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Vad är ett planprogram?

P
lanbesked

B
egöran om

planbesked

P
lanprogram

P
lanförslag

Sam
råd

G
ranskning

A
ntagande

Ö
verklagande

Laga kraft

G
ransknings-
utlåtande

Sam
råds-

redogörelse

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mer information om hur planprocessen 
går till finns att läsa på kommunens 

hemsida www.knivsta.se

PLANPROGRAM DETALJPLAN

Här är vi nu!

Planprocessen:

1. Begäran om planbesked

Ett planbesked är ett beslut om planenheten kan påbörja 
ett detaljplanearbete eller inte. Kommunen är då 
skyldig att inom fyra månader meddela om och när en 
planläggning ska påbörjas.

2. Planuppdrag
Genom att ge ett positivt planbesked visar kommunen att 
planenheten har för avsikt att starta ett detaljplanarbete. 
Ett planbesked är inte juridiskt bindande och 
garanterar därmed inte att kommunen kommer påbörja 
planläggning för området.

3. Planprogram

För att underlätta arbetet med detaljplaner kan 
kommunen i vissa fall välja att upprätta ett program 
för ett område. Planprogram tas ofta fram när större 
områden ska planeras och kan leda vidare till en eller 
flera detaljplaner, som i det här fallet där det under 
planbeskedet fattades beslut om att ett planprogram 
ska tas fram för Myrberget. I planprogrammet anges 
utgångspunkter och mål för den fortsatta planeringen. 
Samhällsutvecklingsnämnden fattar beslut om förslag 
på programsamråd.

4. Planförslag

Kommunen tar fram ett planförslag tillsammans med 
fastighetsägaren/exploatören. I det här fallet när det 
är en byggherreplan finns även deras konsulter som 
stöd för kommunen. Syftet är att se till så att mark- 
och vattenområden används på bästa sätt utifrån ett 
helhetsperspektiv och en sammanvägning av flera olika 
intressen.

5. Samråd

Vid samråd finns ett detaljplaneförslag, med plankarta 
och planbeskrivning. Förslaget skickas ut till 
myndigheter, organisationer, fastighetsägare och de som 
bor inom eller på angränsande fastigheter, för att de ska 
ta del av förslaget och få möjlighet att lämna synpunkter 
på det. I Knivsta finns planförslagen även tillgängliga 
på kommunens hemsida och i kommunhuset. Syftet 
med samrådet är att kommunen ska få ett bättre 
beslutsunderlag genom att samla in kunskap och fakta 
om det berörda området. Med den informationen ska 
planhandläggaren sedan kunna arbeta vidare med 
detaljplanen.

6. Samrådsredogörelse

Efter samrådet gör kommunen en samrådsredogörelse 
där alla synpunkter som kommit in under samrådet 
sammanställs och bemöts. Samrådsredogörelsen ligger 
till grund för eventuella ändringar av förslaget.

7. Granskning

Innan kommunen kan anta en detaljplan ska 
planförslaget göras tillgängligt för granskning. Precis 
som under samrådet ger granskningen de berörda 
återigen en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

8. Granskningsutlåtande

Efter granskningstiden sammanställer och bemöter 
kommunen de inkomna synpunkterna i ett 
granskningsutlåtande.

9. Antagande

Vid antagande redovisas det slutgiltiga förslaget för 
politikerna i SUN eller kommunfullmäktige beroende 
på detaljplanens omfattning. Det är politikerna som 
beslutar om att anta detaljplanen eller inte.

10. Överklagande/Överprövning

Efter antagande kan detaljplanen överklagas. 
Överklagandet måste ske inom tre veckor från att 
det justerade protokollet sitter uppe på kommunens 
anslagstavla. För att ha rätt att överklaga ska man 
vara berörd av detaljplanen och senast under 
granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda av kommunen.

11. Laga kraft

Om detaljplanen inte upphävs eller överklagas eller 
om överklaganden avslås i de högre instanserna vinner 
detaljplanen laga kraft. Det betyder att detaljplanen 
är den gällande regleringen av markanvändning och 
byggande inom området. Planprocessen är då avslutad.
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01
Förutsättningar
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Inledning

Syfte, mål och huvuddrag
Alsike är den näst största tätorten i Knivsta kommun och 
området för planprogrammet för Myrberget är beläget i 
den sydöstra delen av Alsike.

Syftet med planprogrammet är att utreda vad området 
bäst lämpar sig till, att undersöka vilka ytor som bör 
bevaras som natur för att säkerställa gröna kopplingar 
och vilka ytor som passar för byggnation. Programmet 
tittar framför allt på var det är lämpligt med bostäder, 
förskola och LSS-boende. Programmet undersöker en 
bebyggelse på 200 till 400 bostäder i blandade former, 
där bostäderna närmast Ar potentiellt kan kombineras 
med mindre och icke-störande verksamheter.

Planprogrammet ligger sedan till grund för en detaljplan 
för området.

Planprogramsområdet
Området omfattar ytan mellan två befintliga 
detaljplaner, Boängsåsen och Ar företagspark, och en 
plan som är under arbete, Träfallet. Området är 28,5 ha.

De centrala delarna av området består idag av ett 
kalhygge som täcker stora delar av fastigheten, en före 

detta massdeponi för överskottsmassor och ett kärr. 
Längs områdets gräns finns naturmark antingen på 
området eller på intilliggande område.

Markägoförhållanden
Marken som utreds i planprogrammet sträcker sig 
mellan Träfallet i norr till Ar i söder, Boängsåsen i väster 
och slutet på trädlinjen som vätter mot E4:an i öster, 
se markering på ortofoto. Marken består till största del 
av fastigheten Vrå 3:1 (18,8 ha) som ägs av TB-gruppen 
Bostad AB genom dotterbolag. Resterande mark ägs av 
Knivsta kommun.

Bakgrund
Planprogramområdet har fått namnet Myrberget efter 
Myrstugeberget som tidigare låg strax öster om området. 

Under våren 2019 utvecklade Utopia Arkitekter 
tillsammans med TB Gruppen ett koncept för tomten Vrå 
3:1, inspirerat av de behov som finns i kommunen och 
bland medborgare. Detta arbete har i planprogrammet 
tagits ett steg längre för att få en grov överblick över 
om och hur Vrå 3:1 kan utvecklas till ett levande och 
naturnära bostadsområde. 
 

Arbetet har skett på uppdrag av och i nära samarbete 
med Knivsta kommun och medborgare där önskemål 
och behov inspirerat och informerat utformningen av 
planprogrammet. Syftet med planprogrammet är att 
fånga in invånarnas och kommunens övergripande 
önskemål och skapa ett ramverk som ligger till grund för 
det fortsatta detaljplanearbetet. 

Framtagna utredningar
•  Naturvärdesinventering Vrå 3:1, Alsike, Knivsta 

kommun, NVI enligt SIS 199000:2014, med tillägg 
naturvärdesklass 4, 2020-11-27, Ekologigruppen

•  Rapport 20116 A, Vrå 3:1, Knivsta, Bullerutredning 
för planprogram, 2020-10-21, Åkerlöf Hallin 
Akustikkonsult AB

•  Ekosystemtjänster och naturvärden i Dp Alsike Vrå 
3:1 m.fl. ”Söder om Träfallet”, 2020-11-26, Knivsta 
kommun

•  Myrberget – Vrå 3:1 Dagvattenutredning, 30022719 
DVU Vrå 3:1, 2021-03-18, Sweco Sverige AB

•  Detaljplan för Planärende Detaljplan Vrå 3:1, 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-
11-17, Andree Dage

•  Samråd om undersökning gällande betydande 
miljöpåverkan för detaljplan Vrå 3:1, Knivsta 
kommun, Uppsala län, 2020-12-11, Länsstyrelsen 
Uppsala län

•  Utökad Medborgardialog för Myrberget, 2021-03-26, 
Utopia Arkitekter AB
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Gällande dokument

Gällande dokument
Planprogrammet för Myrberget tar sin utgångspunkt 
i kommunens gällande styrdokument. Här är en 
genomgång av de kommunala dokument som ligger till 
grund för utvecklingen av planprogrammet.

Översiktsplan, Knivsta Kommun 2017
En av uppgifterna i arbetet med att ta fram ett 
planprogram är att säkerställa att det följer de 
övergripande strategier och målsättningar som finns i 
Översiktsplanen. För programområdet finns följande 
ställningstaganden: 

•  I översiktsplanen är programområdet utpekat som 
ett ”Prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse”

•  Utvecklingen av bostäder för kommunens växande 
befolkning kommer att ske i Knivsta och Alsike 
tätorter.

•  Programområdet ligger nära kollektivtrafik, 
infrastruktur och utvecklingen har möjlighet att 
förstärka lokala gröna samband i Alsike.

•  Utvecklingen av området ska inkorporera möjlig 
verksamhetsutveckling.

Fler invånare och människor som arbetar och rör sig i 
kommunen på dagtid kan innebära ökad trygghet, bättre 
underlag för god service, handel och en mer levande 
kommun.

Arbetet med planprogrammet följer de ambitioner som 
finns i Översiktsplanen och är inspirerat av medborgares 
behov och önskemål som uttryckts i medborgardialogen.

Gällande detaljplaner
Planprogramområdet innefattar delar av två gällande 
detaljplaner:

•  Detaljplanen för Boängsåsen, vann laga kraft 30 
augusti 2005

•  Detaljplan för Ar företagspark, Norra delen, vann 
laga kraft den 3 december 2010

De delar som innefattas av programområdet är reglerat 
som naturmark.

Stadsbyggnadspriciper, Knivsta kommun
Vidare har Knivsta kommun tagit fram ett flertal 
stadsbyggnadsprinciper som ska ge vägledning för den 
kommande utvecklingen i kommunen. Två aspekter har 
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Brist- och tillgångsanalys 
En brist och tillgångsanalys har gjort över Knivsta och Alsike. Till 
grund för analysen har Boverkets riktlinjer för utemiljö, med avstånd 
till olika typer av rekreativa kvaliteter använts. Avstånden som 
använts är:  
 
Mikropark    150 m 
Närnatur    300 m 
Större multifunktionell grönyta  500 m 
Entré till friluftsområde   800 m 
 
I Knivsta har de flesta hushåll tillgång till små grönytor precis utanför 
husknuten genom bostadsgårdar, privata trädgårdar och allmänningar. 
Tillgången på gröna mötesplatser och så kallade mikroparker är dock 
sämre. Tillgången till friluftsomården inom 800 meter är god genom 
såväl Kölängen, Gredelby hagar och Ängbyskogen. 
 
Tillgång till rekreationsområde kan ersätta tillgången till närnatur 
förutsatt att det finns tillgängligt 300 meter från bostaden. I de 
centrala delarna av Knivsta på den västra sidan av järnvägen finns ett 
område som riskerar att få brist på närnatur vid förtätning men 
avstånden till rekreationsområde skulle kunna bedömas ersätta det. 
 
Större multifunktionella grönytor finns det en brist av generellt i båda 
tätorterna. I en växande kommun är det viktigt att möjliggöra gröna 
mötesplatser för aktivitet nära till hands, inom 500 meter. 
 
I Alsike visar analysen på stor brist både till tillgång till mikropark 
och friluftsområde. De delar av Alsike som ligger längst norrut och 
som nu också planeras för vidare exploatering är mest utsatta. Det 

framkommit som särskilt viktiga för medborgare och har 
därför visats särskilt hänsyn i planprogrammet:

”Man ska kunna välja den gröna vägen genom staden. 
Det ska vara lätt att ta sig till de gröna rummen från alla 
delar av staden. Gröna stråk ska knyta ihop kvarter och 
stadsdelar. De gröna stråken och platserna är en del av 
kommunens gemensamma allmänna platser.”

”Barnens behov av ytor för lek och oplanerad vildhet 
ska tillgodoses. Barn dras till det oplanerade. Det 
väcker deras upptäckarlust. Man kan med rätta prata 
om ett ”barnperspektiv på tillvaron”. Genom att spara 
tillräckligt stora ytor med ursprunglig grönska i stadens 
gröna nätverk kan vi nå detta.”

Grönstrukturplan, Knivsta Kommun
Kommunens riktlinjer för tillgång till grön-, och 
blåstruktur har legat till grund för den föreslagna 
utvecklingen inom planprogramsområdet. 
Myrberget bjuder goda förutsättningar att tillföra 
rekreationsområden nära små ansamlingar av vatten till 
Alsike.

Dagvattenstrategi, Knivsta kommun
I Knivstas Dagvattenstrategi står bland annat att 
”Dagvatten är en resurs för stadsmiljön genom att bland 
annat förse träd och annan växtlighet med vatten, men 
även genom att skapa vackra vattenmiljöer. Dagvatten 
bör därför hanteras som en tillgång i utformningen av 
den bebyggda miljön. Strategier för att nå detta mål är 
bl.a. att: 

•  Utnyttja dagvatten som en resurs för träd och annan 
grönska, samtidigt som grönskan nyttjas för rening 
och fördröjning av dagvattnet.

•  Integrera öppna dagvattenlösningar i parker och 
grönområden.

•  Anpassa dagvattenhanteringen till stadsbilden.
•  Säkerställa långsiktig skötsel av 

dagvattenanläggningar så att de fortsätter att vara 
attraktiva.

Kommunens riktlinjer har legat till grund för den 
föreslagna utvecklingen inom planprogramsområdet.



12 13

P
la

n
gr

og
ra

m
 fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

04
-2

6
P

lan
grogram

 för M
yrb

erget - 2021-04-26

Utredningar

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har gjorts av sydvästra delen 
av programområdet. Övriga delar bedömdes inte behöva 
undersökas då det inte fanns några naturvärden att 
bedömma.

Sammanfattning av vilka objekt som hittades under 
naturvärdesinventeringen;

”I inventeringsområdet avgränsades två objekt. Objekt 
ett ”liten damm” med naturvärdesklass 3, påtagligt 
naturvärde, består av ett inhägnat småvatten som kan 
nyttjas av insekter och groddjur.
 
Objekt två ”blandbarrskog” är ett objekt med naturvär-
desklass 4 med visst naturvärde. Blandbarrskogen är en 
blandskog i sextioårsåldern med god tillgång på död ved 
i god kvalitet.”

Ekosystemtjänster
Sammanfattning  av utredningen;

”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.”

Naturvärdesinventering Vrå 3:1, Alsike, Knivsta kommun 
2020-11-  

 

8 (21) 

inventeringsområdet finns ett för landskapsbilden särskilt viktigt skogsområde utpekat enligt 
Knivsta kommuns översiktsplan. 

Naturvärdesobjekt 
Syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk 
mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning naturvärdesklassning av områden. 
Ett objekt med påtagligt naturvärde och ett objekt med visst naturvärde har urskilts. Områdets 
naturvärden redovisas i karta, figur 4. I objektskatalogen (bilaga 1) redovisas respektive objekts 
naturvärde i detalj. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen. 

Figur 4. 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.

NNaattuurrvväärrddeesskkllaasssseerr  
Följande naturvärdesklasser finns (SIS standard SS 199000:2014): 

HHööggssttaa  nnaattuurrvväärrddee,, naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.  

HHööggtt  nnaattuurrvväärrddee, naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

PPååttaagglliiggtt  nnaattuurrvväärrddee, naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. 

VViisssstt  nnaattuurrvväärrddee, naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Bullerutredning
Sammanfattning av bullerutredningen;

”Bullret från trafiken utanför planområdet, främst 
trafiken på väg E4 och i viss mån järnvägen, är i dag och 
år 2040 lägre än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inom hela 
planområdet.

Ljudnivån på 10 m avstånd från det nuvarande värmever-
ket sydväst om området som i dag endast fungerar som 
pumpstation är lägre än 40 dB(A) ekvivalentnivå. De nya 
bostäderna kan planeras utan hänsyn till detta buller.

Hänsyn kan behöva tas till buller från trafiken på nya vä-
gar inom planområdet.”

Dagvattenutredning
Sammanfattning av utredningen;

”En mer detaljerad systemlösning behöver tas fram när-
mare ett praktiskt förslag på exploateringsgrad. Förore-
nings-belastningen ökar i samtliga fall, vilket bedöms 
vara normalt när skogsområden exploateras, men hur 
stor påverkan det har på recipientens MKN behöver avgö-
ras när en systemlösning tagits fram. Vad som är viktigt 
att poängtera är att dagvattnet från utredningsområdet 
behöver renas och utsläppen av näringsämnen bör hållas 
så låga som möjligt.”

 

14 Myrberget – Vrå 3:1 DVU  
 Datum: 2021-03-18  
 Handläggare: Terese Bergenstråle & Frida Gissén  

 

 
Figur 8. Avrinningsområde till utredningsområde, där det lila avrinningsområdet avvattnas i västlig riktning och det blåa i 
östlig riktning. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Vid stora nederbördstillfällen kan dagvatten ytligt avrinna genom utredningsområdet och 
skapa problem om inte höjdsättningen utformas för att undvika detta. AROt består av totalt 
26,36 ha och vid mindre regn bedöms dagvatten tas om hand lokalt, d.v.s. att 
utredningsområdet vid mindre regn inte förväntas påverkas av annat dagvatten än det 
som faller lokalt. Den totala ytan som avvattnas i östlig riktning (östra AROt) uppskattas till 
12,19 hektar och i västlig riktning (västra AROt) till 14,17 hektar. 

AVLEDNINGSVÄG FÖR VATTEN FRÅN UTREDNINGSOMRÅDET 
Då exploateringsgraden inte är fastställd är det svårt att uttala sig om hur dagvatten 
kommer fördröjas inom utredningsområdet, och det är därför också osäkert hur stora 
flöden som kommer att avledas. Vad som går att uttala sig om är att dagvattnet med största 
sannolikhet kommer att följa terrängens befintliga lutning (i enlighet med Figur 7). 
Avledning sker därför naturligt åt två håll, öster och väster (i enlighet med vattendelaren, 
se Figur 8).  
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Samråd om undersökning gällande betydande 
miljöpåverkan för detaljplan Vrå 3:1, Knivsta kommun, 
Uppsala län

Kommunen har för rubricerad detaljplan begärt samråd med Länsstyrelsen om 
undersökning enligt 6 kap 6 § miljöbalken, MB, samt 5 § miljöbedömningsförordning 
(2017:966), MBF.

Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och en förskola. Till delar av 
bostäderna undersöks möjligheten till kompletterande verksamheter i form av handel och 
enklare tillverkning. Vidare är syftet med detaljplanen att bevara naturområden och 
möjliggöra för rekreationsområden. 

Samråd om undersökning
Enligt ÖP 2017 är området utpekat som utvecklingsområde. Planområdet är ca 21 HA.
Nuvarande markanvändning är skogsbruk. Kommunens bedömning är att planens 
genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan.

Utifrån tillgängligt underlag kan inte Länsstyrelsen utesluta att rubricerad detaljplan kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 3 § MB samt 4 kap. 34 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. Länsstyrelsen anser att det först efter framtagandet av 
en dagvattenutredning som visar på att och hur påverkan på MKN-vatten kan hanteras är 
möjligt att göra en annan bedömning.

MKN-vatten
Planområdet har förekomst WA17449170 och WA73123222 som recipient för dagvatten. 
För båda dessa förekomster har dagvatten från urban markanvändning och transport och 
infrastruktur pekats ut som betydande påverkan.

Planen behöver relatera sina utsläpp till relevanta parametrar enligt 
bedömningsgrunderna. Här behöver även kumulativa effekter av tidigare exploatering 
och påverkan beaktas.

Länsstyrelsen vill även belysa att det för MKN- vatten inte bara finns ett icke-
försämringskrav. För vattenförekomster där statusen inte är god räcker det inte med att en 
plan inte försämrar, utan det måste också finnas förslag till förbättringar. Allmänt kan 

Dnr SBK 2020-000011 – Ankom 2020-12-14
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Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att ett genomförande av förslaget 
inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 
Miljöbalken 6 kap. och att en strategisk miljöbedömning 
enligt Miljöbalken 6:9–6:19 inte behöver genomföras. 

Vid samråd med Länsstyrelsen om betydande 
miljöpåverkan konstaterade Länsstyrelsen att:

” Utifrån tillgängligt underlag kan inte Länsstyrelsen 
utesluta att rubricerad detaljplan kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 3 § MB 
samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Länsstyrelsen anser att det först efter framtagandet av en 
dagvattenutredning som visar på att och hur påverkan 
på MKN-vatten kan hanteras är möjligt att göra en annan 
bedömning.”

Utifrån Länsstyrelsens bedömning kommer ett nytt 
utlåtande behövas innan en detaljplan tas fram.

Grundförhållanden
Enligt Sveriges Geologisk Undersökning (SGU) består 
planområdet till största del av urberg, morän och sandig 
morän. De mer låglänta partierna består av glacial och 
postglacial lera. I områdets norra del finns en moränrygg 
med en bredd mindre än 30m.
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Platsbesök

Platsbesök
Ett gemensamt platsbesök gjordes med de medverkande 
från kommunen och byggherregruppen.

För att få ut så mycket som möjligt gjorde vi gemensamt 
en så kallad SWOT-analys. SWOT står för Strengths, 
Weaknesses, Opportunities och Threats och i en SWOT-
analys uppmärksammas alla de styrkor, möjligheter, 
utmaningar och hot som potentiellt kan finnas på 
platsen. Det ger ett bra underlag att skapa ett förslag där 
allas kompetenser används.

Styrkor/Strengths (S)
•  Planen ligger i nära förbindelse med nya färdmedel 

och även till fjärrvärmenätet.
•  På tomten finns flera områden som är värda att 

bevara eller stärka. Centrala kullar, lågstråket längs 
den västra tomtgränsen och den redan uppvuxna 
skogen vid entrén från Brunnbyvägen.

Svagheter/Weaknesses (W)
•  Får vi göra avsteg på fördröjning på tomt?

Möjligheter/Opportunities (O)
•  Gång- och cykelväg mot Träfallet, Djungelparken, 

Boängsåsen och Ar företagspark för att binda ihop 
området.

•  Knyta an till grönstruktur/dagvattenplan och 
utnyttja de naturvärden som finns på marken genom 
t.ex dagvattenpark och elljusspår.

•  Skapa en flexibel plan för långsiktig etablering av 
bostäder och skola i symbios.

•  Park med dagvatten/vattenspegel.

Hot/Threats (T)
•  Kommande verksamheter i Ar företagspark och hur 

de möjligt skulle kunna störa.
•  Buller.

Punkterna sammanfattar det som framkom under 
SWOT-analysen. I kommande arbete med Myrberget 
kommer platsens möjligheter, utmaningar och potential 
studeras vidare. 

Medborgardialog
Syftet med medborgardialog är att säkerställa att de 
behov som finns hos befolkningen korrekt förståtts och 
att förslaget som utvecklas i mesta möjliga mån ligger 
i linje med medborgarnas önskemål. Medborgare har 
inte bara en djup kunskap om området, hur det används, 
vad som finns och saknas, de kan också bidra med fler 
demografiska perspektiv än de människor som formellt 
ingår i arbetsgruppen. Det kan exempelvis handla om att 
få perspektivet från en pensionär, en förälder med barn i 
området eller ett barns perspektiv.

Processen
Medborgardialogen för Myrberget har skett i tre steg. 

Fas 1: Djupintervjuer och spontanintervjuer
Våren 2019 startade arbetet med att utveckla ett 
koncept för fastigheten Vrå 3:1. Arbetet inleddes med 
8 djupintervjuer av politiker, tjänstemän och boende i 
Alsike. Efter detta utfördes en serie spontanintervjuer 
i Alsike med familjer, tonåringar, pensionärer, unga 
vuxna, föräldralediga och besökare. Arbetet resulterade 
i ett koncept med idéer för hur dessa behov kan mötas 
uttryckt i text och bild.

Fas 2: Fokusgrupper
Under hösten 2020, då beslut fattats att ta fram 
ett planprogram, publicerades inbjudningar till 
medborgardialog kring Vrå 3:1 på Facebook och i 
Knivstanytt. För att genomföra fokusgrupperna på ett 
säkert sätt givet den globala pandemin bjöds alla som 
visade intresse in att delta i digitala fokusgrupper. Totalt 
samlades 8 personer i två grupper i två omgångar för 
att addera sina perspektiv till de undersökningar som 
gjorts i Fas 1 samt ge feedback på skisser och idéer som 
utvecklats.

Fas 3: Fördjupningar
Då det i fokusgrupperna i Fas 2 framkom tankar kring 
trafiklösningar vid den planerade förskolan beslutades 
att göra tre djupintervjuer med förskolor i området. Det 
saknades intresseanmälningar från barn och ungdomar, 
varför en digital utredning har initieras för att även 
insamla barns perspektiv.

Resultatet av den utökade medborgardialogen redovisas 
i sin helhet i rapporten ”Utökad Medborgardialog för 
Myrberget” och översiktligt på nästa uppslag.

Medborgardialog

VISA UPP SKISSEN OCH SE OM VI 
VERKLIGEN HAR FÖRSTÅTT!

LYSSNA 
OCH
LÄR

ANALYS SKISSA
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Vad kom fram i intervjuerna
med medborgare?

Närhet till skog

Närheten till skogen är den största fördelen med att bo 
i Alsike. Det är viktigt att ha visuell kontakt med skogen, 
och att det inte blir för ”trångt” runt bostaden. Det är 
också viktigt att det som byggs inte minskar värdet på 
intilliggande byggnader.

Blandad bebyggelse

Det uppskattas att det inte ser likadant ut överallt och att 
det finns olika typer av bostäder. Det är viktigt att hitta 
en balans där alla känner ägarskap över sitt område och 
närmiljön omkring sin bostad för att skapa trygghet och 
gemenskap.

Småskalighet/Gemytlighet

Alla hälsar på varandra och det finns en fin gemenskap, 
men det saknas mötesplatser. Utöver Coop finns det 
få platser man kan sätta sig, och ännu färre aktiviteter 
(i Alsike). Samtidigt uppskattas naturen som har stora 
upplevelse- och rekreativa värden som kan förstärkas 
ytterligare.

Parkering

Många av de vi har intervjuat har utryckt att de inte klarar 
sig utan bil och det måste gå att parkera nära bostaden. 
Man uppskattar att det är tryggt och smidigt för barnen 
att cykla överallt inom Alsike men bilen är nödvändig för 
vardagen. Kommande generationer kanske inte kommer 
ha bil i lika stor utsträckning varför det är bra om dessa 
ytor går att konvertera i framtiden. 

P
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Analys
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Stadsstruktur

Alsike
Alsike består till största del av bostadsenklaver placerade 
i anslutning till Brunnbyvägen. Enklaverna ligger som ett 
pärlband av självständiga kluster längs Brunnbyvägen. 
 
I söder ligger Företagsparken i Ar där det utvecklas ett 
handels- och industriområde. 
 
I norr ligger Träfallet som planeras för villor, parhus, 
kedjehus och radhus. Detaljplanen gick ut på samråd 
januari-februari 2021 och kan tillsammans med 
Myrberget bli en del av de nya områden som knyter ihop 
Alsike öster om Brunnbyvägen genom nya rekreativa 
stråk och grönytor.

Gatustruktur

Brunnbyvägen och angränsande områden
Planområdet ligger i anslutning till Brunnbyvägen 
som fungerar som en huvudgata genom Alsike. Längs 
Brunnbyvägen finns kollektivtrafikförbindelser och 
cykelvägar som knyter an till Alsike i stort. 
 
Planområdet nås genom en befintlig angöringsgata från 
Brunnbyvägen som kommer användas och utvecklas 
tillsammans med den föreslagna gatustrukturen.  
 
Från företagsparken Ar i söder samt Träfallet i norr 
finns föreslagna  anslutningsvägar som är möjliga att 
förbinda med planområdet. Vägarna från Ar och Träfallet 
kan fungera för att leda om trafik in i området om 
angöringsgatan från Brunnbyvägen behöver stängas av 
tillfälligt.
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Grön & blå struktur

Grönska och natur
Bostadsenklaverna bäddas in i grönska som skapar 
tydliga gröna korridorer och spridningszoner tvärs 
genom Alsike. Grönstråken har tydliga rekreativa 
kvaliteter och förbinder bostadsområdena med såväl 
microparker, utegym, elljusspår som lekplatser. 
Målsättningen är att bevara så mycket av den naturmark 
som inte redan tidigare är avverkad, samt att stärka 
befintliga gröna kopplingar. 

Utpekade naturvärden i naturvärdesinventeringen har 
legat till grund för utformningen av förslaget, bland 
annat genom att stråken bör ha olika längd och vara så 
nära den egna bostadsentrén som möjligt för att göra det 
enkelt att välja den gröna vägen genom staden. Vidare 
bör det finnas en variation av tillgängliggjord eller orörd 
naturmark.

Blåstråk
Fastigheten lutar mot väster och öster. Det finns en 
naturlig sänka längs västra fastighetsgränsen. Där avleds 
vatten till ett befintligt dagvattenmagasin som kan 
utvecklas  och utnyttjas till att skapa en dagvattenpark 
med stora rekreativa och utbildande aspekter, 
samtidigt som det stärker den ekologiska mångfalden.  
Hanteringen längs den östra fastighetsgränsen utreds i 
senare skede. 
 
Dagvattenparken kan utvecklas tillsammans med 
befintliga gångstråk och Djungelparken som ligger i 
direkt anslutning till denna och vara en del av en större 
lekande- och lärande miljö för förskolor och skolor i 
närområdet. Det ska vara möjligt att röra sig tvärs genom 
dagvattenparken där tillexempel spänger kan göra 
parken till en del av motionspår och stigar som knyter an 
Myrberget med Boängsåsen. 

Utbildning & knutpunkter

Grundskolor
Det finns ett bra utbud av grundskolor, framför allt 
Alsike skola har god gång- och cykelförbindelse med 
planområdet. Denna öst-västliga koppling måste stärkas 
ytterligare för att skapa trygga kopplingar på tvärs.

Förskolor
Det finns ett gott utbud av förskolor i närheten 
av planområdet samtidigt som den föreslagna 
exploateringen av både Träfallet och Myrberget skapar 
underlag för att stärka detta utbud ytterligare. Inom 
planområdet ska det planläggas för en förskoletomt 
på 7000m2 som säkerställer att kommunens krav på 
friytor på 40m2 per barn uppfylls. Förskolan bör ligga i 
entrén till området så att de tillgänglig för angränsande 
områden.

Samlingsplatser
Längs med Brunnbyvägen och i anslutning till 
bostadskluster och natur ligger olika samlingsplatser. 
I nordväst av planområdet ligger entrén till elljusspåret 
och Brunnbyvallens fotbollsplaner. I västlig riktning 
finns Alsikehallen och konstgräsplaner. I norr finns 
närlivs och Coop. Till dessa samlingspunkter ska det 
vara enkelt att både gå och cykla. Genom planläggningen 
skapas förutsättningar för nya samlingspunkter, 
exempelvis kvarterspark, lekytor och microparker med 
t.ex. utegym inom planområdet. 

Med fler målpunkter i området blir det både enklare och 
tryggare att välja den gröna vägen. Målsättningen är att 
skapa en täthet av målpunkter så det alltid finns något att 
röra sig mot.
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Småskalighet/Gemytlighet
Runt Myrbergsstråket skapas små bostadskluster 
som efterliknar Alsikes befintliga enklavstruktur. 
Bostadsklusterna blir små sammanhängande kluster i 
klustret som gör att det skapas tydliga och avgränsade 
grannskap och en småskalighet. Detta gör att varje 
kluster, hus och tomt blir individuell och unik. Klustren 
binds ihop med mindre angöringsgator runt vilket 
gemensamma ytor för t.ex. markparkering, lek och 
odling kan anordnas.

Cirkulation
Den befintliga angöringsgatan från Brunnbyvägen 
förlängs genom Myrbergsstråket. Gatan skapar en 
naturlig rörelse genom området utan återvändsgränder. 
Målsättningen är att Myrbergsstråket ska följa 
topografin, ha en organisk struktur likt gatustrukturen 
i Träfallet och minimera antal meter gata till förmån för 
grönytor. Myrbergsstråkets mjuka svängar sänker på ett 
naturligt sätt hastigheten på motorfordon som passerar 
genom området och skapar på så sätt en trygg miljö. 

Övergripande strategi

Närhet till skog
Mellan varje bostadskluster skapas gröna kilar och 
rekreativa stråk som maximerar kontakten med naturen. 
Bostäderna vänds mot grönskan och gör att i princip alla 
bostäder inom området får visuell kontakt med naturen. 
Ambitionen för Myrberget är att skapa ett område utan 
tydliga A-, eller B-lägen där så många som möjligt får 
utsikt mot de gröna stråken som löper igenom området. 

Blandad bebyggelse
Kvarteren ska ge möjlighet till en flexibel uppdelning för 
en blandad bebyggelse inom såväl det egna kvarteret som 
området i stort. Småskalig bebyggelse föreslås och består 
av en blandning av villor, parhus och radhus i varierande 
storlek som följer den naturliga topografin. Ambitionen 
är att Myrberget blir ett grönt bostadsområde med stor 
variation och en gemytlig småstadskänsla i enighet med 
Knivsta kommuns visioner och invånarnas önskemål 
som framkom under medborgardialogen.
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Landskap

Områdets landskapselement
På platsbesöket lokaliserades de viktigaste platserna att 
bevara. Det handlar om ytan närmast Boängsåsen som är  
den naturliga lågpunkten i området. Höjden i mitten av 
fastigheten med synlig berggrund och ett fåtal bevarade 
träd. Kullen i norr och den uppväxta skogen närmast 
entrén från Brunnbyvägen samt skogen mot öster som 
skärmar av visuellt från E4an.

Genom att bevara befintliga höjder bevaras områdets 
topografiska karaktär samtidigt som onödigt eller 
fördyrande markarbete minimeras. Höjder och befintlig 
naturmark som bevaras kan dessutom inkorporeras med 
nya och tillgängliga kvarters- och microparker och skapa 
spännande rekreativa ytor med tydlig karaktär. Området 
blir samtidigt lättare att navigera igenom då höjder kan 
fungera som tydliga riktmärken för både boende och 
besökare.

Myrbergsstråket

Kommunal väg
Den kommunala väg som i förslaget kallas 
Myrbergsstråket anpassar sig till landskapet och slingrar 
sig genom området. Det här saktar naturligt ner trafiken 
och gör att säkerheten för de som vistas i närheten ökar. 
 
Myrbergsstråket slingrar sig runt den centralt placerade 
höjden och naturmarken och skapar möjlighet för 
bostadsbebyggelse och gröna släpp på vardera sida om 
gatan. Vägen föreslås få en lugn och småskalig karaktär 
med grönska som en buffertzon mellan trottoar och 
vägbana.

 
 

Höjderna blir tillsammans med den tillgängliga 
parkmiljön en spännande lekmiljö för barn och unga där 
det finns en stor variation av både skapade och naturliga 
ytor att upptäcka.

I jämförelse med traditionella och raka villagator kan 
antal meter gata genom en mer organisk struktur  
minska med ca. 30%. Detta kommer till gagn för hela 
området och är ett exempel på hur det är möjligt att 
nå Knivsta kommuns visioner om ett mer effektivt 
markutnyttjande  som underlättar både genomförandet 
och skapar mervärde.
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Gröna kopplingar

Stråk, stigar och grönyta
För att förbinda grönytorna med omgivande områden 
anläggs grönstråk tvärs över planområdet. Stråken 
skapar också kommunikation inom området och gör så 
att grönyta finns tillgänglig för så många som möjligt.
 
De gröna kopplingarna binder ihop Myrberget med 
Träfallet, Ar och Boängsåsen samt kopplar samman 
med grönstråket i väst och vidare ned mot elljusspåret i 
söder. Kopplingarna föreslås vara av varierande karaktär 
där så mycket av den befintliga naturen bevaras och 
görs tillgänglig. I förlängningen av de gröna stråken och 
grönytan i mitten förelås en gemensam kvarterspark 
på 2000m2 samt en lekpark på 800m2. Genom att 
placera dessa centralt i området blir det den naturliga 
samlingsplatsen för alla boende samtidigt som alla får 
likvärdig tillgång till den.

Kluster

Bostadskluster 
Med hjälp av grönstråken definieras fem olika 
bostadskluster som enkelt kan byggas ut i etapper under 
utvecklingsfasen. Genom den bevarade naturmarken 
kommer det redan från dag ett finnas kvalitativa grönytor 
i området och bevarad natur som sätter karaktär. Varje 
kluster delas i in i två till tre delar som avgränsas av 
grönskan och Myrbergsstråket. 
 
Tanken är att varje kluster är omgärdat och infiltrerat av 
natur för att så många som möjligt ska få kontakt med 
naturen från deras egna tomt.

För att maximera naturkontakten och skapa sekundära 
gröna kopplingar föreslås även ett andra lager grönska 
som delar upp bostadsklustren och skapar fler gröna 
släpp mellan husen. Hur de här släppen fördelar sig 
kommer kommer utredas framöver.

Förskolekluster
Vid områdets entré föreslås en förskoletomt på 7000m2. 
Denna ligger i anslutning till ytan där Myrbergsstråket 
förgrenar sig i två vilket gör att det blir naturligt för alla 
inom området att hämta och lämna på väg in och ut 
ur Myrberget. Samtidigt behöver inte onödig trafik för 
boende utanför Myrberget ledas in i bostadsområdet 
vilket minimerar störande trafik.
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En gemensam inre värld
Internt inom varje kluster binds bostäderna samman 
genom mindre vägar. Vägarna föreslås till skillnad från 
Myrbergsstråket att utformas helt på de gåendes villkor. 
De interna kopplingarna inom klustren behöver inte 
vara asfalterade utan kan utformas som enkla grusade 
vägar, som blir en del av landskapskonceptet och hänger 
ihop med de rekreativa stråken.
 
Runt de inre kopplingarna inom klustren kan 
parkeringsplatser, lekytor, odlingar eller andra 
funktioner anordnas som är gemensamma för de 
boende inom klustren och som skapar informella 
mötesplatser inom det lilla grannskapet. 
 
De inre kopplingarna skapar miljöer som möjliggör 
för social samvaro. Där kan barnen lära sig cykla, där 
finns plats för kvartersfester med långbord eller andra 
gemensamma initiativ. 

Inre kopplingar Parken och vattnet

Park mot Detaljplan Boängsåsen
I gränslandet mellan Boängsåsen och Myrberget 
möjliggörs för ett stort naturområde. Naturmarken 
ligger i områdets naturliga lågpunkt. Området 
innefattar deponimassor såväl som befintlig 
naturmark som pekats ut som särskilt värdefull i 
naturvärdesinventeringen. 

Detta tillsammans bildar ett stort och varierat område 
där både natur, parkytor och lek finns tillgängligt. 
Parkområdet bör knytas samman tydligt för att 
minimera barriäreffekter och göra det tillgängligt.

Förskolan 
I anslutning till grönområdet i väster ligger förskolan. 
Detta gör att hela parken och naturområdet kan 
utnyttjas som en förläning av förskolegården för 
utflykter och naturlek.

Dagvattenpark
I Knivstas Dagvattenstrategi skrivs att ”Grönska och
vatten är viktiga för att skapa en attraktiv miljö i 
staden”. Detta tas bäst tillvara i programområdets 
västra del, där redan befintligt dike föreslås införlivas 
och kopplas samman med fördröjningsmagasin och 
ytor som på ett naturligt sätt omhändertar dagvatten 
från området. Genom att minimera antal meter väg och 
hårdgjorda ytor så skapas även en permabilitet som ger 
förutsättningar för infiltration.
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Gatusektion

Idé om gatans uppbyggnad
Myrbergsstråket utgör en enfilig bilväg med 
angöringszon och gångväg. Själva vägbanan 
kompletteras med en kantzon för angöring (A) och 
trottoarer om vardera sida för gång (G) eller cykel (C).

När en åker längs med gatan växlar skalan på byggnader 
och deras koppling till gatan. Naturen är aldrig långt 
bort och de gröna kopplingarna visar sig med små 
utblickar mot grönstråken. Den växlande skalan och de 
varierande bostadstyperna, topografin på platsen och 
utblickarna mot naturen gör att ingen del av gatan är den 
andra lik. Tillsammans förstärker detta den gemytliga 
småstadskänslan i området.

Gatusektioner kommer att utvecklas i enlighet med 
kommunens tekniska handbok. 
 

Kluster

Ett grönt och varierat kvarter
Tanken är att klustren blir som små självständiga 
grannskap. Större parhus eller radhus möter 
Myrbergsstråket och skapar en täthet som stadgar upp 
gaturummet. I utkanten av klustren och mot naturen 
föreslås villatomter och radhus i mindre skala som gör 
det möjligt att nyttja topografin för att skapa utblickar 
och ge ett luftigt men samtidigt varierat intryck.  

Illustrationen ovan är ett förslag på tilltänkt skala 
och typ av byggnader. Detta, tillsammans med 
planens utformning kan komma att ändras under 
detaljplaneprocessen utifrån behov och vidare 
utredningar. 



Rekreation

Kvartersmark
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Möjlig ytfördelning

Möjlig planering av området
Beroende på vad pågående och framtida utredningar 
visar kommer ytorna att omformas.

Säkerhetsavstånd
Beroende på vad riskutredningen visar kommer 
eventuella ändringar behöva göras gällande kvarterens 
utbredning och förskolans placering i planområdet. 
Alternativt kan det vidtas åtgärder som skyddsvallar eller 
staket som en del av naturmarken som skärmar av mot 
företagsparken.
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05
Konsekvenser
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Naturvärden
Föreslagen planläggning innebär att naturmark 
tas i anspråk. Området är inte utpekat som ett 
område med naturskyddsvärden i Knivsta kommun. 
Föreslaget har utformats med hänsyn till de områden 
som har vissa naturvärden enligt den genomförda 
naturvärdesinventeringen för delar av platsen. Det 
handlar specifikt om skogen runt om kalhygget och mot 
Brunnbyvägen, skogen på den före detta massdeponin, 
ytan närmast Boängsåsen som är en naturlig lågpunkt, 
en liten damm nära Brunnbyvägen, höjden i mitten 
av tomten och kullen i norr. Förslaget möjliggör stråk 
genom och runt området, tillika gröna kopplingar till 
omkringliggande naturområden.

Den före detta massdeponin och de föroreningar som 
finns där är enligt med mindre känslig markanvändning 
och ingen bebygglse kommer ske på den.

Grundförhållanden
Översiktligt bedöms de geotekniska förhållandena inom 
Knivsta kommun som gynnsamma. Enligt Sveriges 
Geologisk Undersökning (SGU) består planområdet till 
störst del av urberg, morän och sandig morän. De mer 
låglänta partierna består av glacial och postglacial lera. 
I områdets norra del finns en moränrygg med en bredd 
mindre än 30m. I vidare arbete är det av vikt att risker för 
ras, skred, erosion eller översvämning utreds.

Landskapsbild
Området består idag av naturmark där en del har 
avverkats, en före detta massdeponi och ett kärr.

Gatustruktur och bebyggelse föreslås utarbetas med 
hänsyn till platsens topografiska förutsättningar, 
vilket bedöms minska inverkan på landskapsbilden. 
Bebyggelsens skala föreslås ha en småskalig karaktär 
samt en uppbruten struktur. Detta möjliggör utblickar 
och ett samspel med landskapet och omkringliggande 
bebyggelse. Genom att bevara befintliga höjder bevaras 
områdets karaktär.

Rekreativa värden
Vid platsbesök har mänskliga fotspår synts i snön, 
vilka antyder att framför allt de gröna stråken runt om 
kalhygget används till skogspromenader. I skogen mot 
Boängsåsen finns kojor och andra lekytor som används 
av barn.

Förslaget bedöms innebära positiva konsekvenser 
för de rekreativa värdena genom att dels bevara de 
delar som nyttjas för rekreation och lek idag och dels 
genom att skapa nya rekreativa värden på platsen. Inom 
planområdet föreslås en ny kvarterspark, lekpark, 

Konsekvenser

mikroparker, gröna stråk och mindre dammar som ska 
vara tillgängliga för såväl barnvagnar som hjälpmedel, 
vilket innebär de nya rekreativa möjligheter i Alsike.

I detaljplaneskedet föreslås fortsatt medborgardialog 
med såväl barn som vuxna för att säkerställa att de 
rekreativa värden som skapas kommer så många som 
möjligt till del.

Dagvatten
Lokal omhändertagande av dagvatten ska 
tillämpas i så stor utsträckning möjligt. Olika typer 
av dagvattenlösningar föreslås tillämpas inom 
planprogramsområdet, t.ex. avrinningsdiken längs 
Myrbergsstråket samt dagvattendamm.

Befintligt markavvattningsföretag ska undersökas 
framöver i en mer detaljerad dagvattenutredning.

Trafik
Det aktuella programområdet nås via Brunnbyvägen. 
Den föreslagna gatan Myrbergsstråket föreslås utformas 
som en enfilig bilväg med gång- och cykelbanor 
längsmed. Utmed Myrbergsstråket kopplar lokalgator in 
till föreslagen kvartersmark.

Föreslaget är även två kopplingar mot intilliggande 
planområden, Träfallet och Ar företagsområde. Dessa 
planeras som gång- och cykelvägar med möjlighet att 
omleda biltrafik vid eventuell olycka på Brunnbyvägen, 
vilket bedöms positivt för trafiksäkerheten i södra Alsike.

Vidare föreslås att låta gatan följa den befintliga 
topografin och på så vis sänka hastigheten på 
motorfordon på ett naturligt sätt, vilket bedöms som 
positivt för trafiksäkerheten. 

Parkering
Inom området föreslås en kantzon för angöring 
av biltrafik längs med Myrbergsstråket samt 
boendeparkering på kvartersmark. Gällande 
parkeringsnorm ska beaktas i senare skede.

Buller
Enligt framtagen bullerutredning klarar bebyggelsen 
gällande bullerkrav. I vidare arbete ska det säkerställas 
att en god ljudmiljö för bostäder samt förskola uppnås.

Vatten och avlopp
Befintlig bebyggelse i området runt Myrberget är anslutet 
till det allmänna VA-nätet. Före detaljplan antas för 
Myrberget behöver frågorna som omgärdar VA vara lösta. 

Service

Området bedöms ha god tillgång till kommunal service. 
Förslaget innebär en ökning av LSS-boende om 2000m2 
samt en förskola om 7000m2, vilket bedöms vara positivt 
för planområdet och Alsike.  

Trygghet och brottsförebyggande åtgärder
Den föreslagna utvecklingen av Myrberget innebär att 
området kommer att få en ökad befolkning jämfört 
med idag. Människor kommer i större utsträckning 
att röra sig i området över dygnets alla timmar, vilket 
bedöms vara positivt för ökad trygghet och fungera 
brottsförebyggande. 

Det finns olika sätt att röra till omkringliggande 
områden, förskolor och skolor på gång-, och cykelbanor 
vilket bedöms ge en ökad trygghet för barn och 
ungdomar.

Kommande undersökningar
En mer detaljerad dagvattenutredning tas fram i 
detaljplaneskedet.

För att säkerställa säkerhetsavstånd från 
industriområdet ska en riskutredning genomföras.

Genomförande
Marken består till största del av Vrå 3:1 som ägs av TB-
gruppen Bostad AB genom dotterbolag. Resterande mark 
ägs av Knivsta kommun.

Myrbergsstråket föreslås planläggas med 
kommunalt huvudmannaskap. Mindre gator föreslås 
ingå i kvartersmark och får därmed ett enskilt 
huvudmannaskap.

Fortsatt arbete är tänkt att genomföras i en 
sammanhållen detaljplan. Exploateringsavtal kommer 
upprättas i detaljplanefasen.

Barnperspektivet (kompletteras efter 
undersökning)
Föreslagen förskola och lekparker/naturområden samt 
koppling mot Alsike skola.

Myrbergsstråket mjuka utformning saktar ner trafiken 
och skapar mer uppmärksamma förare och gör att 
säkerheten för de som vistas i närheten ökar.

(Medborgardialog med barn och ungdomar pågår.)



46 47

P
la

n
gr

og
ra

m
 fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

04
-2

6
P

lan
grogram

 för M
yrb

erget - 2021-04-26

Vad är nästa steg?

Nästa steg
Från och med 5 maj går det att lämna kommentarer till 
Knivsta kommun.

Efter att samrådet för planprogrammet är genomfört 
sammanställer och bemöter kommunen de inkomna 
synpunkterna. Sedan beslutas om att påbörja en 
detaljplan och i så fall börjar arbetet med att ta fram 
en detaljplanekarta och detaljplanebeskrivning som 
sedan skickas ut på samråd, för att återigen samla in 
synpunkter på förslaget. På kommunens hemsida finns 
information om pågående planarbeten och hur du kan 
vara med och bidra i utvecklingsarbetet.

Pågående utredningar
Utredningarna som nämns i planprogrammet 
kommer att fördjupas under detaljplanearbetet 
samt kompletteras med övriga utredningar som inte 
omfattats av ramarna för planprogrammet. Exempel på 
utredningar som är påbörjade och kommer att slutföras 
under detaljplaneprocessen:  

•  Arkeologi , våren 2021
•  Riskutredning (kopplat till eventuellt störande 

verksamheter i Ar-företagspark)
•  Inventering av groddjur och salamandrar
•  Medborgardialog med barn och ungdomar



48

P
la

n
gr

og
ra

m
 fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

04
-2

6


