skogsmark bebyggs. Planförslaget innebär också 

att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark skapas. Detta möjliggör bo-
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stadsnära rekreation och mötesplatser. Rumsliga öppningar har lämnats mellan bebyggelsen 

för att göra det enklare att nå skogen. 

 

Knivsta kommun arbetar idag med en Transportplan som syftar till att säkerhetsställa god 

mobilitet och hållbar transportplanering i såväl kommande som befintlig bebyggelse, något 

som bland annat innefattar en god kollektivtrafikförsörjning. Förvaltningen för dialog med 

UL avseende kollektivtrafikförbindelser och ett förbättrat linjenät i tätorterna samt landsbyg-

den. 

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Privatperson 76 

Hej 

Synpunkter gällande Alsike N etapp 2. 

 

Byggtakten och bebyggelsen är i alldeles för rask rakt och inte i linje med övriga Alsikes 

bebyggelse. Det var inte det här som jag flyttade till Knivsta för och kommer lämna 

kommunen med familj och företag om ni driver igenom denna våldsamma utbyggnad och 

exploatering. Sansad utbyggnad tillsammans med en infrastruktur såsom centrum innan fler 

bostäder samt idrottshall är att föredra istället för ett fantasiprojekt som sänker Knivstas eko-

nomi ytterligare. 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  

 

I granskningsförslaget möjliggörs för en skola tillsammans med en idrottshall. 

 

Privatperson 77 

Yttrande angående diarienummer PLA 2010-020015, Alsike Nord Etapp 2 

 

1) Bevara Alsike som det attraktiva område det är. Många som flyttat till Alsike har gjort det 

från mer tätbebyggda områden i Stockholm och Uppsala, för att man ville bort från den mil-

jön och komma till ett mer barnvänligt alternativ. Det är en av anledningarna till att Alsike är 

så populärt. Ingen jag har pratat med har flyttat till Alsike för att ha nära till stationen, för 

egen del var det precis tvärtom då jag sett baksidan av en närliggande station och vad det för 

med sig i otrygghet. Byggnadsstilen är också en avgörande faktor. De flesta människor (fa-

miljer) vill idag bo i hus, I Alsike har det varit ett alternativ. Nu ser vi att värdet av våra 
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befintliga bostäder kommer att sjunka, med ett höghusområde/stationsområde precis intill 

knuten. Det känns som ett stort svek av kommunen att inte lyssna på befintliga invånare och 

att bevara kommunen som den unika plats den är. Vi som har valt att bygga vårt hus i Alsike 

har har inte bara investerat pengar i projektet utan har också investerat våra och våra barns liv 

och livssituation. 

 

2) Fixa avloppssituationen först. Se till att det finns ett reningsverk för att täcka avloppsbeho-

vet, innan man bygger några bostäder. 

 

3) Begränsa totalhöjden av byggnader. Var observant på att det är stora differenser mellan 

tillåten byggnadshöjd och totalhöjd på husen. Detta riskerar resultera i betydligt högre hus än 

vad som förmedlas i planen. Jag vill att det begränsas till max II-III våningar och att man inte 

tillåter ytterligare våningar i form av tex takvåningar el liknande. Ju lägre hus man har, desto 

mer attraktivt tror jag området kommer att bli och det kommer smälta ihop bättre med 

befintlig byggnation. 

 

4) Gatubredd. Se till att det finns framkomlighet för ex utryckningsfordon och liknande mel-

lan huskroppar. Tänk på ökad risk för spridning mellan hus vid brand när dessa står nära 

varandra 

 

5) Bygg en idrottshall till Adolfsbergsskolan. Det blir inte billigare för att man väntar, och 

bygg den nu för befintliga invånare/elever, innan man ökar antalet invånare och ökar kostna-

derna för samhällsstruktur ännu mer. Att hallen redan har dragits in av kommunen är riktigt 

pinsamt och har gjort människor i Alsike uppriktigt ledsna och förbannade. 

 

6) Adolfsbergsskolan behöver en idrottshall. Idag finns det många studier visar att idrott och 

rörelse ger barnen bättre förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap i skolan. Man har tex 

visat att barn som fick ha idrott varje dag i skolan, ökade sina kunskaper i matte och svenska 

trots att timmarna i matte och svenska inte ökades. Man såg också en större andel barn med 

godkända betyg när de gick ut grundskolan. Och en minskad stress. Hur man med dagens 

kunskap om vikten av idrott , kan dra in byggnation av en idrottshall till Alsikes största skola 

är för mig obegripligt. Dessutom riskerar man att förlora högkvalitativ personal som 

känner sig svikna av kommunen, och inte vill jobba med en kommun som inte satsar på idrott. 

 

7) Prioritera att bygga en idrottshall till Adolfsbergsskolan. I Alsike Nord etapp 2, planeras 

för ett mycket stort antal bostäder och flera skolor. Det är av största vikt att det i området 

också finns en idrottshall, och med tanke på planerat område kommer det inte att räcka med 

bara en. Om man inte prioriterar detta nu, riskerar ett mycket stort antal barn stå utan. En id-

rottshall tillgodoser också ett föreningsbehov lokalt i Alsike, vilket skulle få fler barn i rörelse 

och minska behovet av biltransport in till Knivsta. 

 

8) Skapa ett väl fungerande trafikflöde. Med tanke på den mängd bilar som idag passerar 

Brunnbyvägen ut till Björkkällevägen för vidare färd mot tex Uppsala, är det av största vikt 

att man får ett väl fungerande trafikflöde genom etapp 2. Jag tror inte på en torglösning med 

låg hastighet, då detta riskerar skapa trafikstockning i rusningstid och utgöra en falsk trygg-

het. Hellre då att överväga tex planskild väg. Med Adolfsbergsskolans placering och uppstart, 

har trafikflödet genom Alsike ändrats nämnvärt och skapar en otryggare passage av skolbarn 

över Brunnbyvägen. Med en station och centrum ner mot Björkkällevägen kommer biltrafiken 
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dit att öka ännu mer. Det behövs också en säker cykelväg som ett alternativ för att kunna 

cykla till Uppsala från Alsike Nord, tex längs med järnvägen. 

 

9) Våga avvakta. Med tanke på någon station inte kommer att finnas klar på väldigt många år 

i Alsike, är det viktigt att skynda långsamt. Idealbilden av ett bilfritt samhälle, håller tyvärr 

inte. Folk kommer att ha bil, var ska bilarna ta vägen när det inte finns parkeringsmöjligheter? 

Det är inte alltid praktiskt görbart i livspusslet att med barn cykla eller åka buss. Och attrakt-

ionen i etapp 2 i nuvarande bilfria utformning förutsätter ju att stationen finns på plats. 
 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Detaljplanen ska kopplas till de allmänna VA-ledningarna.  

 

I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för 

att försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Un-

der tiden det arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna 

utöka det befintliga reningsverkets kapacitet. Eventuellt kan detaljplanen komma att behöva 

invänta ett antagande till dess att kapaciteten utökats.  

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Framkomlighet för bland annat räddningsfordon har säkerhetsställts i planförslaget. Planför-

slaget remitteras även till räddningstjänsten för att säkra detta. 

 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  

 

I granskningsförslaget möjliggörs för en skola tillsammans med en idrottshall. 

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. 

 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 
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kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 

 

Privatperson 78 

Hej 

Med detta mail vill jag personligen motsätta mig den planerade utbyggnaden av Alsike. 

2010 flyttade vi hit för lugnet och tryggheten och närheten till natur. För varje dag vecka må-

nad år så har detta försvunnit successivt. Till en början kunde djur springa överallt man klev 

av bussen och kände lugnet till den miljö som vi aktivt valt en gång. Nu tittar vi oss runt om 

vi måste tvingas flytt. Vill inte att mina barn ska växa ut i det som Knivsta/Alsike planeras att 

bli vilket kommer att medför mycket annat negativt. Förut vågade man gå ut om kvällarna gå 

av tåget till bilen det gör man inte längre. Det blir vara värre och värre. Och med fler 

kommande särskilt lägenheter så kommer ofta dessa problem då gärna kommuner och andra 

aktörer köper lägenheter och sedan hyrs ut. Ni måste sätta stopp för denna utbyggnade och 

slösandet av medborgarnas skattepengar NU Idagsläget så känner man skam att prata med 

andra som inte bor här om Knivsta och Alsikes framtid. Är det detta våra barn ska växa upp i.. 

ett ”nytt Märsta” Politiker Tänk om medans ni har möjlighet! Bli en del av medborgarna och 

se till invånarnas väl. 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Privatperson 79 & 80 

Synpunkter: 

 

Hustyper/antal våningar: 

Antalet våningar på föreslagna byggnader är inte anpassade efter befintligt bebyggelse vilket 

medför väsentligt påverkan för intilliggande fastighetsägare. Man följer inte den generella 

riktlinjen som kommunicerats vid samråd att gradvis tona ner antalet våningar mot befintlig 

bebyggelse. 

 

Parkering och trafik: 

De redan befintliga parkeringsproblemen i Alsike kommer förvärras med ytterligare förtät-

ning vilket inte tas i beaktande. Trafiken förbi Adolfsbergsskolan kommer att öka kraftigt 

vilket äventyrar barnens säkerhet. I och med att man maximerar antalet våningar och därmed 

antal bilar så ökar trafiken kring skolan. Vid anslutningen mot Brunnbyvägen är sikten be-

gränsad. 

 

Förslag på ändringar: 

Ändra antalet våningar till 2 till 3 vilket kommer minska trafiken samt göra att byggnaderna 

är bättre anpassade till närmiljön och trafik- och parkeringssituationen inte blir ohållbar. 
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Förvaltningens svar: 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. 

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Privatperson 81 

Hej! 

Jag är fastighetsägare/boende i anslutning till nya planområdet och vill lämna följande 

synpunkter gällande detaljplan/plankarta/planbeskrivning för Alsike Nord Etapp 2 PLA 2010-

020015. 

 

Generellt : 

1. Jag anser att det generellt har planerats för hög bebyggelse avseende tillåtet antal lägsta 

våningsantal och antal högsta våningstal inom hela området. Bör generellt sänkas med 1-2 

våningar genomgående. 

2. Alsike är idag ett villaområde och jag anser att hela Alsike nord etapp 2 borde planeras i 

samma anda lika övriga befintliga delar i nya Alsike längs brunnbyvägen. Dvs i huvudsak ett 

villaområde med 1-2 plans villor i kvarteren innanför brunnbyvägen och med 2-3 vånings-

hus/radhus/flerfamiljshus i kvarteret längs brunnbyvägen. I kvarteren närmast 

tågspåren, mellan björkkällevägen och tågspåret och kvarteret direkt öster om 

björkkällevägen, kan man övergå i 2-4 Vån hus. Detta är vad vi valde att flytta till Alsike för, 

för att bo i ett villaområde INTE bland höghus! Med lagd detaljplan planeras detta bli ngt helt 

annat än vad dagens befolkning i Alsike vill ha, leva och bo i. Varför inte fortsätta i det lyck-

ade koncept som det redan är? 

3. Jag anser att antalet bilplatser 0,3 per lägenhet är direkt felaktigt. det råder redan som det är 

idag ”kaos” med parkering av bilar inom Alsike. Vad jag kan utläsa är det planerat 2000 lä-

genheter inom alsike nord etapp 2. Det skulle utgöra p-platser för ca 600-700 bilar. Ett mer 

realistiskt tal borde var ca 1,5 platser per lägenhet. Denna enkla kalkyl kan man genom ett 

platsbesök på plats och rundvandring i bostadsområdet räkna sig fram till ett snitt om ca 1,5bil 

ber lägenhet/villa. Det vill säga behovet är 2000 lägenheter x 1,5 

bilplatser = 3000st bilplatser. Upprättad förslag detaljplan ger 6-700 bilplatser. Vi kommer 

mao ha ca 2000 bilar till som ska skapa ytterligare kaos i Alsike!! Hur tänkte man här? 
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4. Var finns samlingsplats/ungdomshus/allaktivitetshus/bygdegård? Hur kan man fortsätta 

exploatera i denna takt utan att detta finns? 

 

Specifik synpunkt angående enskild fastigheter: 

a. Fastigheten längst söderut ”BCP III-IV f2” längs lustigkullagatan. Hur tänker man när det 

planeras för en fastighet 3-5 våningar i direkt anslutning till en skola, en högstadieskola med 

4-500 elever. Alla boende i denna tänkte fastighet måste passera vägen direkt 

utanför skolan för att ta sig ut till Brunnbyvägen. Känns inte rätt planerat med all den 

trafiken som kommer passera vid skolan. Trafiksäkerhet? Dessutom anser jag inte att det pas-

sar med ett så högt våningsantal enskilt på denna fastighet, smälter inte alls in med kringlig-

gande fastigheter som är villor och gammal bebyggelse. Jag anser att man generellt bör pla-

nera för att övergå från villor om 1-2 vån -> radhus/flerfamiljshus om 2-3vån -> höghus om 3-

5vån. INTE hoppa direkt från villa (1-2vån) -> Höghus (3-5vån). VEM vill bo i en villa och 

ha ett höghus om 5-vån som närmaste granne ?? 

b. Fastighet ”BCD V” i hörnet Brunnbyvägen-Hälleborgsgatan är på tok för högt (5-vån) då 

detta står högt i terräng plushöjd +32,8, bör sänkas till max 3-VÅN. Även med tanke på be-

fintligt anslutande fastigheter längs Hälleborgsgatan som är villor/radhus. INTE lyckat ha ett 

5-vån hus som närmsta granne! 

Gör om gör rätt! Gör om hela detaljplan för Alsike Nord etapp 2 lika som befintligt område 

nya alsike (Området från Åsgatan ner till Lustigkullagatan). Då kommer alla vara fortsatt nöjd 

och detta område kommer vara fortsatt attraktivt för nya villaägare! Detta var en genomgå-

ende synpunkt från alla besökare på medborgardialogen 5/11 i brännkärrskolan. Jag hörde 

inte en enda positiv röst om all denna höga bebyggelse som planerats. Sänk våningsantalet! 

Tack på förhand för att ni tar till er och korrigerar detaljplan/beskrivningen efter synpunkter 

från vi som bor i området. Vi vill kunna vara med bestämma över vår omgivning och inte bli 

överkörda, tyvärr verkar tidigare synpunkter för området inte alls inarbetats i denna plan... 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 
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Efter granskningen har samrådsförslaget delats upp i etapper, den södra delen av samråds-

förslaget ingår inte i denna etapp. 

 

Privatperson 82 

Hej! 

Jag vill framföra mina synpunkter gällande detaljplanen för Alsike Nord 

Etapp 2 PLA 2010-020015. 

Fastigheten längst söderut ”BCP III-IV f2” längs Lustigkullagatan/Norra Alängsvägen. Ni har 

planerat en fastighet med 3-5 våningar + affärslokaler på bottenplan i direkt anslutning till en 

högstadieskola med 500 elever. Ända vägen att ta sig till och från fastigheten är förbi skolan 

och med affärslokaler i botten ökar ni trafiken ytterligare och även med varutransporter med 

större bilar som kör till affärslokalerna. Vägen går inte en bit ifrån skolgården utan den går 

exakt bredvid skolgården där barnen leker och rör sig. Finns det inget tänk alls kring trafiksä-

kerhet och barn??? Dessutom anser jag inte att det passar med ett så högt våningsantal enskilt 

på denna fastighet, smälter inte in med kringliggande fastigheter som är villor och gammal 

bebyggelse. Generellt har hela området planerats med för hög bebyggelse. Nya Alsike 

tappar sin charm men den nya planen. 

 

Förvaltningens svar: 

Efter granskningen har samrådsförslaget delats upp i etapper, den södra delen av samråds-

förslaget ingår inte i denna etapp. 

 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 

 

Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

Privatperson 83 

Hej, 

Jag anser att byggnaderna är alldeles för höga i antalet meter och antalet våningar. Maximalt 

antal borde vara fyra våningar. Det är för få parkeringsplatser i förhållande till beräknat antal 

boende. Fokusera på att färdigställa det man fram till nu utvecklat i Alsike och säkerställ ett 

fungerande vägsystem och parkeringssituation för dagens trafik innan expansionen fortsätter. 

Färdigställ sporthallen vid Adolfsbergsskolan. 

 

Förvaltningens svar: 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 
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Till granskning har en översyn av höjdsättningen genomförts. Höjdsättningen i området speg-

lar bebyggelsens placering i det offentliga rummet. Längst med huvudgatan återfinns den 

områdes högsta bebyggelse, och inåt området och mot naturen trappas bebyggelsen ner. 

 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. 

 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  

 

Privatperson 84 

Angående PLA 2010-020015 

Jag sätter mig inte emot byggnationen av området MEN ett aktivitetshus (idrottshall) för ele-

verna på Adolfsbergsskolan måste stå klart innan detta projektet tar sin början. Det är oför-

svarbart att bygga en skola för över 200 miljoner kronor utan att ha planer på en idrottshall, 

och sedan börja planera för ett annat projekt! Samtidigt som årskurs 5, 7, 8 och 9 promenerar 

flera kilometer till Alsikeskolan och har idrott i deras lokaler. Hur tänker man då? 

 

Förvaltningens svar: 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 okto-

ber 2018 att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike 

Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphand-

lingen av huset. Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett för-

slag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan.  

 

Privatperson 85 

Synpunkter Samråd Alsike Nord Etapp II 

 

Trafikanalysen är bristfällig då: 

- bara en tredjedel hade flyttat in när den utfördes. 

- den förutsätter en pendeltågstation, som ej är beslutad och som 

trafikverket inte prioriterar 

- antagande om trafikplats Moralund, som ej är beslutad och ej prioriterad. 
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- felaktiga (politiskt styrda?) antaganden om vilka som flyttar till bebyggelsen och deras be-

hov av bil Trafikutformningen blir därefter en kaskad av fantasifulla påståenden som inte be-

läggs, utan går över i ren antibilism. Hela skriften är som tagen ur en miljöpartistisk dröm-

värld, där folk inte arbetar och inte behöver transportera sina familjer till fritidsaktiviteter och 

service (som Knivsta/Alsike aldrig kommer att kunna konkurrera med närliggande Uppsala 

eller för den delen hela Stockholmsregionen). Gång och cykel är naturligtvis trevliga företeel-

ser, men knappast något man kan hänvisa ett samhälle som jobbar annorstädes till. Hela pro-

jektet bygger vidare på antaganden (politiskt styrda?) som hittills visat sig felaktiga i både 

Knivsta och Alsike. Man planerar en låg p-norm och förutsätter att boende kommer att nyttja 

kollektivtrafik på en nivå som vore rimlig för Stockholms innerstad, 

men knappast för en ort på landet. Man avviker från tidigare planer på lägre maxhöjder på 

byggnationer vilket kommer att ha en mycket stor negativ påverkan på den upplevelse 

Alsike erbjuder idag. Hela planen för Alsike Nord Etapp II bör omarbetas och då kraftigt 

minska mängden idealism som planerna innehåller nu och istället fokusera på praktiska lös-

ningar för nuvarande och framtida invånare i Alsike. Den rymmer massor av hänvisningar till 

avtalet med staten om fyra spår för att belägga hur saker måste göras. Fråga medborgarna hur 

de vill ha det i stället! Och ja, det går utmärkt att riva avtalet; spåren kommer att dras ändå. 

 

Förvaltningens svar: 

En övergripande trafikutredning är framtagen för detaljplanen och har uppdaterats till 

granskning. Utredningen visar tillkommande motortrafikflöden för ett fullt utbyggt Alsike 

Nord. Befintliga vägar har bedömts klara tillkommande trafik utan att anses vara överbelas-

tad. 

 

Enligt det så kallade Fyrspårsavtalet, tecknat mellan Knivsta kommun, staten och Region 

Uppsala, ska Knivsta kommun möjliggöra för sammanlagt 15 000 bostäder fram till år 2057. 

Kommunen har ett uppdrag att ta fram planprogram för Västra Knivsta och för Alsike. Plan-

programmen ska svara på hur områdena/orterna ska utvecklas med utgångspunkt i det så 

kallade Fyrspårsavtalet, vilket har höga hållbarhetsambitioner. Program upprättas för större 

områden som underlag för fler framtida detaljplaner. I dessa 15 000 ingår även några områ-

den där arbete med detaljplan redan pågår eller nyligen har genomfört. Denna etapp är en av 

dessa där planläggning pågår. 

 

Trafikverket kommer i en så kallad Järnvägsplan besluta  om den placeringen av två extra 

spår, samt var Alsike station med tillhörande plattformar ska placeras. Den 31 maj 2018 fat-

tade regeringen beslut om nationell plan för transportsystem 2018-2029 (N2018/03462/TIF). 

Planen omfattar bland annat en utbyggnad av fyraspår mellan Uppsala och länsgränsen 

Stockholm/Uppsala. Utbyggnaden möjliggör även att en ny station kan byggas i Alsike. Ut-

byggnaden är villkorad och förutsätter att Knivsta kommun möter upp med ett ökat bostads-

byggande. 

 

I ovannämnt avtal återges att en ny trafikplats som ska försörja Alsike och på längre sikt 

”Nysala” för anslutning till E4:an bedöms behövas när befolkningen ökar.  

 

I kommunens översiktsplan 2017 står att bebyggelse med högre täthet och större höjdvariat-

ion ska planeras längs viktiga stråk, som exempelvis Brunnbyvägen och Björkkällevägen, och 

den framtida pendeltågsstationen. I den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 

(2012) är planområdet utpekat för ny bebyggelse, främst bostäder, samt förtätning av befint-

lig bebyggelse. Granskningsförslaget bedöms vara förenligt med ovannämnda dokument. 
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Samtliga gator i granskningsförslaget är planerade med gång och cykel som norm. Bilen har 

tillträde överallt med på de gåendes och cyklandes villkor. Samtliga gator i planförslaget är 

utformande utifrån kommunens trafikstrategi. 

 

Privatperson 86 

Jag har tagit del av handlingarna och tycker att de blivande invånarnas behov av parkerings-

platser är underskattat. Ett parkeringstal på 0,3 är för lågt för ett bostadsområde med en place-

ring som denna, det kommer att ge problem för de framtida boende. De flesta kommer vilja 

åka bil och handla, och även om man oftast åker tåg till uppsala eller stockholm för att jobba 

så känner många ändå ett behov av bil, eftersom att det ofta blir problem vid hösten, somma-

ren och vintern, på grund av löv, värme, eller kyla, för att inte nämna övriga problem som kan 

inträffa när som helst. Knivsta kommun har ett resultat för i år på minus 40 miljoner, att då 

experimentera med obeprövade och "innovativa" lösningar är oansvarigt, det kan en kommun 

som har god ekonomi göra, och då endast om en stor majoritet av invånarna är för ett sådant 

förslag (dvs. det är väl förankrat bland kommuninvånarna). Det jag åsyftar i meningen innan 

visas bäst med följande cititat: "Det ska noteras att de lösningar som föreslås i Alternativ 1 för 

att uppnå uppställda mål är innovativa och i stora delar oprövade i en svensk kontext..." - 15  

 

Mobilitets och parkeringsutredning. 

Antalet parker och liknande rekreationsytor behöver bli fler. De som bor i lägenhet behöver 

ha utrymme att vara utomhus. De som inte har bil har det svårare att ta sig till exempelvis 

Lunsen torpet, eller andra fina naturområden. Barn behöver också fler och bättre möjligheter 

att röra sig, dvs. fler lekparker behövs. Om det är för många barn på en lekplats händer lätt 

olyckor, det vill jag undvika. Det bör inte vara så tätbefolkat, dvs. antalet våningar i varje hus 

bör inte vara för många, med tanke på de begränsade antalet parker och 

lekplatser som finns. Om jag förstått rätt kommer det ett bibliotek, det är positivt. 

 

Förvaltningens svar: 

Till granskning har ett flexibelt parkeringstal tagits fram. Parkeringstalet relateras till vilket 

utbud av närservice och kollektivtrafikresande som finns i närområdet inför bygglov. Parke-

ringstalet är flexibelt utformat och kommer att succesivt sänkas över tid. Till parkeringstalet 

finns en frivillig mobilitetsrabatt som ger byggaktören möjlighet att sänka parkeringstalet 

genom att tillhandahålla olika positiva mobilitetstjänster. Mobilitettjänsterna ska anses ge 

förutsättningar för minskat bilinnehav för de boende och även underlättar resor med kollek-

tivtrafik, cykel och bil som tjänst med mera.  

 

Det flexibla parkeringstalet möjliggör att parkeringar och mobilitettjänster bättre kan av-

spegla efterfrågan allt efter att stadsdelen växer fram. 

 

Planförslaget innebär också att delar av naturmarken bevaras och att en mindre mikropark 

skapas. Detta möjliggör bostadsnära rekreation och mötesplatser. Rumsliga öppningar har 

lämnats mellan bebyggelsen för att göra det enklare att nå skogen. 
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KOMMUNFÖRVALTNINGENS STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Ej tillgodosedda sakägare 

Efter att detaljplanen har kompletterats och ändrats utifrån det som redovisas i samrådsredo-

görelsen är bedömningen att vissa sakägare som inkommit med synpunkter under samrådet 

får dessa tillgodosedda och andra sakägare ej får dessa tillgodosedda.   

 

Kommunförvaltningen 

 

 

 

 

Emma Lundbergh     

Samhällsbyggnadschef   
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