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Ekosystemtjänster och naturvärden i Dp Alsike Vrå 3:1 m.fl. ”Söder om 
Träfallet”, Knivsta kommun. 
 

□ Samrådsskede □ Granskningsskede      □ Genomförandeskede 
 

Användning 
Denna mall fylls i tidigt skede och behålls som ett levande dokument genom hela detaljplaneprocessen. Syftet 
med mallen är att identifiera naturvärden och ekosystemtjänster i ett sammanhang och följa upp hur dessa 
omhändertas i enlighet med beslutade styrdokument.  

En möjlighet för att stärka ekosystemtjänstperspektivet och även utöka möjligheterna att styra genom 
detaljplanens juridiska funktion är att utöka detaljplanens syfte. Syftet bör då formuleras så att det också 
innefattar ekosystemtjänster, tex; ”Syftet är också att säkerställa fortsatta spridningsmöjligheter för eklevande 
arter genom området.” Stöd för detta går att finna exempelvis i Plan- och bygglagens portalparagraf 1 kap 1 § 
och i 8 kap 9 § om lämplig hänsyn till stads- eller landskapsbild och till natur- och kulturvärden vid byggnation 
av obebyggda tomter. 

Mallen ska fyllas i, alternativt användas som förfrågningsunderlag till utredning, av miljöplanerare och/eller 
planhandläggare, med stöd av kommunekolog. 

Minsta undersökningskrav gällande grönstruktur är ett platsbesök där naturmiljövärden inom hela 
planområdet dokumenteras i text och med fotografier och en avvägning görs om huruvida en NVI behövs eller 
inte. Naturvärdesinventeringar ska göras för att kartlägga ekologiska och rekreativa värden där det inte 
uppenbart kan påvisas att naturvärden inte finns på platsen (Grönstrukturplanen 2016, s 55). I tidigt skede ska 
också planområdet utvärderas utifrån Grönstrukturplanens klassningskarta (s 18, också i ÖP-MKB-kartan i 
Geosecma).  

Denna bedömning kan komma att omprövas i senare skede om nya naturvärden identifieras.  

Ekosystemtjänst (EST)-mallen fylls i oavsett NVI. Slutlig EST-analys används som underlag i 
genomförandeplaneringen av anläggande av parker och allmän plats. Dokumentet används för att följa upp 
kommunens arbete med ekosystemtjänster efter förstudie, samråds- och granskningsskede.  

Kommunen tillhandahåller information om den föreslagna exploateringen för att bedömningen av eventuella 
risker med utvecklingen ska bli så korrekt som möjligt. Typ av information är placering av byggnader, bredd på 
cykel- och gångväg, markanspråk för vatten- och avloppsledning. 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Det handlar 
bland annat om rening av luft och vatten, produktion av livsmedel och energi och om naturupplevelser som kan 
påverkan vår hälsa positivt. I planeringen blir det därför viktigt att ta hänsyn till vilka ekosystemtjänster som 
finns på platsen idag, vilka som kan tänkas vara viktiga i framtiden och därefter se över hur dessa 
ekosystemtjänster och dess ekosystem kan och bör hanteras i den fortsatta planeringen. 

Styrdokument 
I Knivsta kommuns Grönstrukturplan finns tre målbilder formulerade. En av dessa beskriver hur kommunen ska 
arbeta med ekosystemtjänster: 

 ”I Knivsta kommun exploaterar vi med hänsyn till bevarandevärden. Vid exploatering tänker vi på att skydda, 
kompensera för samt förstärka sambanden för ekosystemtjänster.”  
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Genom att fokusera på att analysera ekosystemtjänsterna som levereras från ett område och också se platsen i 
sitt ekologiska sammanhang, fångar vi upp de andra målbilderna som formuleras i grönstrukturplanen. De är 
Målbild för Natur- och vattenvård: 

”I Knivsta kommun säkras kvaliteten och tillgången till värdefulla naturområden genom såväl skydd, hållbart 
brukande och nyttjande.” 

och Målbild för Folkhälsa och rekreation: 

”I Knivsta erbjuder grönstrukturen ett rikt vardags- och friluftsliv, samt bidrar till förbättrad folkhälsa genom 
trivsamma miljöer i såväl stad som på landsbygden”.  

Prioriterade ekosystemtjänster 
Grönstrukturplanen identifierar de ekosystemtjänster som är prioriterade i Knivsta kommun. Målsättningen 
med att arbeta med ekosystemtjänster som verktyg är att nå ett robustare och mer hållbart samhälle och 
samhällsbyggande, en ökad socioekologisk resiliens. För mer information om de prioriterade 
ekosystemtjänsterna, se Grönstrukturplan, Knivsta kommun 2016, s. 33. 

 
Figur 2. Prioriterade ekosystemtjänster i Knivsta kommun 
 

Sammanfattning av resultat 
I samband med utvecklingen av fastighet Alsike Vrå 3:1 m.fl. ”Dp – Söder om Träfallet” i Knivsta kommun 
har Ekologigruppen fått i uppdrag av Svefa att genomföra en ekosystemtjänstanalys och en 
rekreationsanalys för området. En naturvärdesinventering (NVI) har också tagits fram för fastigheten Vrå 
3:1 (skogsområdet väster om hygget), resultatet presenteras i en separat rapport (Naturvärdesinventering 
Vrå 3:1, Alsike, Knivsta kommun av Ekologigruppen, 2020). Planområdet är beläget mellan Alsike tätort 
och E4:an och består av naturmark där majoriteten av ytan kalhöggs för cirka 3 år sedan. 

Kommunens mall för analys av ekosystemtjänster har fyllts i utifrån vilka ekosystemtjänster (EST) som 
finns inom planområdet och i kopplingen till prioriterade tjänster i Knivsta kommun. En analys av framtida 
relevanta EST:er för Alsike har också tagits fram, med framtidsutveckling och målbilder för området som 
utgångspunkt. I rapporten inkluderas dessutom en rekreationsanalys (kartläggning av befintliga rekreativa 
värden) samt åtgärdsförslag för att skapa och förstärka befintliga och framtida strukturer för 
ekosystemtjänster och rekreation.  

Ett planprogram är under framtagande för Alsike Vrå 3:1 med flera och framtida detaljplan ska tas 
fram för att möjliggöra utveckling av en blandning av bostadsbebyggelse och centrumverksamhet. Då 
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det först är i detaljplaneskedet förslag till framtida stadsstruktur tas fram diskuteras planförslagets 
påverkan på ekosystemtjänster övergripande i denna rapport. 

Resultaten från ekosystemtjänst- och rekreationsanalys visar att värdena inom det föreslagna 
planområdet främst är kopplade till det befintliga skogsbeståndet och inte kalhygget. Skogsområdet 
väster om hygget är dessutom av särskilt relevans för ekosystemtjänster kopplade med biologisk 
mångfald och livsmiljöer, kulturella tjänster och rekreation. Värden för stödjande ekosystemtjänster 
(biologisk mångfald och livsmiljöer) kopplar främst till de naturvärdesobjekt som är identifierade i NVI:n. 
Reglerande tjänster är beroende av sammanhängande grönstruktur och markens förutsättningar för 
infiltration. Kulturella tjänster kopplar till möjligheter för rekreation såsom lekplatser, stigar och 
målpunkter inom och i anslutning till området. 

Planområdets befintliga grönstruktur 
Planområdet Alsike Vrå 3:1 m.fl. omfattar en yta av cirka 29 hektar naturmark, varav ca 22 hektar 
kalavverkats för ungefär 3 år sedan. Resterande ytor består av skog samt stigar och mindre vägar. En 
mindre lekpark (Djungelparken) finns också i planområdet. 

I kalhygget har enstaka fröträd av framför allt tall sparats. En höjd bestående av gammal sprängsten och 
massor numera bevuxen med sly och inslag av trädgårdsbuskar.  Mellan hygget och bostadsområden i 
väster finns en ung, tät granskog på tidigare åkermark som genomkorsas av mindre stigar. En vältrampad 
stig löper också längst diket mellan skogsområdet och hugget mot värmeverket. I skogsområdet finns 
också lekplatsen Villebrådsgatan ”Djungelparken” samt två kojor. Lekplatsen och skogen runt om kring 
den har pekats ut av förskolepersonalen i Alsike som målpunkt för närnatur och rekreation. Skogsområdet 
i sin helhet har pekats ut av fritidsklubbar som målpunkt för närnatur och rekreation (Kartläggning av 
barnens närnatur i Knivsta och Alsike, 2016). I sydvästra delen av planområdet är tallskogen äldre och 
mindre tät. 

Vid gränsen mellan kalhygge och skogsområde samt mellan bebyggelse och skogsområdet finns ett 
avskärande dike, som är sannolikt områdets naturliga lågstråk.  

 
Figur 1. Detaljplaneområde, preliminär avgränsning.   
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Ekosystemtjänstanalys 
En analys av vilka ekosystemtjänster som levereras, eller saknas på platsen idag och av vilka av dessa som 
är lämpliga att skapa, stärka, skydda, eller skippa har gjorts för planområdet. Analysen baseras på 
befintliga material och undersökningar, samt NVI och platsbesök som utfördes under v44 2020 av 
Ekologigruppen.  

Tjänster som planområdet levererar idag, vilka som föreslås stärkas, skapas genom gestaltning eller 
skippas då omätbara eller insignifikanta på platsen beskrivs i detta kapitel. 

 
Biokemiska kretslopp 

SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
   X 

 
Bedömning 

Planområdets kapacitet för biokemiska kretslopp kopplas främst till kol, vatten, kväve och syre.  

Rekommenderade åtgärder 

Skippa: 

• Ingen åtgärd föreslås för denna tjänst. 

 

Biologisk mångfald 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
x X X  

 

Bedömning 

I naturvärdesinventeringen (NVI) - genomförts av Ekologigruppen under v 44 2020 i enlighet med SIS-
standard på nivå medel och med tillägg naturvärdesklass 4 - har två objekt med naturvärdeklass 4 ”visst 
naturvärde” avgränsats (se Figur 2)1. Naturvärdesobjekt 1 ”Barrblandskog” är en blandskog i 
sextioårsåldern med relativt god tillgång på substrat i form av död ved. Naturvärdesobjekt 2 ”Liten damm” 
består av ett inhägnat småvatten som kan nyttjas av insekter och groddjur. Identifierade områden har 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå. 

Inom planområdet har tre naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Två arter 
(liljekonvalj och rödgul trumpetsvamp) har positivt indikatorvärde och finns inom objekt 1 och en art 
(kanadensiskt gullris) har negativt indikatorvärde (invasiv art) och finns utanför objekt 1. Liljekonvalj är 
fridlyst i Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län, samt på Öland i Kalmar län, men inte i 
inventeringsområdet som är beläget i Uppsala län. 

 
1  
Ekologigruppen (2020). Naturvärdesinventering Vrå 3:1, Alsike, Knivsta kommun.  
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I nära anslutning till inventeringsområdet (sydöst om inventeringsområdet) finns ett av Skogsstyrelsens 
naturvärdesobjekt och två nyckelbiotoper, där flera rödlistade arter och signalarter är funna liksom en 
skyddad art som omfattas av artskyddsförordningen (grön sköldmossa). 

 
Figur 2. I inventeringsområdet avgränsades två objekt: ett objekt med naturvärdesklass, 3 påtagligt naturvärde och ett 
objekt med naturvärdesklass 4 visst naturvärde. Naturvärdesobjekt ett består av ett inhägnat småvatten som kan nyttjas av 
insekter och groddjur. Naturvärdesobjekt två består av en barrblandskog i sextioårsåldern med relativt god tillgång på 
substrat i form av död ved. 

 

Rekommenderade åtgärder 

Stärka/skapa: 

• Arbeta med gröna biotoptak, gröna fasader, utformning av gårdar med biotopträdgårdar, 
värdeskapande växtlighet, småmiljöer för insekter i gestaltning av privat och allmän mark. 

• Anlägga faunadepåer genom att placera ut nedtagna större trädstammar av ek, tall och gran på 
plats eller i närområdet. Död ved är en värdefull resurs som gynnar många arter i olika 
organismgrupper. Detta kan med fördel göras både i nya parkmiljöer och på gröna biotoptak. 

• Säkerställ en variation av miljöer och strukturer i parker och innergårdar för att gynna biologisk 
mångfald. Se till att det finns allt från blommande nektarväxter till buskage och träddungar, gärna 
med en variation av öppen- och slutenhet. Arbeta med träd, buskar och växter som finns i 
närmiljön för att på sikt stärka förutsättningarna för arter som är typiska för regionen. 

• Plantera bärande träd längs framtida stråk för att gynna den lokala biologiska mångfalden. 
Bärande träd och buskar uppskattas av både fåglar och insekter som födokälla.  

• Utforma nya vattenmiljöer och behålla befintliga dammar och dike för bland annat groddjur och 
insekter.  
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• Anpassa dagvattenåtgärder i nya bostadsområden så att de även stärker biologisk mångfald. 
Prioritera öppen dagvattenhantering och se över möjligheten att anpassa grönytor som tar emot 
dagvatten så att de behåller vatten för att skapa tillfälliga små våta områden. 
 

Skydda:  

• Planera för minimerat intrång i naturmark med NVI klass 4 för att säkra befintlig biologisk 
mångfald. 

• Anlägga stigar i naturmark så att markslitage minimeras. 
• Skydda naturområden från slitage från tunga maskiner under byggnationstid. 

 
Livsmiljöer 

SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
 
 

X X  

 

Bedömning 

Naturvärdesobjekt 1 ”Barrblandskog” har en relativt god tillgång på substrat i form av död ved, vilket 
bidrar till livsmiljöer för insekter. Naturvärdesobjekt 2 ”Liten damm” består av ett inhägnat småvatten 
som kan nyttjas av insekter och groddjur.  

Diket som löper runt skogsområdet i väster (ung, tät granskog på tidigare åkermark) samt dammarna i 
norra och södra delen av planområdet hyser möjlighet för att utgöra livsmiljöer för groddjur och 
salamander. Då fortplantningsmiljöer för salamandrar och groddjur finns i området är det viktigt att 
genomföra en riktad inventeringsinsats, då samtliga arter är skyddade.  
 

Rekommenderade åtgärder 

Stärka/skapa: 

• Bevara befintlig damm och dike samt utforma nya vattenmiljöer för bland annat groddjur och 
insekter.  

• Anpassa dagvattenåtgärder i nya bostadsområden så att de även stärker livsmiljöer. Prioritera 
öppen dagvattenhantering och se över möjligheten att anpassa grönytor som tar emot dagvatten 
så att de behåller vatten för att skapa tillfälliga små våta områden. 

• Vid dagvattendamm och dike ska växter väljas utifrån dess inverkan på biologisk mångfald. 
• Se åtgärdsförslag för biologisk mångfald för ytterligare åtgärder som förstärker / skapar 

livsmiljöer inom planområdet. 
• Arbeta med att förbättra förutsättningarna för ansvarsarter genom att gynna de habitat och 

livsmiljöer de lever i och förbättra spridningsmöjligheter mellan dessa. Här är det viktigt att 
identifiera svaga spridningsmöjligheter och potentiella flaskhalsar i den gröna infrastrukturen och 
utreda hur dessa på bästa sätt kan förstärkas.  
 

Skydda:  

• Bevara sumpiga området väster om den blockiga höjden. 
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• Bevara diket och smådammen, inkludera dessa områden i framtida parker / allmänna ytor och 
anpassa gestaltning utifrån värden för biologisk mångfald. 

 

Mat 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X  X  

 

Bedömning 

Planområdets kapacitet för matproduktion är begränsat och kopplad till möjligheter för bär- och 
svampplockning i främst barrblandskogen i sydöstra delen av planområdet.  

Planområdet föreslås bebyggas, dock vilka gröna strukturer kommer att bevaras identifieras i 
detaljplaneskedet. Barrblandskogens framtida kapacitet för matproduktion (bär- och svampplockning) kan 
därför inte bedömas i detta skede. 

Rekommenderade åtgärder 

Skapa: 

• Utred möjligheter till lokal odling inom planprogrammet med strategier för hur detta kan 
säkerställas i detaljplan genom ytor för stadsodling  

• Lyft möjligheten till lokal odling i trädgårdar. 

 

Skydda: 

• Bevara barrblandskogen i sydöstra delen av planområdet för bär- och svampplockning. Anlägga 
stigar så att markslitage i området minimeras. 
 

Dricksvatten 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
   X  

 

Bedömning 

Planområdets kapacitet för dricksvattenproduktion är ej relevant inom planområdet.  

 

Rekommenderade åtgärder 

Skippa: 

• Ingen åtgärd föreslås för denna tjänst. 
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Material och energi  
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
   X 

 

Bedömning 

En stor del av planområdet används idag för skogsbruk och tillhandahåller därmed ekosystemtjänster i 
form av material- och energiproduktion (biobränslen från växtriket).  

Energiproduktion från vind eller vatten går inte under beteckningen ekosystemtjänster eftersom denna 
typ av produktion inte har ett biotiskt ursprung, dvs beror på levande organismer. 

Rekommenderade åtgärder 

Skippa: 

• Ingen åtgärd föreslås för denna tjänst. Planområdet föreslås bebyggas och kvarvarande 
naturmark / skog kommer inte att användas för energi- eller materialproduktion i framtiden. 

 

Klimatreglering 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X  X   

 

Bedömning 

Vegetation bidrar till att sänka temperaturen i staden. Temperaturskillnad mellan stad och landsbygd, 
särskilt nattetid, skapar en parkbris som gör att svalare luft från landsbygd och naturområden kommer in i 
bebyggda områden och minskar temperaturen. Även enskilda träd i staden kan bidra till att sänka 
temperaturen lokalt genom att dels ge skugga och skydda mot UV-strålning, och dels genom att 
transpirera vatten vilket ökar luftfuktigheten. Park-och naturområden utgör därför värdefulla 
”tillflyktsorter” under varma dagar. 

Klimatreglerande strukturer inom planområdet är främst kopplade till skogsområdena väster om 
kalhygget, vilka bidrar med parkbris till närliggande bostadsområden tack sin storlek (ca 7 hektar) och 
flerskiktade vegetation samt skugga. Klimatreglerande strukturer finns också i närheten av planområdet, i 
form av ett stort (1000–2000 ha) opåverkat område (Boängsskogen och Trunsta träsk/Gredelby hagar) 
strax väster om planområdet (se figur 3). Området är utpekat som viktigt tätortsnära grönområdet och 
utgör ett strategiskt grönt samband mellan Lunsen och Kölängen.  
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Figur 3: Översiktsplan för tätorterna, gul cirkel markerar ungefär var planområdet är beläget (Källa: Översiktsplan, 2017). 

Gröna kilar finns norr och söder om planområdet (se figur 4), vilket bidrar till klimatreglering. 
Vattendammarna och diket i områden har ett ringt värde för klimatreglering. 

 

Figur 4: Gröna kilar vid planområdet.  (Källa: Ekologigruppen, 2020). 
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Gröna strukturers kapacitet för klimatreglering i framtiden kan inte bedömas i detta skede då det först är 
i detaljplaneskedet som förslaget till framtida stadsstruktur tas fram. I vilken omfattning värmeöar 
kommer att uppstå kan inte heller bedömas här.  

 

Rekommenderade åtgärder 

Skydda:  

• Bevara den befintliga grönstrukturen i möjligaste mån. Skogsområdet mellan bebyggelse och 
hygge har ett klimatreglerande kapacitet som bör bevaras i sin helhet. 

• Bevara sammanhängande skogsområden samt enskilda träd i anslutning till framtida hårdgjorda 
ytor då träd bidrar med reglering av mikroklimat. 

Skapa/stärka: 

• Ta fram en värmekartering och en vindkartering för att identifiera särskilt utsatta kvarter. Detta 
är sedan ett bra underlag för att veta vilka platser som är i särskilt behov av klimatreglerande 
åtgärder. 

• Bevara befintliga eller plantera ny skuggande och vindskyddande vegetation längs gator, i parker 
och på torg samt i förskole- och skolgårdar. Skuggande vegetation har också en viktig 
klimatregleringsroll i innergårdar. 

 

Vattenflödesreglering och översvämningsskydd 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
 X  X  

 

Bedömning 

Tjänsterna vattenrening och flödesreglering är tätt sammankopplade och i stort beroende av samma 
typer av strukturer för att fungera. Generellt kan sägas att ju långsammare vattnet färdas genom 
landskapet, desto lägre blir risken för översvämningstoppar och desto mer tid finns för rening längs vägen. 
Grönområden bromsar också upp och fördröjer vattenflöden, vilket möjliggör infiltration till grundvattnet. 
Tjänsten medför att risken för översvämning och erosionsskador minskar, samt att mindre föroreningar 
och sediment transporteras ut i vattendrag, sjöar och hav. För att dessa tjänster ska vara välfungerande 
behövs ett varierande landskap, med stor andel grönska, låg andel hårdgjorda ytor och där naturliga 
lågpunkter tillåts fungera som översvämningsytor. Alla grönområden bidrar i viss mån till flödesreglering 
genom att de tar upp vatten genom rotsystemen som sedan avdunstar och därmed försvinner från 
markytan, samt genom interception (vilket innebär att träd och växter fångar upp nederbörd på vägen 
ned, som sedan avdunstar och därmed aldrig når markytan).  

Utöver grönområden utgör viktiga strukturer för flödesreglering lågpunkter i landskapet samt 
vattenstrukturer såsom sjöar, naturligt meandrande och orensade vattendrag samt icke utdikade 
våtmarker. Viktigt att tänka på när det gäller vattendrag, sjöar och våtmarker är att de bara har en 
reglerande funktion så länge de inte är överfulla. 



  2020-11-26 
 

11 
 

Planområdet består naturmark, inom planområdet finns ett dike och en mindre damm. Diket och 
skogsområdet väster om det utgör planområdets lägsta punkt och har kapacitet för flödesreglering.  
Utöver dessa strukturer är områdets flödesregleringskapacitet kopplat till vegetationen som växer där.  

Gröna strukturers framtida kapacitet för flödesreglering och översvämningsskydd kan inte bedömas i 
detta skede då det först är i detaljplaneskedet som förslaget till framtida stadsstruktur tas fram.  

Behovet av flödesreglerande strukturer och översvämningsskydd bör utredas i en separat utredning.   

Rekommenderade åtgärder 

Skydda 

• Bevara naturliga översvämningsområden och lågpunktsområden och skydda dem från 
exploatering. 

• Behåll befintliga träd och grönska vid exploatering. Flerskiktad vegetation med buskar träd som 
vuxit sig stora tar upp mycket vatten, och är därmed mer värdefulla än mindre, nyplanterade 
träd. 

• Andelen hårdgjord yta bör ej utökas inom eller i närheten av utpekade översvämningskänsliga 
områden. 

Skapa/stärka 

• Lämna de lågstråken och deras svämplan samt instängda områden som är viktiga för 
dagvattenhantering obebyggda vid nyexploatering. Det är fördelaktigt om en stor del av den 
exploaterade marken utgörs av mjuka markslag som planteringar, svackdiken eller gröna tak. 

• Vid nyexploatering bör det planeras för grön hantering av höga flöden och dagvatten, exempelvis 
genom anläggning av multifunktionella skyfallsytor (ytor som förutom att hantera vatten också ar 
funktioner för rekreation, biologisk mångfald med mera). 

• Nyttja grönområdens kapacitet som översvämningsskydd genom att leda dagvatten från vägar 
och kringliggande bebyggelse till områden med flödesreglerande funktion. 

• Tillför vattenrenande vegetation och infiltrationsytor. 

 
Vattenrening 

SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X    

 

Bedömning 

Naturen bidrar med ekosystemtjänsten vattenrening genom vegetationens och organismernas upptag av 
näringsämnen och nedbrytning av föroreningar. På så sätt kan övergödning och föroreningar av våra 
vattenmiljöer förhindras. Vattenrening sker på de flesta naturmarker, men vissa marker, t.ex. våtmarker 
och naturområden på genomsläppligt material, har större betydelse för tjänsten. Rening av utsläpp kan 
även ske i våra sjöar och vattendrag. Det är dock av stor vikt att utsläpp renas innan de når vattenmiljöer 
eftersom deras buffertförmåga redan är ianspråktagen av den naturliga bakgrundsbelastningen och av 
tidigare och pågående utsläpp. 



  2020-11-26 
 

12 
 

Planområdets jordarter består av sandig morän men inslag av urberg i kalhygge- och 
barrblandskogsområden vilket ger en god kapacitet för vattenrening (grönområde på mark med god 
infiltration, dvs mer än 50% jordart med god infiltrations förmåga). Granskogen växter på glacial lera, som 
har en låg infiltrationsförmåga (se figur 5). Områdets vissa vattenreningskapacitet är därför kopplat till 
vegetationen som växer där.  

 

Figur 5: Jordarter i planområdet.  (Källa: SGU). 

Gröna strukturers framtida kapacitet för vattenrening kan inte bedömas i detta skede då det först är i 
detaljplaneskedet som förslaget till framtida stadsstruktur tas fram. Behovet av 
dagvattenhanläggningar och identifiering av de naturliga lågstråken bör därför utredas i en separat 
utredning.   

Rekommenderade åtgärder 

Skydda 

• Lämna låga stråk och instängda områden som är viktiga för dagvattenhantering obebyggda vid 
exploatering. Det är fördelaktigt om en stor del av den exploaterade marken utgörs av mjuka 
markslag som planteringar, svackdiken eller gröna tak.  

Skapa: 

• Vid exploatering bör det planeras för grön hantering av höga flöden och dagvatten, exempelvis 
genom anläggning av multifunktionella skyfallsytor (ytor som förutom att hantera vatten också 
har funktioner för rekreation, biologisk mångfald med mera). 

• Nyttja grönområdens kapacitet som översvämningsskydd och vattenrening genom att leda 
dagvatten från vägar och kringliggande bebyggelse till områden med flödesreglerande funktion. 

• Tillför vattenrenande vegetation och infiltrationsytor på gården, parker och längst gator. 
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Upprätthållande av livsmiljöer 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X X  X   

 

Bedömning 

Området utgörs av barrdominerat skogsmark (Naturvärdesobjekt 1) med en relativt god tillgång på 
substrat i form av död ved, vilket bidrar till livsmiljöer för insekter. Barrskog kan också vara en lämplig 
miljö för tofsmes, dock har inget fynd rapporterats i planområdet. Sumpområdet intill höjden av 
sprängsten hyser också möjlighet för livsmiljöer (Figur 6).  

Diket samt dammarna i norra och södra delen (inom naturvärdesobjekt 2) av planområdet hyser möjlighet 
för att utgöra livsmiljöer för insekter, groddjur och salamander (Figur 6). Då fortplantningsmiljöer för 
salamandrar och groddjur finns i området är det viktigt att genomföra en riktad inventeringsinsats, då 
samtliga arter är skyddade.  

 

Figur 6: Identifiering av strukturer med möjlighet till livsmiljöer. I blå markeras dike och dammarna, i gula markeras 
sumpområdet intill höjden av sprängsten.  (Källa: Ekologigruppen, 2020). 

Spridningssamband för barrskog visar (Grönstrukturplan, sida 38) att det finns spridningssamband i östlig 
och nordlig riktning om planområdet. Planområdet föreslås bebyggas, dock vilka gröna strukturer kommer 
att bevaras identifieras i detaljplaneskedet. Planförslagets påverkan på spridningssamband och 
upprätthållande av livsmiljöer kan därför inte bedömas i detta skede.  

 

Rekommenderade åtgärder 
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Stärka: 

• Sumpområden intill höjden av sprängsten samt småvatten i området. 

Skydda/Skapa: 

• Eventuella skyddsvärda träd ska sparas och integreras i framtida strukturen. Separat 
undersökning om skyddsvärda träd ska tas fram. 

• Spridningssamband i östlig och nordlig riktning genom gestaltning av grönstrukturen och 
skapandet av nya livsmiljöer. Öka lövsinslag i området genom att skapa brynmiljöer med 
blommande buskar (skydd för insekter och småvilt), anläggande av nektarrik vegetation och 
lövträd i parker, längs gator och innergårdar samt genom att planera för gröna tak och väggar. 

 

 
Pollinering 

SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X   X   

 

Bedömning 

Pollinatörer har en avgörande betydelse för frösättning och fortlevnad av blommande växter. Minst tre 
fjärdedelar av alla blommande odlade och vilda växtarter är helt eller delvis beroende av 
insektspollinering. Växterna ger i sin tur frön och bär som andra djur är beroende av. Pollineringen bidrar 
till fler blommande växter, fler insekter, fler fåglar, fler rovdjur samt större skördar, högre artdiversitet 
och högre upplevelsevärden.  

Planområdet har idag ett begränsat värde för pollinering, då de saknar viktiga strukturer såsom ängs- och 
betesmark, odlingslotter, parker eller gräsytor med hög variation mm. Vid gestaltning av den framtida 
gröna strukturen bör särskilt hänsyn tas till att öka värde för pollinering i området. Till exempel det går att 
stärka livsmiljöer och spridningssamband för pollinatörer och andra organismer på bostadsgårdar, öppna 
gräsytor och i parker genom att utveckla en variationsrik miljö av gröna strukturer med buskar, 
trädmiljöer och öppna gräsmarker med blommande växter. Ett sätt kan vara att ta fram 
informationsmaterial till villaägare och exploatörer med exempelvis artrekommendationer för att öka 
kunskapen om hur de kan bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden och strukturer viktiga 
för pollinatörer.  

I tätorten kan man, genom att anpassa skötseln av grönytor, efterlikna naturliga mer eller mindre 
permanenta livsmiljöer genom lågintensiv skötsel, vilket innebär att livsmiljöerna tillåts bli mer eller 
mindre permanenta. Detta kan exempelvis ske genom att undvika bearbetning av jorden, att gräs (och 
ogräs) tillåts växa och att torra grenar och död ved lämnas på platsen. Områden med ängskaraktär, 
vägkanter etcetera bör inte slås förrän växter blommat färdigt och bina har hunnit reproducera sig, dvs 
under sensommar/tidig höst. Låt också gärna områden som redan är ”vildvuxna” fortsätta vara det, detta 
gynnar flera artgrupper av pollinatörer och deras larver. 

För att stärka förutsättningarna för pollinatörer och andra organismer ska en variationsrik miljö av gröna 
strukturer, med buskar, trädmiljöer och öppna gräsmarker med blommande växter utvecklas och skapas 
där sådana saknas. Även för pollinatörer handlar det om att undvika påverkan på spridningssamband 
genom anläggande av vägar eller bebyggelse. Det är viktigt att se till att det finns en sammanhållen grön 
infrastruktur med en variation av livsmiljöer. Använd nedanstående åtgärder för att förstärka den gröna 
infrastrukturen på strategiska platser för vildbin och pollinatörer. 
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Rekommenderade åtgärder 

Skydda 

• Bevara befintliga vegetation på höjden med sprängsten där så är möjligt (Figur 6). 

Stärk/skapa 

• Utnyttja potentialen i ”överblivna ytor” för exempelvis buskar och perennrabatter som bidrar 
med färg, dofter och årstidsvariationer och som lockar till sig surrande bin och vackra fjärilar.  

• Låt vissa gräsytor vara oklippta i parker eller längs med gång- och cykelvägar. Om inte under hela 
säsongen så över vintern. Detta ger fler boplatser till insekter, ökar övervintringsmöjligheterna 
och påverkar populationsstorleken positivt. Vid anläggning av nya grönytor kan tuvbildande gräs 
sås in (exempelvis ängskavle, hund- och kamäxing, rödsvingel, krus-, ludd- eller lentåtel). 

• Gynna pollinatörer genom att tillföra odlingsstrukturer, t.ex. genom att anlägga mindre 
odlingslotter eller ställa ut pallkragar i anslutning till bostäder.  

• Skapa artificiella boplatser för pollinatörer, t.ex. bibatterier, på strategiska platser. Involvera 
gärna skolor och förskolor i arbetet. 

• Skapa förbättrade förutsättningar för pollinatörer som vaknar tidigt på våren och behöver mat 
med hjälp av tidigt blommande växtmaterial. Att plantera sälg är ett bra sätt att snabbt och 
kostnadseffektivt gynna pollinatörer och andra nyttoinsekter.  

• Skapa förutsättningar för marklevande vildbin att bygga bon genom att gräva flacka sandblottor i 
kanten på diken eller lägga upp vallar med sand, grus och/eller lätt jord i sydsluttningar, gärna i 
vindskyddade områden med sparsam vegetation. 

 

Rekreation och friluftsliv 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X  X  

 

Bedömning 

Vistelse i naturen innehåller oftast viss grad av fysisk aktivitet och sociala interaktioner. Dessa kan 
antingen vara i form av motion eller mer lugna aktiviteter såsom att långsamt promenera genom skogen 
på jakt efter svamp och bär. Att vistas i naturen gör att man kan utmana kroppen på andra sätt än i en 
bebyggd miljö såsom att springa i terräng, klättra och promenera på ojämna underlag.  Rörelse, variation 
och upplevelsen av både aktivitet och rofullhet är viktigt för både för barn och vuxna. Barns tillgång till 
grönytor är särskilt viktig för att förbättra deras koncentrationsförmåga och motoriska kunskaper, samt 
minska risken för bland annat fetma, depression och koncentrationsproblematik. 

Inom planområdet finns det olika strukturer viktiga för rekreation och friluftsliv. Granskogsområdet 
genomkorsas av mindre stigar, särskilt vid Djungelparken, vilket bevittna om att området används för 
rekreation och naturlek. I närheten av Djungelparken finns också två kojor. Lekplatsen och skogen runt 
om kring den har pekats ut av förskolepersonalen i Alsike som målpunkt för närnatur och rekreation. 
Skogsområdet i sin helhet har pekats ut av fritidsklubbar som målpunkt för närnatur och rekreation 
(Kartläggning av barnens närnatur i Knivsta och Alsike, 2016). En vältrampad stig löper längst diket mellan 
skogsområdet och hugget mot värmeverket och leder sen till skogsområdet som ligger norr om 
planområdet. Detta område detaljplaneläggs för bostäder och de gröna strukturerna kommer delvis vara 
tillgängliga i framtiden enligt liggande planförslag. Den vältrampade stigen i väster planeras att finnas kvar 
samt möjlighet till att kunna röra sig genom området, dock inte fritt genom hela skogen som i nuläget.  
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Figur 7: Rekreationsmöjligheter inom planområdet.  (Källa: Ekologigruppen, 2020). 

Planområdet föreslås bebyggas, dock vilka gröna strukturer viktiga för rekreation och friluftsliv kommer 
att bevaras eller skapas har inte fastställt än. Vid fortsatts planering ska riktlinjerna för utemiljöer 
(Grönstrukturplan, sida 19) följas. 

Rekommenderade åtgärder 

Skapa 

• Skapa möjligheter av att röra sig ut i befintliga rekreationsområden som ligger i närheten av 
planområdet genom sammankopplade rekreationsstråk. Stigsystemet från planområdets norra 
del och ut till Brunnbyvägen är av särskilt relevans för att koppla framtida bebyggelsen med 
rekreativa resurser och service i Alsike 

• Beroende på framtida bebyggelsestruktur och antal invånare ska flera rekreativa strukturer 
skapas utifrån riktlinjerna utpekade i Grönstrukturplan s. 19. 

• Rekreativa grönstråk ska anläggas på ett sådant sätt att de bevarar ekologiska samband i 
stadsdelen och tillsammans bildar en funktionell grön infrastruktur. 

• Parker och naturområden som ligger närmast framtida skolor är viktigast när det kommer till att 
ha lektioner utomhus och utveckla naturpedagogik. Kopplingar mot närområdena ska därför 
prioriteras.  

Skydda 

• Möjligheten att röra sig genom skogarna i närområdet. 
• Skydda befintliga viktiga strukturer för rekreation och friluftsliv i möjligaste mån.  

 



  2020-11-26 
 

17 
 

Lärande 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X     

 
Bedömning 

I naturen finns källor till kunskap. Genom naturpedagogik kan skolelever och intresserad allmänhet skaffa 
sig förståelse för naturliga kretslopp, djur, växter och hela ekosystem. Genom att förlägga undervisning 
även i icke naturrelaterade ämnen utomhus kan omväxling och nya perspektiv underlätta inlärningen. 
Möjlighet till naturpedagogik är en viktig ekosystemtjänst eftersom den bidrar med insikt om varför den 
biologiska mångfalden är viktig och varför vi behöver värna om miljön. 

Inom planområdet finns det olika strukturer som är viktiga för lärande för boende i närmiljöer samt för 
framtida boende. Skogsområdet i sin helhet har pekats ut av fritidsklubbar som målpunkt för närnatur och 
rekreation (Kartläggning av barnens närnatur i Knivsta och Alsike, 2016), barrblandskogen och 
diket/småvatten är särskilda viktiga strukturer för lärande. Söder om planområdet finns men strax sydväst 
om området finns en av Skogsstyrelsen utpekade naturvärdesobjekt och två nyckelbiotoper som hyser 
värde för lärande. 

Planområdet föreslås bebyggas, dock vilka gröna strukturer viktiga för lärande kommer att bevaras har 
inte fastställt än samt vilka behöv kommer att uppstå i kopplingen med de framtida invånare kan inte 
heller identifieras. Vid fortsatts planering ska riktlinjerna för utemiljöer och lärande (Grönstrukturplan, 
sida 19) samt för förskole- och skolgårdar följas (Vad händer när kottarna tar slut, 2016). 

Rekommenderade åtgärder 

Skapa: 

• Identifiera lämpliga områden för förskole- och skolgårdar som innehåller varierande miljöer, 
terräng och stora träd. Följ riktlinjer för storlek på förskole- och skolgården som pekas i rapporten 
”Vad händer när kottarna tar slut?”. 

• Utveckla naturmarken vid Djungelparken genom att anlägga flera strukturer som är viktiga för 
lärande, såsom faunadepåer, fågelholkar och insekthotell. Ta fram skyltar som berättar om 
områdets naturvärde. 

• Parker och naturområden som ligger närmast framtida skolor är viktigast när det kommer till att 
ha lektioner utomhus och utveckla naturpedagogik. Kopplingar mot närområdena ska därför 
prioriteras.  

• Placera ut fågelholkar och insektshotell i parker och innergårdar för att gynna den lokala 
biologiska mångfalden och för att skapa en medvetenhet hos de boende om vilket värde 
pollinering och biologisk mångfald har för ett resilient samhälle.  

• Anlägg faunadepåer med död ved och lövhögar i parker och på bostadsgårdar för att gynna 
insekter. Ta fram skyltar för att skapa en medvetenhet hos de boende om värdena knutna till 
dessa strukturer. 

 

Sociala relationer 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X    
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Bedömning  

Planområdet föreslås bebyggas, dock vilka gröna platser för umgänge kommer att skapas har inte 
fastställt än, därför kan inte bedöms i detta skede om dessa strukturer kommer att möta framtidens 
behov. Vid fortsatts planering ska riktlinjerna för utemiljöer (Grönstrukturplan, sida 19) samt för förskole- 
och skolgårdar följas (Rapporten Vad händer när kottarna tar slut). 

Rekommenderade åtgärder 

Skapa: 

• Identifiera lämpliga områden för nya parker av varierande karaktär och storlek. Särskilt hänsyn 
ska tas till att skapa miljöer som riktas sig mot olika grupper i olika åldrar, såsom platser för 
ungdomshäng. Följ riktlinjer som pekas i Grönstrukturplan. 

 

”sence of place” 
SKAPA STÄRKA SKYDDA SKIPPA 
X    

 

Bedömning  

Planområdets möjlighet till att bli identitetsskapande beror på hur allmän mark kommer att gestaltas.     

Rekommenderade åtgärder 

Skapa: 

•  Ta fram riktlinjer i planprogrammet för att nå framtidsvisionen ”skogsstaden” för Dp ”Söder 
om Träfallet”. Gröna infrastrukturen i planområdet ska gestaltas och reflektera skogsstadens 
vision.  

 

 

 

Referenser: 
Grönstrukturplan, Knivsta kommun, 2016 
Dagvattenstrategi, Knivsta kommun, 2017 
Översiktsplan, Knivsta kommun, 2017 
Artportalen 
Naturvärdesinventering 
SGU 
Platsbesök (Ekologigruppen, 2020) 
NVI (Ekologigruppen, 2020) 
Sumpskogsinventering Geosegma webgis 
Vad händer när kottarna tar slut, Knivsta 2016 


