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Läsanvisning 

Denna dialograpport beskriver på ett övergripande 
sätt den dialog som genomförts kring förslaget 
till stadsutvecklingstrategi för västra Knivsta och 
Alsike stationssamhälle, som stöd för fortsatt 
process. Efter en kort beskrivning av bakgrund och 
förslagets huvudsakliga innehåll och syfte, redogörs 
för dialogprocessen. Därefter sammanfattas den 
information som har presenterats och de aktiviteter 
som har genomförts under dialogen. För att läsa 
om de synpunkter som har inkommit under 
dialogperioden, se det separata dokumentet 
”Dialogredogörelse”.
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Bilden ovan visar delar av den arbetsprocess som lett från Fyrspårsavtalet, Översiktsplanen och Vision 2025 fram till 
stadsutvecklingsstrategin (se nästa sida).

Framtidsbilder, 
utvärdering och målbild

Kommunövergripande ramar

Fyrspårsavtalet och 
Vision 2025

Översiktsplan (2017)

Analys

Analys av platsen Workshoppar med 
förtroendevalda och 
tjänstepersoner

Fyra alternativa 
framtidsbilder

Målbild 2057

Dialog om förslaget 
Under 1 juni - 15 september 2021 har en bred 
dialog förts om innehållet i stadsutvecklingsstra-
tegin. Ett stort tack till alla som tagit sig tid att 
läsa, lyssna, fråga och komma med idéer och 
synpunkter! Precis som vid annan stadsplanering 
kommer medborgares och verksammas synpunkter 
att tas tillvara. Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att alla inte kan få allt de önskar sig. 

Denna dialograpport 
I den här rapporten kan du bland annat läsa 
om vilka aktiviteter som har genomförts under 
dialogen. Genom att samla detta på ett ställe 
blir det lättare att förstå hur dialogen har sett ut. 
Rapporten blir ett stöd för kommunens fortsatta 
dialogarbete kring stadsutvecklingsfrågor, och 
kan förhoppningsvis även ge andra kommuner 
inspiration. Det kan även bli ett bidrag till historie-
skrivningen, genom att beskriva hur en dialog har 
genomförts under en pågående pandemi. 

För att läsa om de synpunkter som har inkommit 
under dialogperioden, se separat dokument 
”Dialogredogörelse” som publiceras när stads-
utvecklingsstrategin har blivit antagen.

Bakgrund 
Knivstas utveckling
Idéer, synpunkter och initiativ från de som bor och 
verkar i Knivsta är viktiga för Knivstas utveckling. 
Genom att dela kunskap och tillsammans 
diskutera hur framtidens hållbara samhälle 
kan se ut, kommer det bli lättare att nå dit. När 
Knivsta kommun tar fram förslag på planer för 
utvecklingen av två hållbara stadsdelar är det därför 
självklart att bjuda in till dialog.  

Förslag till stadsutvecklingsstrategi 
Knivsta kommun har tagit fram ett förslag till 
stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och 
Alsike stationssamhälle, vilken sammanfattas på 
sida 4. Arbetet med stadsutvecklingsstrategin utgår 
från kommunens vilja att ta vara på möjligheter, 
möta utmaningar och utvecklas på ett hållbart sätt. 
Kommunens översiktsplan, Vision 2025 och det 
så kallade Fyrspårsavtalet har varit viktiga under-
lagsdokument. Stadsutvecklingsstrategin är tänkt 
att vara ett stöd för kommunen i fortsatt planering, 
men det är inte ett juridiskt bindande dokument. 
Kommunen kan alltså besluta att göra annorlunda 
än det som står i strategin. 



Knivstas geografiska läge i regionen är utgångsläget för den planerade stadsutvecklingen och två nya hållbara stadsdelar.
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Stadsutvecklingsstrategi 2035 
för västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle 
(huvuddokumentet finns även tillgängligt som 
kortversion och som engelsk kortversion)

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

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

Stadsutvecklingsstrategin beskriver hur västra 
Knivsta och Alsike stationssamhälle kan utvecklas 
med 3 500 nya bostäder fram till 2035, och hur de 
två tätorterna och närliggande områden på längre 
sikt utvecklas till att kännas som en enda stad - 
Knivsta. Vissa delar håller redan på att byggas, 
och utvecklingen kommer fortsätta under en lång 
tid framöver. Stadsutvecklingsstrategin fokuserar 
mer på vad som ska uppnås, snarare än hur det ska 
göras. 
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Illustrativ kartbild över stadsutvecklings-
strategin för västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle 2035 respektive 2057.



Kommunen har använt många olika kanaler och medier för att berätta om dialogen. Information har funnits både digitalt och 
fysiskt. På kommunhusets fasad har en stor vepa hängt med information om dialogen. 
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När kommunen har antagit stadsutvecklings-
strategin påbörjar kommunen den fördjupade 
planeringen, med så kallade detaljplaner för olika 
delar av området. Du kan vara med och påverka 
varje kommande detaljplan i stadsdelarna. Inför 
varje planförslag bjuder kommunen in till samråd 
enligt Plan- och bygglagen.

 Läs mer!
Läs inkomna synpunkter och kommunens svar i 
dialogredogörelsen. 

Dialogprocessen
Samråd eller dialog?
När en kommun tar fram förslag på översiktsplan, 
planprogram eller detaljplan så måste kommunen, 
enligt Plan- och bygglagen, genomföra ett samråd 
där synpunkter tas emot och behandlas. Stads-
utvecklingsstrategin är inte juridiskt bindande, och 
det finns inga lagar som reglerar att samråd måste 
genomföras. Knivsta kommun tycker det är viktigt 
att så många som möjligt bidrar med synpunkter, 
och har därför genomfört en dialog. Samråd är 
en typ av dialog, men dialog kan vara mycket mer 
än ett samråd. Dialogperioden kring förslaget till 
stadsutvecklingsstrategi har varit längre och har 
innehållit fler aktiviteter än vad som hade behövts 
inom ramen för ett samråd. 

Vad händer nu?
Utifrån den nya kunskapen från boende, 
verksamma, kommunal expertis och remiss-
instanser samt utifrån gällande lagstiftning, 
miljöhänsyn och övergripande globala, nationella 
och lokala mål kommer en reviderad version av 
stads utvecklingsstrategin att presenteras för Knivsta 
kommuns förtroendevalda för att antas. 
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Förutom i huvuddokumentet presenterades förslaget till 
stadsutvecklingsstrategi bland annat i en kortversion, en 
kortversion på engelska och i ett antal korta filmer. 

Dialogen i siffror

• 106 dagars dialogperiod.

• 193 inlämnade synpunkter.

• 175 kommentarer på dialogkarta.

• 293 tog del av informationsmöte.

• 2226 besök på webbplatsen
knivsta.se/knivsta2035.

• 19 deltagare på guidade promenader.

• 25 deltagare på fokusråd.

Information och 
aktiviteter
För att så många som möjligt ska få möjlighet att 
förstå vad förslaget till stadsutvecklingsstrategi 
innebär och kunna komma med idéer, synpunkter 
och frågor är det viktigt att det finns olika sätt att 
delta i en dialog. Under dialogen kring förslaget 
till stadsutvecklingsstrategi har olika aktiviteter 
genomförts, för att passa så många som möjligt. 
Samtidigt har vissa aktiviteter inte varit möjliga att 
genomföra på grund av covid-19-pandemin. 

Tillgängliggjort material i 
olika former
För vissa kan det kännas tillräckligt att ta del av 
information om vad kommunen planerar. Då är 
det viktigt att informationen finns i en form som 
passar. Under dialogperioden har information om 
stadsutvecklingsstrategin funnits tillgänglig genom:

• Huvuddokumentet.

• Kortversion på svenska.

• Kortversion på engelska.

• En digital så kallad ”Storymap” med kortversio-
nen anpassad för bland annat mobila enheter.

• Korta filmer på kommunens webbplats.

• ”Frågor och svar” på kommunens webbplats.

• Både sammanfattad och fördjupad information
på en egen plats på kommunens webbplats för
stadsutveckling ”Knivsta växer”, under adressen
knivsta.se/knivsta2035

Kommunikation
Under perioden som dialogen pågått har den 
annonserats i varje utgåva av annonsbladet i 
KnivstaNytt.

Kommunen har regelbundet gjort inlägg om 
dialogen kring stadsutvecklingsstrategin på 
kommunens facebooksida och via nyheter på 
knivsta.se.

Informationsskyltar och affischer har funnits i 
kommunhuset samt på andra platser utomhus och 
inomhus.

Stadsutvecklingsstrategi  2035  Dialograpport 
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På mötet med Fokusrådet 30 augusti diskuterades bland 
annat vad som kännetecknar två socialt hållbara stadsdelar. 
Den digitala whiteboardtavlan Miro fanns tillgänglig för 
anteckningar och idéer. Ovan exempel från en av grupperna.

Några av de 41 svaren på frågan ”Vad tycker du kan göras 
bättre i den föreslagna stadsutvecklingsstrategin?” som 
lämnades vid informationsmöte 8 juni.

Informationsmöten 8 juni och 24 
augusti
Två digitala informationsmöten har hållits. På 
mötena har förtroendevalda samt projektledningen 
för stadsutvecklingsstrategin berättat om innehållet 
samt svarat på frågor. Den 8 juni tittade 136 
personer på informationsmötet, och ett 20-tal 
personer skickade in frågor via e-post. Den 24 
augusti var det 157 personer som tittade, och 
ungefär 15 personer skickade frågor. Frågor som 
inte hann besvaras under mötet har besvarats 
senare och svaren publicerats på knivsta.se . 
Under mötena fick också tittarna möjlighet att 
via verktyget Mentimeter svara på frågor om 
vad de tycker är bra, respektive kan göras bättre 
med förslaget till stadsutvecklingsstrategi. Med 
anledning av pandemin arrangerades de två 
mötena utan publik och livesändes via streaming-
tjänst. Det har också gått att se textade sändningar 
av mötena i efterskott på knivsta.se.

Fokusråd
Knivsta kommun har sedan tidigare ett medborgar-
råd, öppet för alla intresserade kommuninvånare 
över 16 år. Under dialogperioden har så kallat 
fokusråd inom ramen för Medborgarrådet 
genomförts. Samtliga av Medborgarrådets cirka 500 
deltagare tillfrågades om att delta. 169 personer 
anmälde intresse. Av dessa valdes 40 personer 
ut genom slumpvist urval och representativa för 
Knivsta kommuns befolkning i stort. 25 av dessa 
personer valde slutligen att delta. Under två möten, 
30 augusti och 8 september, diskuterade deltagarna 
kring ämnena social hållbarhet, grönstruktur, 
mobilitet och bostadsförsörjning/bebyggelse. Syftet 
med diskussionerna var inte att komma fram till en 
slutsats, utan snarare att genom fördjupade samtal 
reflektera och lyfta olika perspektiv och på så sätt 
möjliggöra för kommunen att få en bättre förståelse 
för hur invånarna ser på några av stadsutvecklings-
strategins teman. Fokusrådets diskussioner har 
dokumenterats separat.

Guidade promenader via mobilen
Ett av de bästa sätten att förstå ett förslag till stads-
utveckling är att gå runt i dagens miljö och ta del 
av information om vad som planeras på den platsen 
man befinner sig. Som ett sätt att möjliggöra detta 
enligt de smittskyddsrestriktioner som gällde under 
sommaren har kommunen gjort det möjligt att på 
egen hand gå så kallade mobilpromenader. Med 
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Guidad tur i Alsike 13 september, med startpunkt framför 
informationstavlan. Bland annat gick gruppen till den befintliga 
bron och diskuterade den nya stationens placering. 

Rekommenderad promenadväg genom västra Knivsta. Genom 
att klicka på siffrorna gick det att läsa mer om föreslagna 
planer för just den platsen.

hjälp av en karta i mobiltelefonen har intresserade 
kunnat gå på guidad promenad genom strukturför-
slagen i västra Knivsta och Alsike, och få en bild av 
hur de framtida stadsdelarna kan komma att se ut. 
Den som inte har haft möjlighet att promenera har 
kunnat ta del av promenadernas information och 
kartor på annat sätt. Sidan för Knivstapromenaden 
har haft cirka 1000 besök och sidan för Alsikepro-
menaden cirka 800 besök under perioden. För att 
informera om mobilpromenaderna, men också 
generellt om stadsutvecklingsstrategin, har infor-
mationsskyltar suttit uppe på platser i västra Knivsta 
och Alsike där många passerar. 

Guidade turer
Under slutet av dialogperioden gjorde gällande 
smittskyddsrestriktioner det möjligt att genomföra 
guidade turer i mindre grupper. De guidade 
turerna har utgått från promenadrutten för 
mobilpromenaderna, men också tagit hänsyn till 
vilka frågor som deltagarna varit intresserade av. 
Fyra guidade turer har genomförts, och totalt var 
det 19 personer som deltog. Deltagarna fick även 
möjlighet att svara på en kort enkät. Två personer 
svarade på enkäten.

Övriga möten
Kommunen har även genomfört andra möten 
under dialogperioden. 

En digital företagarträff hölls den första september 
med ett 30-tal deltagare från framför allt lokala 
företag, samt intresseorganisationer för näringslivet. 

Några privatpersoner som äger fastighet har hört av 
sig till kommunen, och möten har hållits kring hur 
deras tomter skulle kunna inkluderas i strategin.

Möjlighet att lämna synpunkter
Under dialogperioden har alla som bor och verkar 
i Knivsta uppmuntrats till att lämna formella 
synpunkter. Med formella synpunkter menas här 
att den som skrivit synpunkten också lämnat sina 
kontaktuppgifter, så att kommunen kan ge ett 
svar. Förutom brev och e-post har det funnits ett 
formulär för synpunkter på kommunens webbplats. 
Totalt har över 220 privatpersoner lämnat formella 
synpunkter på förslaget, varav 44 genom en 
namninsamling. Därtill har elva remiss instanser, 
fyra föreningar, ett företag samt sex politiska partier 

Stadsutvecklingsstrategi  2035  Dialograpport 
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På kommunens webbplats har det funnits information om hur 
det går att lämna synpunkter på förslaget. 

Det har bland annat varit möjligt att lämna korta kommentarer 
om specifika platser direkt på en digital dialogkarta. Exempel 
på kommentar om strukturförslaget för Alsike.

inkommit med synpunkter. Synpunkter som 
kommit in på detta sätt redovisas, tillsammans med 
kommunens svar, i dialogredogörelsen.

Det har även inkommit idéer, frågor, önskemål och 
kommentarer på andra sätt. På en karta som del av 
Storymap-sidan har det gått att lämna synpunkter 
om en specifik plats. Det ger ett bra underlag för 
fortsatt detaljerad planering av olika delområden. 
Under gåturerna i västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle har det funnits möjlighet att fylla i 
en enkät. Fokusrådets diskussioner har dokumente-
rats, och under informationsmötena har deltagarna 
kunnat besvara frågor via Mentimeter. 

Dessa kommentarer är lika välkomna som formella 
synpunkter. De sammanfattas i dialogredogörelsen 
men kommunen besvarar dem inte enskilt. Alla 
inkomna synpunkter tas i beaktande när förslaget 
revideras. Däremot har kommunen inte möjlighet 
att ta hänsyn till synpunkter som inkommit 
muntligen, eller som lämnats efter dialogperiodens 
slut. 
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Illustration: Betty Laurincova (2021)
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