
Stadsutvecklingsvision

“Staden Knivsta har med sina tre noder Knivsta tätort, Alsike och Ar år 2035 påbörjat sin 
resa mot att vara en sammankopplad och funktionsblandad småstad. Den gång-, cykel- och 
kollektivtrafikeffektiva stadsgatan som binder samman de tre noderna utgör bygdens ryggrad. I 
mitten ligger Knivstas gröna hjärta, med Gredelby hagar och Trunsta träsk, som tillsammans med 
omgivande naturmark är ett rekreativt nav för hela kommunen. Merparten av stadsbebyggelsen 
är år 2035 samlad i kärnorna men planering för komplettering i det östra stråket och i de västra 
byarna pågår. Verksamheter finns i hela strukturen men med tyngdpunkt i kärnorna.”

Stadsutvecklingsvision för Knivsta på lång sikt

Blandad stadsbebyggelse med i huvudsak 
kontor, handel och service

Stadskärna med i huvudsak kontor, service 
och publik verksamhet. Inslag av bostäder kan 
förekomma. Bottenvåningarna ska vara öppna, 
resliga och utformas för publik alternativt kollektiv 
verksamhet som till exempel handel, kontor, 
cirkulär ekonomi, hemmakontor eller samvaro. 
Erforderlig kommunal service, torg, parker, gator, 
kultur, idrott, cykelparkeringar och mobilitetshub-
bar ska säkerställas. Bebyggelse i i huvudsak 4 till 5 
våningar, med enstaka högre hus.

Blandad stadsbebyggelse med i huvudsak 
flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen 

Bebyggelse utmed kapacitetsstarka kollektivtrafik-
stråk, huvudsakligen bostäder. Bottenvåningarna 
ska i huvudsak vara öppna, resliga och utformas 
för publik alternativt kollektiv verksamhet som 
till exempel handel, kontor, cirkulär ekonomi, 
hemmakontor eller samvaro. Erforderlig 
kommunal service, torg, parker, gator, kultur, 
idrott, cykelparkeringar och mobilitetshubbar  
ska säkerställas.  Bebyggelse i i huvudsak 4 till 5 
våningar.

Huvudsakligen bostäder med erforderlig 
offentlig service  

Bostadsbebyggelse med inslag av offentlig 
service så som skolor, förskolor, idrottsplatser 
och liknande. Gemensamhetsytor för odling, 
samvaro eller hemmakontor bör finnas. Torg, 
grönytor, cykelparkeringar och mobilitetshubbar 
ska säkerställas. Bebyggelse i i huvudsak 2 till 4 
våningar.

Innovationsbyar/lokalsamhällen 

Längs med det kapacitetsstarka kollektivtra-
fikstråkets västra del föreslås etablering av nya 
och innovativa byar. Byarna ska fungera som 
testbäddar för ny teknik och hållbara livsstilar och 
mark reserveras och planläggning påbörjas först 
då en organisation som kan säkerställa detta har 
etablerats. Sannolikt krävs bred samverkan mellan 
stat, kommun, näringsliv och akademin. Etable-
ringen av byarna kan således ske på både lång och 
kort sikt. Utbredningen begränsas till en radie om 
200 m för att säkerställa hållbar mobilitet. Byarnas 
placering i markanvändningskartan är schematisk. 
Exakt placering får utredas. 

Befintlig stadsbygd

Befintlig stadsbygd där komplettering kan prövas 
inom ramen för befintlig användning och med 
utgångspunkt i befintliga värden och karaktär. 
Detta får utredas vidare i program och detaljpla-
ner. Observera att delar av området kan vara 
föremål för detaljplanering.

Centrala lägen

Strukturens centrala delar där komplettering bör 
prövas på medellång sikt för att dra nytta av det 
goda kollektivtrafikläget och för att åstadkomma 
centrala stadskvalitéer så som gröna kilar, verksam-
heter och kompletterande bebyggelse. Komplette-
ring ska ske med utgångspunkt i befintliga värden 
och karaktär. Detta får utredas vidare i program 
och detaljplaner. Observera att delar av området 
kan vara föremål för detaljplanering.

Park, stadsnära natur och rekreation

Lättillgängliga öppna eller gröna områden för 
rekreation. Områdena är mångfunktionella och 
bidrar med flera ekosystemtjänster och klimatan-
passning av tätorterna. 

Naturområde

Område för rekreation, spridningssamband och 
andra ekosystemfunktioner. Här ingår även delar 
av Ängbyskogen och Hammaren samt en viss 
befintlig bebyggelse. Lokala föreskrifter gäller för 
olika områden. Mycket småskalig bebyggelse kan 
prövas i anslutning till befintlig, sammanhållen 
bebyggelse.

Jordbruksmark 

Område för jordbruk. Jordbruksmark ska 
värnas, och möten mellan jordbruksmark och 
stadsbygd ska präglas av odling i mindre och 
större skala. Mycket småskalig bebyggelse kan 
prövas i anslutning till befintlig, sammanhållen 
bebyggelse.

Område för småindustri och industriell 
ekologi 

Område för verksamheter som successivt kan 
inordnas i en industriell ekologi där energiproduk-
tion, tillverkning och uppcykling går i ett kretslopp 
i stor skala. 

Kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk

Knivsta och Alsike föreslås kopplas samman med 
ett kapacitetsstarkt stråk längs med Brunnby-
vägen/Gredelbyleden öster om järnvägen och 
Trunstavägen/Gredelbylede väster om densamma. 
Stråket ska ha hög kapacitet för kollektivtrafik, 
cykel- och gångtrafik och ska till största delarna 
och på medellång sikt utformas och omvandlas till 
levande stadsmiljöer med blandad bebyggelse och 
ett stort inslag av levande bottenvåningar.

Övriga kollektivtrafikstråk

Lokal kollektivtrafikförsörjning i Knivsta respektive 
Alsike. Stråken ska vara utformade som levande 
stadsmiljöer med blandad bebyggelse. Och ett 
stort inslag av levande bottenvåningar. 

Övriga kollektivtrafikstråk

Lokal kollektivtrafikförsörjning i Knivsta respektive 
Alsike. Stråken ska vara utformade som levande 
stadsmiljöer med blandad bebyggelse. Och ett 
stort inslag av levande bottenvåningar. 

Regionalt gång- och cykelstråk

Regionalt gång- och cykelstråk som binder 
samman i söder med Bergsbrunna och Uppsala i 
norr. 

Viktiga gröna kopplingar att bevara eller 
förstärka

Länkar för rekreation, spridningssamband och 
ekosystemfunktionalitet.

Utredningsområde 

Det område som studerats 
inom ramen för stadsut-
vecklingsstrategin utgår från 
närhet till kollektivtrafik. 
Utredningsområdet är mark 
som ligger inom 1500 meter 
från de två stationslägena, 
eller inom 500 meter från 
kapacitetsstarkt kollektiv- 
trafikstråk. 

Pågående detaljplanering

Pågående detaljplaner in om 
utredningsområdet visas inte 
på denna stadsutveckling-
vision. Se strukturförslagen 
för västra Knivsta och Alsike 
samt läs mer om pågående 
detaljplaner och program på 
knivsta.se

Befintlig bebyggelse
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Bilaga till stadsutvecklingsstrategi 2035 
för västra knivsta och Alsike


