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Vy från söder över östra Knivsta idag.

3/118

 Knivsta är en av Sveriges snabbast växande  
 kommuner i hjärtat av Sveriges mest 
expansiva region. Här finns stora möjligheter för 
fortsatt utveckling. 

Knivsta kommun har ett attraktivt läge mellan 
Uppsala och Stockholm med god infrastruktur. 
Detta gör att många människor vill flytta till vår 
kommun som också erbjuder boendemiljöer med 
nära tillgång till natur och grönska. 

I kommunens översiktsplan tar kommunen 
riktning mot en ökad tillväxt där Knivsta och Alsike 
ska växa. Kommunen tecknade 2017 ett avtal 
med staten om att bygga 15 000 bostäder till år 
2057 i utbyte mot fyra spår mellan Uppsala och 
länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny station 
i Alsike. 

Knivsta kommun tar nu ett samlat grepp och 
planerar för att möta den förväntade tillväxten på 
ett hållbart sätt. Det gör vi genom nya Utvecklings-
programmet Knivsta 2035. Inom programmets 
arbete har denna stadsutvecklingsstrategi tagits 
fram som ska vara stöd till kommunens framtida 
planering för att möjliggöra för två nya och 
hållbara stadsdelar i Knivsta kommun. I västra 
Knivsta (tidigare kallat Nydal) respektive Alsike ska 
sammanlagt 3 500 bostäder uppföras till år 2035. 
Här ska det också finnas plats för service, verksam-
heter och annat som hör en modern småstad till. 

”
De två grönskade stadsdelarna ska byggas hållbart 
– socialt, miljömässigt och ekonomiskt – och 
samverka med en levande landsbygd. 

Att ta ett samlat grepp kring stadsplaneringen i 
ett tidigt skede är avgörande för att nå målet: Att 
bevara Knivstas identitet och på samma gång skapa 
kvaliteter i samhällsbygget, med moderna och 
innovativa lösningar.”

Klas Bergström 
Kommunstyrelsens ordförande



Sammanfattning 
Detta är Knivsta kommuns strategi för stadsutveck-
ling i två nya hållbara stadsdelar i västra Knivsta 
och Alsike. 

Knivsta har stora möjligheter att växa och utvecklas 
till ett hållbart samhälle, men det finns också 
utmaningar på vägen dit. De två nya stadsdelarna 
i den moderna småstaden Knivsta ska tillvarata 
naturvärden och identitet, och 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, verksamheter, service, kultur, naturmark 
och grönytor. Ny teknik och innovativa arbetssätt 
kommer vara till hjälp.

Strategin beskriver hur västra Knivsta och Alsike 
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 av stadsdelarna 
håller redan på att byggas, och utvecklingen 
kommer fortsätta under en lång tid framöver. 
Mycket av arbetet återstår, och denna strategi 
fokuserar mer på vad som ska uppnås, snarare 
än hur det ska göras. Det finns stor möjlighet att 
påverka! 

Läsanvisning 
Dokumentet kan läsas i sin helhet eller som 
referens vad gäller tematiska områden. 

Kapitel 1 beskriver arbetet och vilka översiktliga 
utgångspunkter som ligger bakom processen. (För 
en djupare överblick över Knivsta kommun idag – 
alltså Knivstas planeringsförutsättningar i karta och 
bild – se Översiktsplan 2017, Del 2, Knivsta idag). 

Kapitel 2 beskriver Knivstas långsiktiga stads-
utvecklingsvision och stadsutvecklingsstrategier. 
Visionen beskriver hur området kan utvecklas 
hållbart de kommande decennierna. 

Kapitel 3 beskriver hur två hållbara stadsdelar i 
västra Knivsta och Alsike ska utvecklas. Kapitlet 
innehåller strukturförslag och utveckling av 
bebyggelse, mobilitet och grönstruktur. 

Kapitel 4 beskriver olika tematiska strategier 
och hur kommunen avser arbeta med mobilitet, 
grönstruktur, bostadsförsörjning, näringsliv, social 
hållbarhet, kulturmiljö samt energi och klimat. 

Kapitel 5 beskriver slutligen hur kommunen avser 
att arbeta med genomförande på medellång och 
lång sikt. 

I slutet av flera av kapitlen/avsnitten finns rubriken 
Inriktning för framtida planering. Här samman-
fattas de viktigaste strategiska planeringsinriktning-
arna för varje tema. Under rubriken Pågående 
och framtida arbete redovisas andra strategiska 
dokument som är under framtagande och som har 
gett inspel i detta arbete alternativt dokument som 
kommer att tas fram. I slutet av varje kapitel finns 
också en källhänvisning under rubriken Läs mer!
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1. Inledning

Foto: Urban Minds

Inledningen beskriver stadsutvecklings-
strategins funktion och hur den förhåller 
sig till andra styrdokument. Dessutom 
beskrivs de utgångspunkter som ligger 
till grund för strategins övriga innehåll. 
Sådana utgångspunkter är till exempel 
det attraktiva läget, befolkningstillväxten, 
att växa och samtidigt behålla sin 
karaktär, pågående digitalisering och 
klimatutmaningen. 



Knivstas geografiska läge i regionen är utgångsläget för den planerade stadsutvecklingen och två nya hållbara stadsdelar.
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Vad är en stadsutvecklings-
strategi för 2035?
Knivsta kommun växer. För att möta efterfrågan 
har kommunen som målsättning att utveckla två 
hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike med 
minst 3 500 nya bostäder till år 2035, och uppemot 
15 000 bostäder till år 2057. Denna stadsutvecklings-
strategi är framtagen med syfte att vara ett stöd för 
planeringen av de två stadsdelarna. 

Stadsutvecklingsstrategin är en del av ”Utvecklings-
program Knivsta 2035” som syftar till att ta ett 
helhetsgrepp om utvecklingen. 

Dokumentet kan läsas av den som är intresserad av 
hur utredningssområdet bedöms utvecklas under 
de kommande åren och vilka viljeinriktningar, 
trender och strategier som ligger bakom. Strategins 
huvud sakliga syfte är att utgöra ett underlag för beslut 
och ett strategiskt planeringsstöd för kommunens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. Strategin ger 
övergripande vägledning i stadsutvecklingsfrågor 
på olika nivåer, allt ifrån näringslivsetableringar, 
bostadsbyggande och infrastrukturplaneringar till 
frågor om detaljplan och bygglov.

Stadsutvecklingsvision på lång sikt
Planering för en relativt avlägsen framtid är en 
komplex process. Det som planeras och beslutas 
idag påverkar många generationer framöver. Stads-
utvecklingsstrategin har år 2035 som horisontår 
men för att kunna planera för hållbarhet och för 
mål och åtaganden som ligger längre fram i tiden 
utgår arbetet från en stadsbyggnadsvision med 
utblick så långt fram i tiden som 2057. År 2057 ska 
de två nya hållbara stadsdelarna vara genomförda 
enligt det avtal som kommunen, regionen och 
staten har skrivit under. Därför behöver dagens 
planering på både kort och medellång sikt leda 
mot en långsiktig och robust struktur som kan 
möta kända och okända utmaningar, idag och i 
framtiden.
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Vad är vad i Knivsta?
I denna stadsutvecklingsstrategi beskrivs förutsätt-
ningar och förslag för två nya stadsdelar i Knivsta 
kommun – i västra Knivsta och Alsike. Det finns 
också andra områden som nämns. De viktigaste 
begreppen som används i detta dokument visas på 
kartbilderna till höger och i text nedan. Ytterligare 
förklaringar finns i begreppsförklaringen, sist i 
dokumentet.   

• Med ”Knivsta kommun” eller bara 
”kommunen” avses Knivsta kommun, som 
organisation eller geografisk plats.

• ”Knivsta” innebär i detta dokument staden 
Knivsta så som det avgränsas av utrednings-
området. Det omfattar tätorterna Knivsta och 
Alsike, Ar, innovationsbyarna samt annan 
samlad bebyggelse längs med det kapacitetss-
tarka kollektivtrafikstråket. 

• Utredningsområdet är det område som 
studerats i arbetet med stadsutvecklingsstrate-
gin. Utredningsområdet utgår från närhet till 
kollektivtrafik, och omfattar mark som ligger 
inom 1 500 meter från de två stationslägena, 
eller inom 500 meter från kapacitetsstarkt 
kollektivtrafikstråk. Utvecklingen utanför 
utredningsområdet beskrivs i kommunens 
översiktsplan.

• Om det är någon av tätorterna, med både 
befintlig och ny bebyggelse, som avses så 
benämns de som ”Knivsta tätort” respektive 
”Alsike tätort”.

• ”Alsike” innebär i detta dokument den nya 
stadsdelen i Alsike tätort, vilken omfattar Alsike 
stationssamhälle (orange markering i kartan till 
höger). 

• ”Västra Knivsta” innebär i detta dokument 
den nya stadsdelen i Knivsta tätort (orange 
markering i kartan till höger). Delar av västra 
Knivsta kallades tidigare ”Nydal”. 

”Resecentrum” är ett begrepp som används för de 
två tågstationerna, med därtill liggande mobilitets-
funktioner. ”Knivsta station” och ”Alsike station” 
är i detta dokument namnen på två deletapper 
inomvästra Knivsta respektive Alsike. 

Utredningsområde
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Ortofoto över Knivsta och Alsike tätorter med omnejd 2017.

Västra 
Knivsta

Alsike



Knivstas attraktivitet ligger såväl i dess regionala kontext som i utbudet och tillgången till upplevelser och natur. 
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Utgångspunkter, utmaningar 
och möjligheter

Attraktivt läge som ger 
befolkningstillväxt
Knivsta är beläget i ett attraktivt geografiskt läge, 
mellan Uppsala och Stockholm, som erbjuder 
boendemiljöer med tillgång till natur och grönska. 
Den goda tillgängligheten till Stockholms och 
Uppsalas arbetsmarknader, tillgängligheten till 
friluftsliv och natur samt i ett regionalt perspektiv 
överkomliga bostadspriser är sannolikt några av 
skälen till den höga befolkningstillväxten. 

Sedan kommunen bildades år 2003 har Knivsta 
kommuns befolkning ökat från runt 12 500 
invånare år 2003 till ungefär 19 000 invånare år 
2020. Kommunens prognos är att Knivsta kommun 
år 2035 kommer att ha drygt 27 000 invånare. 
Knivsta kommun präglas idag av utpendling, där 
antalet arbetstillfällen i kommunen i förhållande 
till befolkningen är relativt lågt. En robust 
och strategisk samhällsplanering för bostäder, 
arbetstillfällen, kulturliv, utbildning och service 
ger goda förutsättningar för en positiv utveckling i 
kommunen. 

Välmående kommun 
Kommunen framstår idag överlag som välmående. 
Arbetslösheten är låg och 2018 var medianinkom-
sten i kommunen strax över 350 000 kr, vilket 
var den nionde högsta i landet. 36 procent av 
befolkningen är högutbildade mot 28 procent i 
riket som helhet, och befolkningen har den lägsta 
medelåldern i Sverige. En utmaning i en växande 
kommun kan vara att skapa ett levande samhälle 
för alla i en kontext där konkurrensen om marken 
är stor. Den stora efterfrågan på bostäder kan 
medföra att andra samhällsfunktioner så som privat 
och offentlig service, företagsetableringar och 
kultur riskerar att få stå tillbaka.  

De kommande årens stadsutveckling ger 
möjligheter att minska eventuella sociala skillnader 
och säkerställa att både nya och gamla kommun-
invånare trivs och får jämlik tillgång till stads-
kvaliteter så som mötesplatser, stadsliv, grönstruktur 
och hållbar mobilitet. 
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Knivstas själ och karaktär
Knivsta kommun är en bygd rik på kulturmiljöer, 
och årsringar av kommunens utveckling kan läsas 
av från förhistoria fram till dagens byggnader och 
miljöer. Fram till mitten av 1800-talet bestod 
området framför allt av åkrar, ängsmarker och 
vidsträckta skogar, med enstaka gårdar i Alsike 
och några mindre byar i västra Knivsta. Knivsta 
präglades då av jordbruk och förutom säteriet 
Särsta fanns gårdarna Gredelby, Ängby och 
Tarv i området. Knivsta tätort uppstod efter det 
att järnvägen och järnvägsstationen etablerats i 
socknen i slutet av 1800-talet. I början av 1900-talet 
etablerades ett ångsågverk och ett tegelbruk, och så 
småningom utvecklades Knivsta med mer industri 
och bostäder fram till det tjänstesamhälle det är 
idag. Bebyggelsen är omväxlande och speglar olika 
behov och ideal. Samtidigt finns det gemensamma 
drag som gör att man kan tala om en Knivstas själ. 

När staden växer är det viktigt ta hänsyn till 
Knivstas själ, och olika områdens karaktärer. 
Den stadsutveckling som genomförs ska tillvarata 
värdefulla kulturmiljöer för att bidra till att 
bevara och skapa identitet och tillhörighet. I det 
kommande arbetet är det centralt att välunder-
byggda avvägningar görs över vilka miljöer som 
behöver utvecklas och bevaras. 

Klimatutmaningar
Den pågående globala uppvärmningen är en av 
vår tids största utmaningar. Uppvärmningen är 
global men konsekvenserna lokala och konkreta i 
form av värmeöar, översvämningar, torka, ras och 
skred. Knivsta kommun har genom det så kallade 
Fyrspårsavtalet förbundit sig till åtgärder som ska 
bidra till att minska klimatpåverkan. 

Genom att planera klokt har kommunen möjlighet 
att minska sitt klimatavtryck genom att till exempel 
åstadkomma en kapacitetsstark kollektivtrafik och 
att göra gång och cykel till de naturliga valen inom 
tätorterna. Stadsutglesning behöver undvikas, 
också för att vi både lokalt och globalt måste värna 
den värdefulla jordbruksmarken. Detta för att 
säkerställa livsmedels produktion då missväxt blir 
allt mer vanligt förekommande samtidigt som 
jordens befolkning ökar. Klimatanpassning av den 
bebyggda miljön blir allt viktigare då temperatur 
och nederbörds mängder ändras och det blir allt 
vanligare med extrema väderförhållanden.

Förändrat arbetsliv ställer andra krav 
på framtidens städer
Trots att tekniken för distansarbete har funnits 
under en relativt lång tid är det först år 2020, med 
coronapandemins effekt på samhället, som distans-
arbetet tagit ett ordentligt kliv framåt. Arbete från 
hemmet är idag utbrett i samhället i de sektorer där 
distansarbete är möjligt och det forskas kring och 
förs debatt om huruvida effekterna av corona i form 
av ökat distansarbete kommer att bli det normala 
inom vissa yrkeskategorier.

Den ökade möjligheten och vanan av att distans-
arbeta kan mycket väl komma att stärka storstads-
nära orter som Knivsta. I en framtid där behovet av 
att fysiskt befinna sig på sin arbetsplats bara finns 
en eller ett par gånger i veckan kan drömmen 
om ett lantligt boende eller ett boende med lägre 
priser än i Stockholm och Uppsala kombineras 
med ett arbete som innebär längre pendlingstid för 
att kunna dra nytta av stora delar av Stockholm - 
Mälardalens arbetsmarknadsregion. 

Vi är i skrivande stund mitt uppe i pandemin men 
redan nu finns preliminära forskningsresultat som 
visar att de områden som är mest resilienta och 
motståndskraftiga vid en kris som till exempel en 
pandemi är de stadsdelar som har god tillgång till 
service och god tillgång till park- och rekreations-
områden.  

Hur dessa trender kommer att påverka framtidens 
stadsbyggande och hur den potentiellt ökande 
dagbefolkningen kan tas tillvara kommer att 
behöva utforskas. Sannolikt behöver vi rusta för ett 
mer resilient stadsbyggande, det vill säga flexibilitet 
vad gäller till exempel service, flexibla boende- och 
arbetsytor, gemensamhets lokaler och rekreation i 
närområdet.

Planeringens övergripande 
mål och riktning 
Knivsta kommun arbetar med stadsutveckling 
både utifrån globala, nationella, regionala och 
kommunala mål. Nedan sammanfattas de styr -
dokument och planeringsunderlag som är viktiga 
för Knivstas utveckling på ett strategiskt plan och 
som ger inriktning för framtida planering.



Samordning mellan kommunal, regional och statlig planering och infrastruktur är en av utgångspunkter för Knivstas utveckling. 
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Globala och nationella mål 
Världens länder antog via FN 2015 en agenda 
med 17 globala mål för att nå socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar utveckling. För att 
implementera målen nationellt har regeringen 
tillsatt Agenda 2030 - delegationen vars uppdrag 
är att ta fram en övergripande handlingsplan för 
genomförande av agendan samt att utvärdera 
måluppfyllelser. 

Allt kommunen arbetar med ska genomsyras av 
Agenda 2030. Inom den fysiska planeringen kan 
det handla om att utveckla stadsbyggandet så att 
belastningen på mark, vatten och luft minimeras, 
att hushålla med naturresurser och bevara områden 
med skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. Det kan 
också handla om att i den fysiska miljön kunna 
erbjuda platser, både allmänna och privata, som är 
inkluderande, trygga och identitetsskapande. 

Regionala mål 
Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi är ett 
viktigt verktyg för samordning och genomförande 
av det regionala utvecklingsarbetet. Strategin tas 
fram i samverkan mellan kommuner, regioner, 
länsstyrelser och andra statliga myndigheter. 
”Regional utvecklingsstrategi och Agenda 
2030-strategi för Uppsala län” gäller från 2021 
och framåt. Strategin innehåller tre övergripande 
mål för arbetet; En region för alla, En hållbart 

växande region och En nyskapande region. Målen 
är nedbrutna till delmål och åtaganden som till 
exempel regional godsstrategi, samhällsplanering 
för hållbart resande, planering för fler bostäder, 
näringslivsstrategiska frågor och en robust och 
fossiloberoende samhällsteknisk infrastruktur. 
Uppföljning av målen sker årligen.

Kommunens mål och vision för framtida 
utveckling 
I varje kommun finns ett antal dokument och 
ställningstaganden för kommunens utveckling på 
kort, medellång och lång sikt. De mest centrala 
ställningstagandena för Knivsta kommun är Vision 
2025, Översiktsplanen samt ”Avtal avseende 
bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ’Nysala’ i 
Knivsta kommun”, det så kallade Fyrspårsavtalet. 
Det är också dessa ställningstaganden stadsutveck-
lingsstrategin utgår från. Knivsta kommuns vision 
för 2025 fastställdes av kommunfullmäktige 2013, 
kommunens senaste översiktsplan antogs den 13 
december 2017 och bara ett par dagar senare – 18 
december samma år – undertecknade kommunen 
avtalet med staten om att bygga 15 000 nya 
bostäder till år 2057 i utbyte mot fyra spår mellan 
Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm, en 
ny station i Alsike och förbättrade förutsättningar 
för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
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”Den moderna och 
kunskapsintensiva småstaden med 
förankring i en aktiv och levande 

landsbygd – mitt i tillväxtregionen 
Stockholm-Uppsala – skapar 

attraktionskraft både för boende och 
företag och befäster Knivsta som en 
föregångskommun för det hållbara 

samhället.” 

Vision 2025 

Målen i Vision 2025, Översiktsplanen och 
Fyrspårsavtalet kan översiktligt sammanfattas enligt 
nedan:

Knivsta kommun ska vara en del av tillväxtregionen 
Stockholm-Uppsala och vara en växande kommun 
öppen för förändringar. Andelen arbetsplatser i 
kommunen ska öka. Knivsta och Alsike tätorter 
ska prioriteras för ny funktionsblandad bebyggelse 
med minst 15 000 nya bostäder till år 2057. Fokus 
ska ligga på att förtäta och utvidga tätorterna och 
på att stärka kopplingar mellan tätorter och mellan 
tätorter och byar. 

Kommunen ska utvecklas med en modern småstad 
och levande landsbygder i samverkan. Även om en 
stor andel av den kommande befolkningstillväxten 
kommer att ske i kommunens tätorter så är målet 
att Knivstas landsbygder även i framtiden ska vara 
en levande del av kommunen. 

Den tätortsnära naturen ska tillgängliggöras för 
rekreation. Gröna kilar och spridningskorridorer 
ska bevaras, liksom värdefull jordbruksmark. 

Kommunen ska vara en föregångskommun och 
mötesplats för ett hållbart samhälle, och Knivsta 
ska utvecklas med genomtänkta och långsiktigt 
hållbara stadsdelar. Gång-, cykel- och kollektivtrafik 
ska vara norm när de nya stadsdelarna växer fram. 
År 2057 ska alla transporter vara fossilfria och all 
energianvändning klimatneutral. Nytt stationsläge 
i Alsike ska finnas och trafikplats för anslutning till 
E4:an ska byggas. Minst 30 procent av bostäderna 
ska vara hyresrätter och minst 3 procent ska ha låg 
hyra.

Övriga styrdokument

Förutom ovanstående finns andra viktiga styrdoku-
ment inom olika ämnesområden. Bland annat har 
kommunens Trafikstrategi, Stadsbyggnadsprinciper 
med arkitekturpolicy, Grönstrukturplan samt 
Kulturmiljöprogram legat till grund för inriktning i 
strategin. (Se Källförteckning).

Landsbygderna och tätorterna i Knivsta kommun ska utvecklas så att cykeln blir ett självklart alternativ. 
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Fyrspårsavtalet
Knivsta kommun skrev i december 2017 på ett 
avtal tillsammans med staten och Region Uppsala: 
”Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal 
och ”Nysala i Knivsta kommun”. Syftet är att 
genom samplanering av bostadsbyggande och infra-
struktur få till stånd genomtänkta och långsiktigt 
hållbara stadsdelar och städer som påtagligt bidrar 
till att ett ökat bostadsbyggande. Avtalet innebär 
åtaganden för de tre parterna. Staten åtar sig 
genom Trafikverket att bygga ut järnvägen till fyra 
spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/
Stockholm, samt att färdigställa en station i Alsike.

Region Uppsala åtar sig att tillse att det finns god 
kollektivtrafikförsörjning av områdena Alsike och 
västra Knivsta, samt att tillse att det finns regionala 
gång- och cykelvägar längs med den nya järnvägs-
sträckningen samt för att angöra Alsike och västra 
Knivsta. Knivsta kommun åtar sig bland annat att... 

...uppföra 15 000 bostäder i 
områdena Alsike och Nydal 

till och med år 2057. Minst 30 
procent av bostäderna ska vara 
hyresrätter. Andelen bostäder 

med maximal hyra, normhyran, 
om 1450 kronor per kvadratmeter 

(indexregleras) ska vara minst 
3 procent av det totala beståndet 

/.../ Exploateringarnas täthet 
ska genomföras i enlighet med 

kommunens promemoria i bilaga. 

Avtal avseende bostadsbyggnde i Alsike, Nydal 
och ”Nysala” i Knivsta kommun, det så kallad 

Fyrspårsavtalet.

I syfte att säkerställa kvaliteter och höga ambitioner 
åtar sig kommunen att ta fram detaljerade planer 
för nedanstående sakfrågor. I avtalets bilaga 
”Promemoria om större samlade exploateringar i 
Alsike och Nydal i Knivsta kommun” ges översikt-
liga inriktningar för hur dessa frågor ska hanteras. 
Nedan redogörs kort för dessa inriktningar, och hur 
planerna fördjupas i denna stadsutvecklingsstrategis 
olika kapitel och avsnitt.

• Plan för variation i upplåtelseformer. 
Kommunen har som ambition att åtminstone 
trettio procent av de tillkommande bostäderna 
ska upplåtas som hyresrätt. (Se vidare under 
avsnitt 4.3).

• Plan för hur områdena ska planeras utifrån 
gång-, cykel-, och kollektivtrafik som norm. 
Detta sker bland annat genom att ett rekom-
menderat p-tal på 0,3 ska eftersträvas och 
kombineras med bilpoolslösningar. Behovet av 
mobilitet ska uppfyllas av gång- och cykelvägar 
och ett helt nytt linjenät med speciella 
bytesnoder i kollektivtrafiken. (Se vidare under 
avsnitt 4.1).

• Plan för fossilfria transporter på områdesnivå. 
Genom att göra det enklare, snabbare och 
rakare att använda gång- och cykelvägar än 
bilvägar i de områden som exploateras kan 
kommunen i stor utsträckning underlätta 
vilka val av transportmedel som kommunens 
invånare gör. För de transporter som av olika 
anledningar ändå behöver utföras av större 
fordon kommer kommunen verka för att fler 
förnyelsebara bränslen blir tillgängliga. (Se 
vidare under avsnitt 4.1).

• Plan för att säkerställa funktionsblandning 
och tillgång till kommersiell och offentlig 
service. Med en ökad befolkning finns underlag 
för att utöka det kommersiella utbudet.  
Genom att anvisa mark för dagligvaruhandel 
i områdenas centrala delar kan vi stärka den 
redan befintliga handeln och undvika externa 
handelsområden som i regel medför onödiga 
transporter med bil korta sträckor. Vidare ska 
även varje stadsdel vara självförsörjande med 
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kommunal service såsom skolor, förskolor, 
bibliotek, idrottshallar med mera. (Se vidare 
under avsnitt 4.4 och 4.5).

• Plan för klimatneutral energianvändning i 
bebyggelsen på områdesnivå. Detta spänner 
över flera tematiska områden, bland annat 
transporter, fjärrvärme, byggnadsteknik, lokal 
elproduktion. Samordning med andra aktörer 
krävs. (Se vidare under avsnitt 4.7).

• Plan för att undvika att bygga på värdefull 
jordbruksmark. Genom att koncentrera 
tillväxten till täta stadsdelar i stationsnära lägen 
kan man undvika att exploatera på bruknings-
värda jordbruksmarker på andra ställen i 
kommunen. Bilagan till avtalet beskriver denna 
täthet genom så kallade e-tal, där tätheten i 
de framtida stadsdelarna varierar mellan 0,5 
i mindre täta delar (motsvarar ungefär öppen 
bebyggelse i 3 våningar) och uppemot 2,0 i 
de mest centrala delarna (motsvarar ungefär 
kringbyggda kvarter i 4-5 våningar). (Se vidare 
under bland annat kapitel 2, 3 och 5).

• Plan för anpassning till ett förändrat klimat. 
Detta hanteras bland annat genom kommunens 
dagvattenstrategi. (Se vidare under avsnitt 4.2 
och 4.7).

• Plan för att bevara gröna kilar och spridnings-
korridorer. Detta hanteras bland annat genom 
kommunens Grönstrukturplan. (Se vidare under 
avsnitt 4.2).

• Plan för säkerställande av kommunal marktill-
gång. För att områdena ska få de kvalitéer som 
kommunen beskriver i promemorian i bilaga, 
ska kommunen snarast säkerställa en hög 
andel kommunalt ägd mark. (Se vidare under 
kapitel 5).

Arbetsprocessen
Strategisk planering är ett löpande arbete 
där ställningstaganden kontinuerligt behöver 
uppdateras, utvärderas och stämmas av mot 
förutsättningarna inom och utanför kommunen, 
samhällsutvecklingen i stort och behovet hos 
boende och verksamma i kommunen. Detta gäller 
även för stadsutvecklingsstrategin. Arbetet med 
Stadsutvecklingsstrategi 2035 påbörjades 2018, 
efter att Fyrspårsavtalet skrivits under. 

Processen hittills
Stadsutvecklingsstrategin har tagits fram av 
en projektgrupp bestående av kommunala 
tjänstepersoner och konsulter, utifrån workshopar 
med lokalt förtroendevalda och tjänstepersoner. I 
korthet har följande moment genomförts: Utifrån 
slutsatserna från en platsanalys togs fyra alternativa 
framtidsbilder fram för att undersöka möjliga 
vägar framåt. Framtidsbilderna utgjordes av en 
övergripande struktur för bebyggelse, mobilitet och 
grön/blåstruktur för Knivsta. Sedan utvärderades 
framtidsbilderna utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 
i workshopform med både förtroendevalda och 
tjänstepersoner. Utifrån resultatet utvecklade 
projektgruppen de fyra framtidsbilderna till en 
målbild i text och bild. Med målbilden som grund 
och utgångspunkt har fördjupningar gjorts i form 
av strukturförslag för västra Knivsta och Alsike, 
samtidigt som strategier utarbetats.

Under arbetets gång har förtroendevalda, 
relevant kompetens inom kommunens 
tjänstepersonsorganisation och andra aktörer 
involverats i arbetet. Kommunens plan-, mark- och 
exploateringssida har varit brett involverade i 
arbetet genom arbetsmöten och kontinuerlig 
information. Pågående detaljplaner och annan 
planering har prövats mot den framväxande 
stadsutvecklingsstrategin. Även de sociala delarna 
av kommunförvaltningen har deltagit på ett aktivt 
sätt, inte minst i diskussioner kring hur det socialt 
hållbara samhället skapas. En workshop med ett 
40-tal medverkande på temat social hållbarhet har 
hållits inom ramen för projektet. Också dialoger 
med Natur- och friluftsrådet har hållits. Även ett 
dialogarbete som genomfördes under vintern 2020 
med elever i årskurs 9 på Thunmansskolan har 
fungerat som inspel till stadsutvecklingsstrategin. 
En digital enkät har genomförts med kommunens 
Medborgarråd.



Framtidsbild A: Många byar omkring tätorterna, små stadskärnor.

Framtidsbild B: Bebyggelse längs med kollektivtrafikstråk.

Framtidsbild C: Gles bebyggelse, framför allt villor och radhus.

Framtidsbild D: Två täta städer, ingen bebyggelse emellan.
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Framtidsbilder
Planering för en avlägsen framtid är en komplex 
process. Det som planeras och beslutas idag 
påverkar många generationer framöver. Att 
föreställa sig hur livsstilar och livsvillkor ser ut om 
40 år är nästintill omöjligt. Vilka möjligheter och 
begränsningar kommer att finnas 2057? Ingen vet 
säkert. Därför behöver dagens planering leda mot 
en långsiktig och robust struktur som kan möta 
olika utmaningar.

Att arbeta med alternativa framtidsbilder är ett 
sätt att belysa konsekvenserna av olika strategiska 
vägval. Under 2019 togs fyra framtidsbilder 
av Knivsta år 2057 fram. Varje framtidsbild 
består av en kombination av olika strategier och 
samtliga framtidsbilder har förutsättningar att 
uppfylla projektmålen i Fyrspårsavtalet, inklusive 
möjligheten att uppföra 15 000 bostäder fram till 
2057. 

Utvärdering av framtidsbilderna
Framtidsbilderna utvärderades under juni 
2019 i en process där politiker, tjänstepersoner 
och experter var delaktiga i workshopform. 
Utvärderingen skedde utifrån projektspecifika       
indikatorer som tagits fram med utgångspunkt i 
Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling 
och utifrån de planetära gränser och sociala 
grundval som ingår i Kate Raworths ”donut- 
ekonomi”. Denna modell kan ses som ett 
handlingsutrymme inom vilket vi kan skapa en 
hållbar framtid som inte överskrider planetens 
ekologiska gränser samtidigt som vi kan garantera 
en mänsklig social grund. 

Framtidsbilderna rangordnades kvalitativt utifrån 
denna modell, med sociala fundament och 
planetära gränser, från den minst till den mest 
hållbara framtidsbilden. Utvärderingen utgick 
således inte från människors personliga preferenser 
vad gäller boende eller typ av stad man själv 
föredrar att bo i. Utgångspunkten är att Knivstas 
framtida stadsutveckling måste vara hållbar.

Inom ramen för det hållbara utvecklas sedan en 
attraktiv, varierad stad med möjlighet till både lugn 
och (små)stadsliv med kvaliteter som har potential 
att tilltala de flesta. Utvecklingen av Knivsta kan 
inte säkerställa en globalt hållbar utveckling men 
ur ett lokalt perspektiv kan framtidsbilderna vara 
hållbara och indirekt bidra till en hållbar riktning 
regionalt och globalt.

Efter utvärderingen stod det klart att framtidsbild 
B bedömdes som den mest hållbara, tätt följd av 
framtidsbild A och D. Det fanns en bred samsyn 
hos såväl förtroendevalda som tjänstepersoner att 
framtidsbild C, med gles bebyggelse, är det klart 
sämsta ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Utifrån detta arbete togs en målbild fram, framför 
allt baserad på framtidsbild B men med inslag av 
A och D. I målbilden koncentreras merparten av 
bebyggelsen till stadskärnorna i Knivsta och Alsike 
tätort, tillsammans med bebyggelseutveckling längs 
med det östra stråket, och några byar längs västra 
stråket. 

Målbilden vidareutvecklades sedan till stadsutveck-
lingsvisionen, strukturförslagen och de tematiska 
strategierna i denna stadsutvecklingsstrategi. 

Målbild baserad på framförallt framtidsbild B, men med inslag 
av A och D, ligger till grund för stadsutvecklingsvisionen.
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Diagrammet ovan visualiserar den arbetsprocess som lett från Fyrspårsavtalet fram till denna stadsutvecklingsstrategi.

Kommunövergripande ramar

Fyrspårsavtalet Vision 2025 Översiktsplan (2017)

Analys

Analys av platsen Workshopar med förtroendevalda 
och tjänstepersoner

Framtidsbilder

Fyra alternativa framtidsbilder

Utvärdering och målbild

Utvärdering Målbild 2057

Konsekvensbedömningar

Utredningar

Strategiska styrdokument

(Grönstrukturplan,  
Transportplan etc)

Stadsutvecklingsstrategi 2035 
för västra Knivsta och Alsike 
(detta dokument)



Samarbete och workshops har varit del i arbetet med stadsutvecklingsstrategin. Nästa steg är dialog. Foto: Urban Minds
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Processen framöver
Under juni-september 2021 förs en bred dialog om 
innehållet i stadsutvecklingsstrategin. Precis som 
vid annan stadsplanering kommer medborgares 
och verksammas synpunkter att tas tillvara. De som 
lever och verkar i området är de som bäst känner 
sin hembygd och kan därför bidra med ovärderlig 
kunskap till planeringen. 

Kommunen vill gärna ta del av kunskap och idéer 
för hur stadsutvecklingsstrategin kan förbättras.  
(För information om hur du kan dela med dig 
av dina reflektioner kring och synpunkter på 
dokumentet, se sida 2).

För att lyckas med en hållbar stadsbyggnad med ett 
helhetsgrepp är det viktigt att också kommunens 
samtliga förvaltningsdelar även framgent ges 
tillfälle och möjlighet att delta i samhälls-
byggnadsprocessen för att lyckas med en hållbar 
stads byggnad med ett helhetsgrepp.

Utifrån den nya kunskapen från boende, 
verksamma och kommunal expertis samt 
utifrån gällande lagstiftning, miljöhänsyn och 
övergripande globala, nationella och lokala mål 
kommer sedan en reviderad version av stads-
utvecklingsstrategin att presenteras för Knivsta 
kommuns förtroendevalda för att antas. 

 Läs mer!
Agenda 2030: www.globalamalen.se

Knivsta kommuns översiktsplan: knivsta.se/översiktsplan

Knivsta kommuns Vision 2025: knivsta.se/vision2025

Fyrspårsavtalet: knivsta.se/fyrspårsavtalet

Knivsta kommuns webbplats: knivsta.se 

Knivsta kommuns webbplats för stadsbyggande: knivsta.se/knivstaväxer
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Tidslinje

1977 
40 år före det 
att fyrspårs- 
avtalet slöts.

8500 invånare

Ortofoto över Knivsta 1977

Alsike

Västra Knivsta

Ängbygården, Ängbygården, 
servicehuset i västra servicehuset i västra 
Knivsta planeras Knivsta planeras 
och byggs och byggs 

1980 

1977 såg en mobiltelefon 
ut så här

Planering och byggande av Planering och byggande av 
kompletterande bebyggelse i kompletterande bebyggelse i 
västra Knivsta, bland annat längs västra Knivsta, bland annat längs 
Apelsinvägen och Plommonvägen Apelsinvägen och Plommonvägen 

1990 

Historisk befolkningsutveckling i Knivsta kommun

2000 

2003  
Knivsta kommun 
bildas.

Ortofoto över Knivsta 2017

Alsike

Västra Knivsta

2010 

2017 
Fyrspårsavtalet sluts 

mellan staten, Knivsta 
kommun och Region 

Uppsala.

2017 såg en ny  
mobiltelefon ut så här



?
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Historisk befolkningsutveckling i Knivsta kommun
Ortofoto över Knivsta 2017

Alsike

Västra Knivsta

2017 såg en ny  
mobiltelefon ut så här

2020 

19 400 invånare

Delområdet Knivsta station Delområdet Knivsta station 
planeras och byggsplaneras och byggs

2021 
Framtagande av 
stadsutvecklings-
strategi slutförs 
(detta dokument).

Området Alsike station planeras och byggs Området Alsike station planeras och byggs 

2027 - Ett vårdscentrum planeras vara färdigställt i västra Knivsta2027 - Ett vårdscentrum planeras vara färdigställt i västra Knivsta

2030 

2030 
Hållbarhets-
målen i 
Agenda 2030 
ska ha uppnåtts 
i hela världen.

2035  
Staden Knivsta har med sina tre noder 
Knivsta tätort, Alsike tätort och Ar år 2035 
påbörjat sin resa mot att vara en samman-
kopplad och  funktionsblandad småstad.

Delområden i västra Knivsta och Alsike 
som helt eller delvis har detaljplanerats 

och byggts 2035

27 000 invånare

2040 

2035 kanske en 
mobiltelefon ser ut så här? 

2050

2057
Fyrspårsavtalet i sin 

helhet ska vara uppfyllt, 
40 år efter att det 

slutits.

Stadsutvecklingsvision för 
Knivsta på lång sikt

49 500 invånare

År 2057 är långt in i framtiden - har 
vi fortfarande mobiltelefoner?

           
        P

rognos för framtida befolkningsutveckling i K
nivsta

 kommun
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2. Stadsutvecklingsvision 
på lång sikt

Foto: Urban Minds

Detta kapitel beskriver den långsiktiga 
stadsutvecklingsvisionen för Knivsta, 
det vill säga i vilken riktning dessa delar 
av kommunen bör utvecklas framöver. 
Det omfattande stadsbyggandet som 
kommunen nu står inför ger unika 
möjligheter att styra utvecklingen i en 
hållbar riktning. Samhället utvecklas 
oavsett kommunens planering, och för 
att nå uppsatta mål behöver kommunen 
vara med och styra samhällsutvecklingen. 
I annat fall kanske någon annan styr mot 
andra mål. 
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Mål för stadsbyggandet
Stadsutvecklingsvisionen bygger på tre delmål för 
stadsbyggandet: 

1. En modern småstad och en levande landsbygd i 
samverkan

Knivsta ska vara en modern småstad som samverkar 
med, stärker och stärks av landsbygden. I Knivsta 
ska det gå att bo, arbeta och leva. Här ska finnas 
offentlig och kommersiell service utifrån behovet 
hos invånare och verksamma. Det ska finnas goda 
möjligheter för näringslivet att utvecklas. Knivsta 
ska erbjuda variation, upplevelsevärden och god 
tillgång till stadskvaliteter. Arbetsplatser och lokaler 
ska vara lokaliserade och utformade på ett sätt som 
främjar stadslivet, minskar bilberoendet (i enlighet 
med Fyrspårsavtalet) och understödjer ett hållbart 
samhälle i stort. Gång-, cykel- och kollektivtrafik-
förbindelser inom staden och med landsbygderna ska 
vara goda. Staden ska vara befolkad både på natten 
och på dagen. Den tätortsnära naturen ska vårdas och 
vara tillgänglig för rekreation men också stärka viktiga 
gröna samband. 

2. En klimatsmart stad

Knivsta ska vara en klimatsmart stad och ska utformas 
och byggas på ett sådant sätt att klimatet inte påverkas 
negativt, på sikt utan användningen av fossila 
bränslen. Energi- och råvaruresurser ska användas 
på ett effektivt sätt och det ska vara lätt för individen 
att göra medvetna hållbara val. Tätorterna ska vara 
sammanhållna och sammankopplade och genom att 

”Staden Knivsta har med sina tre noder Knivsta tätort, 
Alsike tätort och Ar år 2035 påbörjat sin resa mot att vara 
en sammankopplad och funktionsblandad småstad. Den 
gång-, cykel- och kollektivtrafikeffektiva stadsgatan som 
binder samman de tre noderna utgör bygdens ryggrad. I 
mitten ligger Knivstas gröna hjärta, med Gredelby hagar 

och Trunsta träsk, som tillsammans med omgivande 
naturmark är ett rekreativt nav för hela kommunen. 
Merparten av stadsbebyggelsen är år 2035 samlad i 

kärnorna men planering för komplettering i det östra 
stråket och i de västra byarna pågår. Verksamheter finns i 

hela strukturen men med tyngdpunkt i kärnorna.” 

Stadsutvecklingsvision för Knivsta på lång sikt

det finns en närhet till nödvändigheter såsom service, 
grönområden och rekreation minimeras behovet av 
transporter. Det ger även underlag till en effektiv och 
kapacitetsstark kollektivtrafik som kopplar staden till 
den övriga regionen. Bebyggelse och tekniska system 
ska samordnas och utformas för att nå mesta möjliga 
miljövinst tillsammans med en flexibilitet inför 
framtidens lösningar. Stadsbyggandet ska anpassas till 
framtida klimatförändringar och den gröna infrastruk-
turen ska stärkas.

3. Ett attraktivt och tryggt Knivsta för alla 

Knivstas identitet ska bevaras och utvecklas när 
kommunen växer. Västra Knivsta, Alsike och 
andra stadsdelar ska utvecklas utifrån sina unika 
karaktärer och förutsättningar. Att ta tillvara och 
utveckla befintliga kvaliteter som till exempel 
Pinglaström, Knivsta Centrum för idrott och kultur 
(CIK), Ängbyskogen och Lunsen är en självklar del 
i stadsbyggandet. När staden växer ska den växa för 
alla. En blandning av bostadstyper, lägenhetsstorlekar 
och upplåtelseformer eftersträvas. Lokaler för företag 
och andra verksamheter ska finnas. Det ökade 
bostadsbyggandet ger möjligheter att främja lokal 
variation i hushållstyper. Stadens offentliga rum ska 
vara inbjudande och trygga platser som lockar till 
möten och deltagande i samhällslivet. Trygga platser 
för lek och rörelse i såväl organiserad som i spontan 
form är en viktig del av stadsbyggandet och är viktigt 
för att främja folkhälsan. 
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Stadsutvecklingsvision på lång sikt

Stadsutvecklingsvision på lång sikt. 
Teckenförklaring återfinns på följande sida.
Kartan finns även i större format som bilaga.
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Stadsutvecklingsvision på lång sikt

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

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

Huvudsakligen bostäder med erforderlig offentlig 
service  
Bostadsbebyggelse med inslag av offentlig service så som 
skolor, förskolor, idrottsplatser och liknande. Gemen-
samhetsytor för odling, samvaro eller hemmakontor bör 
finnas. Torg, grönytor, cykelparkeringar och mobilitets-
hubbar ska säkerställas. Bebyggelse i i huvudsak 2 till 4 
våningar.

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

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

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

Park, stadsnära natur och rekreation
Lättillgängliga öppna eller gröna områden för rekreation. 
Områdena är mångfunktionella och bidrar med flera 
ekosystemtjänster och klimatanpassning av tätorterna. 

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

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

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

Pågående detaljplanering
Pågående detaljplaner inom utredningsområdet visas 
inte på denna stadsutvecklingvision. Se strukturförslag 
för västra Knivsta och Alsike samt läs mer om pågående 
detaljplaner och program på knivsta.se/knivstaväxer .

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

Övriga kollektivtrafikstråk
Lokal kollektivtrafikförsörjning i Knivsta respektive 
Alsike. Stråken ska vara utformade som levande stads-
miljöer med blandad bebyggelse och ett stort inslag av 
levande bottenvåningar. 

Regionalt gång- och cykelstråk
Regionalt gång- och cykelstråk som binder samman 
regionen, från Stockholm i söder till Uppsala i norr. 

Viktiga gröna kopplingar att bevara eller 
förstärka
Länkar för rekreation, spridningssamband och ekosystem-
funktionalitet.

Viktiga barriärbrytande kopplingar att bevara, 
förstärka eller tillskapa
Föreslagna kopplingar mellan östra och västra sidan av 
järnvägen. Utformning och mobilitetsfunktion studeras. 



Vy över centrala delar av västra Knivsta med Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). i bakgrunden. I utvecklingen av Knivsta ska 
många olika intressen vägas in i avväganden och blir avgörande för utformningen av den framtida bebyggelsen. Foto: Urban Minds
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Knivsta 2035  
med utblick mot 2057 
För att västra Knivsta och Alsike ska kunna 
utvecklas i riktning mot två nya hållbara stadsdelar 
med minst 3 500 nya bostäder till år 2035 är det 
nödvändigt att beakta en lång tidshorisont. Den 
långsiktiga visionen för utvecklingen sträcker sig 
därför nästan 40 år in i framtiden. Kartbilden 
på föregående uppslag visar hur stadsbyggandet 
kan utvecklas i en hållbar riktning på lång sikt. 
Nedan beskrivs övergripande vad visionen innebär 
mer konkret vad gäller bebyggelse, grönstruktur, 
mobilitet och näringsliv – både för år 2035 och i ett 
mer långsiktigt perspektiv.

Bebyggelse 2035  
med utblick mot 2057 
År 2035 har ny bebyggelse växt fram främst i 
stationsnära lägen i västra Knivsta och Alsike. År 
2057 omfattar stadsbebyggelsen både områdena 
runt stationslägena och stråken längs med den 
sammanlänkande stadsgatan på östra och västra 
sidan om järnvägen, vilket gör att de två kärnorna 
har kopplats närmare varandra. 

Bebyggelsen är uppförd i en mänsklig skala - två 
till fem våningar i huvudsak - och har en 
utformning som stödjer trivsel och trygghet och 
bidrar med upplevelsevärden. De nya stadsdelarna 
är dynamiska och levande och har en varierad 

bebyggelse med en bibehållen småstadskaraktär. 
Inom stadsvävens utbredningsområde finns 
plats för olika typer av bebyggelse, från radhus 
till femvåningshus och enstaka högre hus, så 
kallade landmärken, vilket bidrar till varierande 
stadsmiljöer och integration mellan olika 
boendeformer. Högst och tätast är bebyggelsen 
i centrumens direkta närhet samt längs med 
huvudstråken. Här är gatusektionerna väl tilltagna 
och erbjuder generösa gångstråk, effektiva 
cykelbanor, kollektivtrafik och varutransporter, så 
väl som grönska och plats för möten. Bebyggelsen 
är sammanhållen och tydligt avgränsad mot 
landsbygden för att möjliggöra ett resurseffektivt 
och hållbart vardagsliv. Bebyggelsen utformas för 
att underlätta lokal energiproduktion, till exempel 
genom takutformning som främjar solfångare och 
solceller.

I kärnorna finns urbana mötesplatser och service, 
i form av bland annat parker och torg. Tätortsnära 
naturområden erbjuder mötesplatser i form av 
tillgängliggjord natur och friluftsanläggningar. 
Fritidsanläggningar finns såväl inom stadsstruk-
turen som i intilliggande grönområden. Stråket 
som binder samman västra och östra Knivsta, Ar 
och Alsike – Gredelbyleden och Brunnbyvägen – 
utvecklas undan för undan i riktning mot stadsgata. 
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Längs med stråket som binder samman tätorterna 
Knivsta och Alsike väster om spåret – Trunstavägen 
och Björkkällevägen – föreslås ett pärlband av 
byar som fungerar som testbäddar för ny teknik 
och hållbara livsstilar. I varje by kan mellan några 
hundra och ett par tusen personer bo, och runt 
byarna planeras det för gemensamma områden för 
odlingar, energiförsörjning och avfallshantering.  
Byarna kan vara mer eller mindre täta. Utbred-
ningen begränsas till en radie av omkring 200 
meter från den multifunktionshubb med service 
och mobilitetslösningar som kommer att utgöra 
hjärtat i varje by. 

Grönstruktur 2035  
med utblick mot 2057  
År 2035 är den nya järnvägsparken i princip 
färdigställd. År 2057 har Knivstaåns/Pinglaströms 
närområde utvecklats till ett aktivitetsstråk längs 
med järnvägsspåren. Stråket är ett sammanlän-
kande landskapselement som innehåller park, 
möjligheter till rekreation, lek och rörelse, samt 
bidrar till vattenrening, klimatreglering och andra 
ekosystemtjänster.

Grönstrukturen och bebyggelsen löper som ett 
blixtlås mellan stad och land. Naturmark sparas 
även mycket nära bebyggelse och gröna kilar 
sträcker sig in i den. Grönstrukturen utanför 
stadsväven är sammanhängande och fredad från 
bebyggelse. Trunsta träsk med omnejd fungerar 
som ett större och lättillgängligt rekreationsområde 
med stora naturvärden. De nya naturreservaten 
Ängbyskogen och Kölängen ligger precis vid 
bebyggelsen, och det blir också lättare att ta sig 
till gammelskogen i Lunsens naturreservat. Den 
gröna infrastrukturen med parker och spridnings-
korridorer utgör en del av stadsväven och gör 
att Knivsta alltjämt upplevs som grönt trots den 
relativa tätheten. Då gårdarna generellt sett inte 
är underbyggda kan en väsentlig del av befintlig 
grönska och träd sparas på privat mark. Inom västra 
Knivsta och Alsike har alla tillgång till ett större 
rekreations- och friluftsområde inom 800 meter. 
Skolor och förskolor ligger i direkt anslutning till 
natur, grönytor eller gröna stråk. 

Mobilitet 2035  
med utblick mot 2057  
Knivsta år 2035 är promenad- och cykelvänligt 
inom de båda nya stadsdelarna västra Knivsta 
och Alsike. Väl tilltagna gång- och cykelstråk 
som medger resor utan omvägar gör att person-
transporter inom stadsdelarna nästan enbart sker 
genom gång och cykel. År 2057 har de båda 
stadsdelarna kopplats närmare varandra genom 
Gredelbyleden, Trunstavägen och Brunnbyvägens 
omvandling till stadsgator, samt genom tågtrafik 
mellan stationerna och gång- och cykelväg längs 
med spåren. Gatorna är säkra och upplevs trygga 
för alla trafikanter. Tåget är viktigt och de flesta bor 
på gång- eller cykelavstånd från Alsike eller Knivsta 
resecentrum.

Regionala kopplingar till Uppsala, Märsta och 
Stockholm finns med både tåg, buss och cykel. 
Mobilitetshubbar finns tillräckligt tätt i hela 
strukturen för att ge alla invånare närhet till 
mobilitetslösningar och annan service (läs mer om 
mobilitetshubbar i avsnitt 4.1). De goda förutsätt-
ningarna för gång- cykel- och kollektivtrafik gör att 
större fordon som personbilar i huvudsak samägs. 
Gatorna utformas på ett sådant sätt att gång-, cykel- 
och kollektivtrafik prioriteras.

Försörjning och näringsliv 2035  
med utblick mot 2057  
År 2035 har kommunen lyckats locka näringar som 
är med och skapar ett hållbart Knivsta. Knivstas 
täta men samtidigt landsbygdsnära stadsstruktur 
i kombination med den höga tillgängligheten till 
Uppsala, Stockholm och övriga regionen attraherar 
många typer av företag. År 2057 återfinns verksam-
heter i hela stadsstrukturen, allt ifrån kommersiell 
service och kontor till gemensamhetsodlingar och 
icke vinstdrivande organisationer för exempelvis 
återbruk. Hemmakontor och delade arbetsplatser 
(coworking) är vanligt. I verksamhetsområden är 
verksamheter inordnade i en industriell ekologi, 
där energiproduktion, tillverkning, återbruk 
och återvinning går i ett kretslopp i stor skala. 
Testbäddar för nya verksamheter, produktion, 
odling och andra cirkulära näringar integreras i 
planeringen. 



Byggnaders gestaltning och hållbarhet går hand i hand i Adolfsbergsskolan, som nominerades till Kasper Salin-priset 2020. 
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Gestaltning 
Det omfattande stadsbyggandet som står för 
dörren i både västra Knivsta och Alsike ger unika 
möjligheter att åstadkomma en robust och 
kvalitativ stadsbyggnad. Det som byggs nu bildar 
nya årsringar i Knivstas historia och det är viktigt 
att de miljöer som skapas är något som kommunen 
och dess invånare kan känna stolthet för. Både 
det som byggs på kommunens mark och det som 
byggs på privata fastigheter behöver utformas med 
omsorg, hållbarhetsambitioner och kvalitet. 

Exakt hur staden ska byggas och gestaltas framöver 
behöver studeras successivt. Förändringar av 
exempelvis byggnadsteknik, boendepreferenser, 
arbetsmarknad, demografi och klimat gör att det är 
olämpligt att bestämma hur bebyggelsen ska se ut i 
detalj. Däremot är det viktigt att ha en gemensam 
riktning mot en bra helhet, och strategier för att 
nå dit. Varje område som detaljplaneläggs behöver 
utgå från områdets specifika kvaliteter men också 
utifrån ett helhetsperspektiv. I kommande arbete 
med planprogram och detaljplaner behöver 
principer för gestaltning utifrån områdenas förut-
sättningar studeras närmare och metoder för att 
arbeta med kvaliteter på privata fastigheter behöver 
utvecklas. 

Övergripande stadsbyggnadsprinciper

Utformningen av Alsike och västra Knivsta utgår 
från de övergripande principer som finns i Stads-
byggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta 
kommun.

1. Levande, tillgängligt och blandat – med 
integration mellan olika funktioner – bostäder, 
arbetsplatser, handel och rekreation – för olika 
delar av livet, med en täthet som ger närhet och 
tillgänglighet, som samtidigt varierar, så att olika 
delar av staden får olika karaktär.

2. Trivsamt och tryggt – gestaltning med utgångs-
punkt i den mänskliga skalan och mänsklig kontakt 
med attraktiva platser, som kan upplevas trygga och 
behagliga.

3. Identitetsskapande och tydligt – identitet för 
byggnader, kvarter, gaturum och parker och hela 
stadsdelar och stadsbygden, där tydligheten också 
ger orienterbarhet i form av stråk och landmärken 
som formar stadens sammanhang.

4. Hållbart med balans och flexibilitet – staden 
ska ge utrymme för ekosystemtjänster och öka 
livskvaliteten utan att överanvända resurser och 
formas så att den kan möta nya förutsättningar och 
krav.
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Stadsutvecklingsprinciper för västra 
Knivsta och Alsike

Utifrån övergripande inriktning för kommunens 
utveckling (se början av detta kapitel) samt 
kommunens fyra stadsbyggnadsprinciper har nedan 
sex stadsutvecklingsprinciper tagits fram. Stadsutveck-
lingsprinciperna fokuserar på struktur och ska ses som 
riktlinjer i det kommande arbetet med att ta fram 
långsiktigt hållbara strukturförslag för västra Knivsta 
och Alsike 

Illustrationerna är schematiska, och visar inte hur 
bebyggelsen faktiskt kommer att se ut. 

De sex stadsutvecklingsprinciperna presenteras på 
följande sidor. De finns även med som hänvisningar 
i andra delar av dokumentet där det är viktigt att 
komma ihåg dem. 

Utveckla sammanhållen bebyggelse, inte utspridd. 

Genom att bygga sammanhållet och lite tätare skapas många kvaliteter. En 
större andel natur och jordbruksmark kan lämnas orörd omkring stadsdelarna. 
Det blir lätt att gå och cykla dit inom stadsdelarna, och det blir också ett bättre 
befolkningsunderlag för kollektivtrafik, offentlig service och kommersiellt utbud, 
som butiker och restauranger. 

1.

Utveckla en sammankopplad struktur, inte en fragmenterad. 

Genom att koppla samman stråk och gröna korridorer blir det lättare att hitta, röra 
sig och känna trygghet. Mark sparas och en flexibel utveckling underlättas. Genom 
att undvika återvändsgränder, säckgator och trafikseparering underlättas för hållbar 
mobilitet med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

2.
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Utveckla lagom tät bebyggelse i mänsklig skala, inte för hög och 
inte för utspridd bebyggelse. 

Genom att bygga lite tätare skapas många kvaliteter. Att inte bygga för glest handlar 
om att hushålla med marken, möjliggöra hållbar mobilitet samt skapa trygghet och 
stadsliv. Att inte bygga för tätt eller högt handlar om att förhålla sig till historien och 
att skapa trygghet genom mänsklig kontakt. Den nya bebyggelsen ska uppföras i 
mänsklig skala, oftast mellan två och fem våningar hög. Det kommer finnas plats för 
både radhus med egen täppa och flerbostadshus där du kan stå på takterrassen och 
prata med grannen på gatan. Enstaka högre hus, så kallade landmärken, kan prövas, 
och befintliga villaområden kommer finnas kvar. 

3.

Utveckla blandad bebyggelse, inte ensartad.  

Genom att variera olika upplåtelseformer, innehåll och arkitektur skapar vi 
jämlika och dynamiska miljöer. Det gör det tryggare, trevligare och bekvämare 
för alla att leva i alla delar av Knivsta, både på dagen och på natten. 

4.
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Utveckla samlade mobilitetslösningar, inte bilparkering inom kvarteren. 

Genom att samla parkering, bilpooler, busshållplatser och andra mobilitets-
tjänster i mobilitetshubbar möjliggörs en hållbar mobilitet. Kvartersmark kan 
användas till grönskande gårdsmiljöer istället för att byggas över eller under med 
bilparkering. Angöring och parkering för personer med funktionsnedsättning 
ordnas längs med gator. 

5.

Utveckla gator för gåendes upplevelser i ögonhöjd,   
inte utifrån fordonstrafiken. 

Genom att ha små kvarter, verksamheter i bottenvåningar och kontakt mellan 
ute och inne blir gatorna trevliga att promenera på och staden blir tryggare. 

6.
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Övergripande 
stadsbyggnadsprinciper

1. Levande, tillgängligt och blandat 

2. Trivsamt och tryggt 

3. Identitetsskapande och tydligt 

4. Hållbart med balans och flexibilitet 

Stadsutvecklingsprinciper  

1. Utveckla sammanhållen bebyggelse, 
inte utspridd.

2. Utveckla en sammankopplad    
struktur, inte en fragmenterad.

3. Utveckla lagom tät bebyggelse i 
mänsklig skala, inte för hög eller 
utspridd bebyggelse.

4. Utveckla blandad bebyggelse, 
inte ensartad.

5. Utveckla samlade mobilitetslösningar, 
inte bilparkering inom kvarteren.

6. Utveckla gator för gåendes upplevelser 
i ögonhöjd, inte utifrån fordonstrafiken.
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Fortsatt arbete med utformning, 
gestaltning och identitet 
Ovan illustreras hur kommunens övergripande 
stadsbyggnadsprinciper hänger ihop med stadsut-
vecklingsprinciperna. Varken stadsbyggnadsprinci-
perna eller stadsutvecklingsprinciperna innehåller 
preciserade bestämmelser vad gäller den mer 
detaljerade gestaltningen, dessa frågor kommer 
att studeras i senare skeden med utgångspunkt 
frånutgångspunkt från kommunens arkitekturpolicy 
och gestaltningsprogram samt ovan stadsutveck-
lingsprinciper. 

Knivsta och Alsike tätort ligger i samma kommun 
men har delvis olika identitet. Knivsta tätort är 
präglad av den ursprungliga sågverks- och tegel-
bruksindustrin och har en blandad bebyggelse. 

Gamla Alsike stationssamhälle består främst av hus 
och gårdar från olika tidsperioder. Bostadsområdet 
intill, som ibland benämns Nya Alsike, har framför 
allt vuxit fram 2000-talet och består mestadels av 
villabebyggelse, omgärdad av natur.

 I det fortsatta arbetet kommer frågor som rör 
gestaltning, identitet och stadsbyggnadsprinciper 
för västra Knivsta respektive Alsike att behöva 
fördjupas.

 Läs mer!
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun (2020),  

knivsta.se/stadsbyggnadsprinciper

Knivsta kommuns översiktsplan (2017),  
knivsta.se/översiktsplan
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3. Två hållbara stadsdelar i 
västra Knivsta och Alsike 
Med stadsutvecklingsvisionen har 
planeringen av två nya hållbara stadsdelar 
påbörjats. Småstaden Knivsta utvecklas 
med blandade stadsdelar, med närhet 
till hållbar mobilitet, stadskvaliteter och 
grönska. Strukturen ger möjlighet att 
utveckla 3 500 nya bostäder i västra Knivsta 
och Alsike till år 2035. 

Foto: Urban Minds



Exempel på hur torget sydväst om Knivsta resecentrum skulle kunna gestaltas. Vy västerut, med Knivstaån i förgrunden.  
Illustration: Betty Laurincova (2021).
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- Jag gillar verkligen hur det har blivit här 
i västra Knivsta! Det var lite stökigt ett tag 
när de byggde stationen, och jag var orolig 
för att grönskan skulle försvinna när det 
blev fler hus. Men nu finns det faktiskt både 
fler och finare parker där jag och Sigge kan 
promenera. Sen är det ju toppen att inte 
behöva köra till Uppsala för att handla, det 
mesta kan jag faktiskt köpa på vägen när jag 
cyklar hem från jobbet. 

Strukturförslag västra Knivsta
Västra Knivsta är en del av småstaden, med korta 
avstånd till både natur och centrum. Med sin 
blandning av service, mötesplatser och olika typer 
av boenden är det en plats som bidrar med livskva-
litet för fler och möjliggör en hållbar utveckling. 
Bebyggelsen har en tydlig småstadskaraktär med en 
mänsklig skala och rikligt med grönska. 

Den föreslagna stadsstrukturen i västra Knivsta 
omfattar mark inom cirka en kilometer från 
norra eller södra perronguppgången i Knivsta 
resecentrum. Strukturen i västra Knivsta utgår 
från att de två nya spåren läggs parallellt med de 
befintliga, ett på vardera sida.



Strukturförslag för västra Knivsta. Teckenförklaring till kartbilden finns på följande sida. Kartbilden finns även i större format som bilaga. Illustration: Urban Minds.
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Strukturförslag

Befintlig bebyggelse

Ostkustbanan

Spårområde 30 meter samt 
riskavstånd 2x25 meter

Fastighetsgräns

Kvarter för blandad stadsbebyggelse

Eventuella kvarter för blandad 
stadsbebyggelse, privat ägande

Potentiell komplettering, privat ägande

Föreslagna kvarter inom ramen för 
pågående planering

Pågående planering utan föreslagen 
kvartersstruktur

Kvarter som utvecklas efter 2035

Skola

Mobilitetshubb

Torg/platsbildning

Aktiva stråk/ huvudstråk

Aktiva stråk/ huvudstråk, privat 
ägande

Gata/gång- och cykelväg (vit)

Grönområde/natur

Park/ ordnat grönt rum

Karaktärsområde/kulturhistorisk miljö

Naturreservat

Förslag till naturreservatsgräns

Vattenområde/svämplan

Knivstaån

Upplandsleden

Hur kartbilden ska läsas

Strukturen på vänster sida ska läsas som ett förslag 
på långsiktig utveckling för västra Knivsta. De 
kvarter som har en heldragen linje är de som 
föreslås utvecklas inom 15 år, fram till 2035 (för 
fördjupning och etapper, se kapitel 5, genom-
förande). Kvarter med streckad kantlinje föreslås 
utvecklas på längre sikt. Rosastreckade ytor är 
områden där kommunen inte bestämmer över 
marken men som med fördel och i samverkan 
med fastighetsägare kan studeras för värdeskapande 
komplettering.

Strukturförslaget anger inte typ av bebyggelse 
(kvartersbebyggelse, punkthus, radhus, lameller 
eller liknande) utan detta får studeras i efterkom-
mande arbete.

Kvarteren kommer ha olika typer av blandad bebyggelse. 
Stadsutvecklingsprinciperna och föreslagna strukturer handlar 
om vad bebyggelsen ska innehålla för kvaliteter, inte exakt hur 
den ska se ut. Vilken typ av hus som kommer byggas är inte 
bestämt. I detaljplanerna kommer bebyggelsen att anpassas 
efter förutsättningarna och omgivningarna på den platsen (till 
exempel om det bullrar från en väg eller om det finns träd som 
ska bevaras på gården).



Illustration: Betty Laurincova (2021)
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Bebyggelsestruktur
I förslaget inryms kontor, service, verksamheter, 
skolor, förskolor, lokaler, mobilitetshus och cirka 
6 500 nya bostäder i västra Knivsta. Strukturen 
består övergripande av en tätare kärna med tydliga 
kvarter i huvudsakligen fyra till fem våningar 
(enstaka högre hus kan prövas) och en mindre tät 
kvartersstruktur i mindre centrala lägen vid natur- 
och odlingsmark, med bebyggelse omfattande 
mellan två och fyra våningar. Föreslagen struktur 
består av generella kvarter, med mått som inte 
föreskriver en viss typ av bebyggelse.

Strukturen har utvecklats med utgångspunkt i delar 
av dagens struktur vad gäller stråk, landskapsbilder, 
topografi och fastighetsgränser. Samtidigt anpassas 
delar av gatunät och infrastruktur för att bättre 
passa en tätare småstad, och viktiga stråk utvecklas 
utifrån gåendes och cyklisters behov. Ytterligare 
delar av strukturen utvecklas på områden som idag 
inte är ianspråktagna. 

Strukturen innehåller flera stadsmässiga kopplingar 
över spårområdet för att binda samman västra och 
östra Knivsta. Detta möjliggör en bättre tillgäng-
lighet till Knivsta Centrum för idrott och kultur 
(CIK), skolor, parker och andra målpunkter.

Knivsta resecentrum kvarstår som den viktigaste 
noden och har kompletterats med torg och tät 
bebyggelse på västra sidan. I strukturen föreslås 
stationsområdet utvecklas till en tätare central-
punkt med verksamheter, kontor, service och 
mobilitetshubbar. I de centrala delarna av Knivsta 
tätort föreslås även funktioner som inte återfinns på 
annat håll i kommunen. 

Eventuellt vårdcentrum, kommunhus, gymnasie-
skola, stadspark och en större andel kontorsarbets-
platser gör tillsammans med regionaltågsstationen 
detta till en attraktiv målpunkt och ett naturligt 
kommuncentrum. 

I förslaget är avståndet mellan ny bebyggelse och 
spårområde satt till minst 50 meter. Kvarter som 
vetter mot järnvägen utformas så att gårdar och 
strukturen i övrigt skyddas från buller. Verksamhe-
ter kan i vissa fall placeras närmare än 50 meter. 
Exempelvis kan befintliga byggnader bevaras 
men på sikt få nya användningsområden. Även 
mindre paviljonger, möteslokaler för föreningar, 
restaurang, kafé, hantverk och ateljéer placeras i 
den södra delen av parken längs järnvägen. 

Stadsutvecklingsprincip 6. Utveckla gator för gåendes upplevelser i 
ögonhöjd, inte utifrån fordonstrafiken.  

Exempelkvarter med omkring 40 procent av kvarteret 
bebyggt, i snitt i 3 våningar. 

Exempelkvarter med omkring 50 procent av kvarteret bebyggt, i 
snitt i 4 våningar. Föreslagen struktur består framför allt av generella 
kvarter, med mått som inte föreskriver en viss typ av bebyggelse. 
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Diagram som visar stadskvaliteter i föreslagen struktur för västra Knivsta. 

Stadskvaliteter

Kvarter för blandad stadsbebyggelse

Eventuella kvarter för blandad 
stadsbebyggelse, privat ägande

Föreslagna kvarter inom ramen för 
pågående planering

Kantzon för park, stadsnära natur

Karaktärsområde/kulturhistorisk miljö

Skola

Stadsstråk (mest aktiva)

Sekundära stadsstråk

Stadsdelsnod (till exempel små 
eller stora platsbildningar eller 
mötesplats med eller utan service eller 
kommersiellt innehåll)
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Stadskvaliteter 

I föreslagen struktur bidrar gaturummen med 
grönska, små mötesplatser och möjlighet till både 
förgårdsmark och verksamheter som flyter ut i 
gaturummet med stadskvaliteter. Allt ifrån små 
”bokaler” för arbete och boende till renodlade 
verksamhetsbyggnader inryms i alla delar av 
strukturen, med koncentration kring den tätare 
kärnan närmast resecentrumet samt kring stadsga-
torna. 

Bottenvåningar är generellt sett aktiva, det vill säga 
utformade för verksamheter eller så att de på annat 
sätt främjar kontakt mellan ut- och insida. Detta 
gör att levande gaturum samt målpunkter finns i 
hela strukturen. I förslaget finns det även ett antal 
stadsdelsnoder, inbjudande och varierade platser 
att mötas på där viktiga stråk korsar varandra. Dessa 
noder kan vara små eller stora platsbildningar, med 
eller utan service eller kommersiellt innehåll. Det 
viktiga är att det finns en mångfald av högkvali-
tativa platser som är tillgängliga för allmänheten. 
Det kan vara såväl ett livfullt torg med handel, som 
några sittplatser och en fin plantering i ett soligt 
läge. 

Strukturen förordar ett blandat innehåll och huvud-
mannaskap där flera funktioner delas, till exempel 
lokala mötesplatser, grannskaps- och mobilitetshus, 
dagvattenlösningar, odling, energiproduktion samt 
mindre platser och grannskapsparker. 

Västra Knivsta är en stadsbygd med stark identitet 
där bevarande och utveckling av karaktärsskapande 
byggnader och miljöer är viktiga element för 
igenkänning, identifikation och bevarande av 
historiskt djup när kommunen förändras. Engvallens 
funktion som samlingsplats och identitetsbärare 
föreslås att utvecklas, när fotbollsplanerna flyttas. 
Även Nya Tarv, gårdsmiljön söder om Knivstavägen, 
föreslås bevaras och utvecklas. På liknande sätt ger 
förslaget möjlighet att antingen bevara Ängby Park 
och dess verksamheter eller att ersätta den med 
liknande funktion men i nya byggnader. Stations-
huset, Järnvägsparken, Ängbyskogen, Knivstaån och 
Hammaren bevaras och utvecklas med rekreativa 
funktioner. Inom utpekade kompletteringsområden 
finns karaktärsbyggnader, exempelvis före detta 
baptistkapellet och komministerbostället, som kräver 
särskild hänsyn. 

Skolor, förskolor och fritidsanläggningar placeras 
med närhet till grönområden och med goda 
kopplingar för gång- och cykeltrafik på barn och 
ungas villkor. 

Stadsutvecklingsprincip 1. Utveckla sammanhållen bebyggelse, 
inte utspridd. 

Stadsutvecklingsprincip 4. Utveckla blandad bebyggelse,  
inte ensartad.  
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Diagram som visar grönstruktur i föreslagen struktur för västra Knivsta. 

Grönstruktur 

Kvarter för blandad stadsbebyggelse

Eventuella kvarter för blandad 
stadsbebyggelse, privat ägande

Föreslagna kvarter inom ramen för 
pågående planering

Grönområde/natur

Park, stadsnära natur

Karaktärsområde/kulturhistorisk miljö 

Odlingslandskap

Vattenområde/svämplan

Gröna kopplingar

Förslag till naturreservatsgräns

Upplandsdelen

Knivstaån
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Grönstruktur
Den föreslagna stadsstrukturen i västra Knivsta är 
något tätare än de flesta befintliga stadsmiljöer i 
kommunen vilket ökar behovet av kvalitativa gröna 
inslag i stadsväven, både på privat och allmän 
mark.  

Den föreslagna grönstrukturen på allmän plats 
består av gator med grönska, naturområden som 
flikar in i bebyggelsen, Knivstaåns årum och ett 
antal parker. Ängbyskogen i norr – med sina två 
entréer från Gredelbyleden och Trunstavägen – 
och Hammaren i söder utgör i förslaget två viktiga 
rekreativa stadsnära naturområden. Söderifrån 
fortsätter höjdryggen i östra delen av Hammaren 
in till en stadsdelspark vid Lovisedal. Den kopplar 
vidare till Engvallen, som föreslås utvecklas som 
en viktig identitetsskapande allaktivitetsplats, 
eventuellt med inslag av kultur. Västerifrån ansluter 
grönområdet vid Apelsinvägen in i strukturen, 
vidare genom Lötängen och förbi radhusområdet 
vid Bandyvägen till grönområdet längs med 
järnvägen. Tillsammans bildar parker, gårdar och 
gator gröna korridorer som bidrar till viktiga ekosys-
temtjänster såsom klimat- och vattenreglering och 
möjliggör spridning av flora och fauna.

Längs järnvägsspåren utvecklas park- och 
naturmark, där Knivstaån utgör ett viktigt rekreativt 
och karaktärsskapande element. Grönområdet 
varierar i bredd och utformas centralt som en 
järnvägspark med aktivitetsstråk norr- och söderut. 
Då grönytan är relativt stor finns här plats för 
rekreation, odling och andra ekosystemtjänster, 
likväl som tekniska anläggningar (till exempel 
pumphus för avloppsvatten). Den sammanhäng-
ande grönstrukturen mellan stationsområdet och 
Engvallen skulle kunna utformas för att fungera 
som en stadspark, alternativt kan stadsparken 
placeras på östra sidan järnvägen. Söder om 
bebyggelsen finns ett större område där vattenrela-
terade ekosystemtjänster prioriteras.  

Ett antal kopplingar över/under järnvägen 
mellan östra och västra Knivsta föreslås i den nya 
strukturen. Kopplingarna är inte studerade i detalj 
men i vidare studier är det viktigt att ta i beaktande 
att kopplingar tvärs spårområdet ska utformas till 
gagn för både människor och djur. På broar ska det 
finnas möjligheter för planteringar och utformning 
sker med hänsyn till naturmiljön vid dess fästen. 

Förslaget bygger på att utformningen av privata 
fastigheter stödjer den övergripande grönstruk-
turen. Hur detta kan göras får utredas i den 
efterföljande planeringen men förgårdsmark, gröna 
fasader och gröna tak kan vara exempel på åtgärder 
som kan bidra till att koppla samman naturområ-
den, parker, gårdar och gator. Då parkering och 
mobilitetsfunktioner i första hand föreslås lösas 
inom särskilda mobilitetshubbar (se avsnitt 4.1) är 
gårdarna generellt inte underbyggda med garage, 
vilket ger stora möjligheter att bevara befintlig 
växtlighet. Små odlingslotter och växthus på gårdar 
och tak ska enligt förslaget finnas i hela stadsdelen. 
I mötet med det storskaliga odlingslandskapet i 
sydväst och norr finns det möjlighet för urban 
odling i större skala. 

För en effektiv dagvattenhantering föreslås dammar 
och svämbara parker, det vill säga parkytor där stora 
mängder regn kan samlas vid skyfall, på ett flertal 
platser i strukturen. Bland annat finns utrymme 
längs med spåren för att uppfylla Knivstaåns 
svämplan. Gator ska utformas för att kunna rena 
och fördröja sitt eget dagvatten. Dagvattenfrågan är 
inte utredd i detalj utan behöver studeras djupare. 

Stadsutvecklingsprincip 2. Utveckla sammankopplad struktur, 
inte fragmenterad.
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Diagram som visar hållbar mobilitet i föreslagen struktur för västra Knivsta. 

Hållbar mobilitet 

Kvarter för blandad stadsbebyggelse

Eventuella kvarter för blandad 
stadsbebyggelse, privat ägande

Föreslagna kvarter inom ramen för 
pågående planering

Mobilitetshubb

Perrongläge

Ostkustbanan

Kapacitetsstark kollektivtrafikstråk

Stadsgata

Övriga viktiga stråk

Viktig lokalgata/gång -och cykelväg

Regionalt cykelstråk

Mobilitetshubb inom 200 meter

Eventuell hållplats



Utvecklingen av västra Knivsta stödjer omställningen till hållbara färddsätt och kollektivt resande. 
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Mobilitetsstruktur
Föreslagen utveckling av västra Knivsta bygger på 
att hållbara mobilitetslösningar finns lättillgängligt. 
Strukturen är utformad på ett sätt som ska bidra 
till att gång och cykel är förstahandsvalet för både 
boende och verksamma i stadsdelen. På gatorna 
prioriteras gång- och cykeltrafik och merparten av 
gatorna i stadsstrukturen utgörs av cykelfartsgator 
med låga motorfordonsflöden vilket innebär att 
barn kan röra sig självständigt till fots eller på cykel 
på gator och stråk. 

I förslaget stärks kopplingarna mellan östra och 
västra Knivsta. Kopplingen mellan östra och västra 
Knivsta stärks genom en stadsmässig koppling för 
gång, cykel samt buss och annan fordonstrafik 
ungefär i Södervägens läge, vid Knivsta Centrum 
för idrott och kultur (CIK). Gredelbyleden och 
undergången vid stationens norra ände behålls 
men utvecklas till att vara mer stadsmässiga. 
Ytterligare kopplingar kan komma att behövas. Ett 
väl tilltaget gång- och snabbcykelstråk mellan västra 
Knivsta och Alsike ordnas väster om spåren, och 
fortsätter mot Uppsala respektive Stockholm. 

I förslaget föreslås Gredelbyleden, Knivstavägen 
och Ängbyvägen att omvandlas till stadsgator med 
kapacitetsstark kollektivtrafik. Det är främst längs 
med dessa stadsgator som attraktiva hållplatslägen 
för kollektivtrafik samt utrymme för godsleveranser 

finns. Hållplatslägen för kollektivtrafik finns 
lättillgängliga i hela strukturen. De flesta boende 
och verksamma kan nå en mobilitetshubb inom 
200 meter.

I förslaget löses tillgänglig angöring till entréer 
(för rörelsehindrade med flera) genom parkering 
längs gator  medan övrig angöring, parkering och 
godsleveranser i första hand löses på kvartersmark 
i samlade mobilitetshubbar (läs mer om mobili-
tetshubbar i avsnitt 4.1). Mobilitetshubbarna 
föreslås kombineras med verksamheter och 
service i bottenvåningarna och bostäder ovanpå. 
Mobilitetshubbarna kan även inrymma annan 
teknisk infrastruktur, exempelvis transformator- och 
återvinningsstationer, källsorterande sopsug och 
knutpunkt för fiber.  

Stadsutvecklingsprincip 5. Utveckla samlade mobilitetslösningar,  
inte bilparkering inom kvarteren.
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Illustration: Betty Laurincova (2021)



Exempel på hur tågstationen med omgivningar i Alsike skulle kunna utformas. Vy söderut, längs spåren mot Stockholm.
Illustration: Betty Laurincova (2021)

47/118

Stadsutvecklingsstrategi  2035  Dialogversion  3. Två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike 

- Jodå, jag bor i Alsike, det har jag nästan 
alltid gjort! När det blev mycket att 
sköta om med villan var det jättebra att 
kunna flytta till en lägenhet, och jag fick 
närmare till både barnbarnens förskola och 
biblioteket. Nu hörde jag att en granne ska 
öppna en liten keramikverkstad i bottenvå-
ningen, undra om han kan göra krukor till 
vårt växthus på taket? Jag kanske ska... 

Oj, nu kommer tåget! Vi ses! 

Strukturförslag Alsike 
Alsike är en del av småstaden, med korta avstånd 
till både natur och centrum. Med sin blandning av 
service, mötesplatser och olika typer av boenden 
är det en plats som ger livskvalitet för fler och 
möjliggör en hållbar utveckling. Bebyggelsen har 
en tydlig småstadskaraktär med en mänsklig skala 
och riktigt med grönska. 

Den föreslagna stadsstrukturen i Alsike omfattar 
mark inom cirka en 800 meter från nuvarande bro/ 
framtida stationsuppgång. Strukturen i Alsike utgår 
från att de två nya spåren läggs parallellt med de 
befintliga, ett på vardera sida. 



Strukturförslag för Alsike. Teckenförklaring till kartbilden finns på följande sida. Kartbilden finns även i större format som bilaga. Illustration: Urban Minds
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Strukturförslag

Befintlig bebyggelse

Ostkustbanan

Spårområde 30 meter samt 
riskavstånd 2x25 meter

Fastighetsgräns

Kvarter för blandad stadsbebyggelse

Eventuella kvarter för blandad 
stadsbebyggelse, privat ägande

Potentiell komplettering, privat ägande

Föreslagna kvarter inom ramen för 
pågående planering

Pågående planering utan föreslagen 
kvartersstruktur

Kvarter som utvecklas efter 2035

Skola

Mobilitetshub

Torg/platsbildning

Aktiva stråk/ huvudstråk

Aktiva stråk/ huvudstråk, privat 
ägande

Gata/gång- och cykelväg (vit)

Grönområde/natur

Park/ ordnat grönt rum

Karaktärsområde

Grön slinga

Vattenområde/svämplan

Pinglaström

Hur kartbilden ska läsas

Strukturen på vänster sida ska läsas som ett förslag 
på långsiktig utveckling för Alsike. De kvarter som 
har en heldragen linje är de som föreslås utvecklas 
inom 15 år, fram till 2035 (för fördjupning och 
etapper, se kapitel 5, genomförande). Kvarter med 
streckad kantlinje föreslås utvecklas på längre sikt. 
Kvarter med streckad kantlinje föreslås utvecklas 
på längre sikt. Rosastreckade ytor är områden där 
kommunen inte bestämmer över marken men som 
med fördel och i samverkan med fastighetsägare 
kan studeras för värdeskapande komplettering.

Strukturförslaget anger inte typ av bebyggelse 
(kvartersbebyggelse, punkthus, radhus, lameller 
eller liknande) utan detta får studeras i efterkom-
mande arbete.

Kvarteren kommer ha olika typer av blandad bebyggelse. 
Stadsutvecklingsprinciperna och föreslagna strukturer handlar 
om vad bebyggelsen ska innehålla för kvaliteter, inte exakt hur 
den ska se ut. Vilken typ av hus som kommer byggas är inte 
bestämt. I detaljplanerna kommer bebyggelsen att anpassas 
efter förutsättningarna och omgivningarna på den platsen (till 
exempel om det bullrar från en väg eller om det finns träd som 
ska bevaras på gården).



Vy över delar av bebyggelsen i norra delen av Alsike tätort, som den såg ut innan 
spontanidrottsplatsen uppfördes intill Lustigkulla förskola och Adolfsbergsskolan. Vy 
västerifrån, med nuvarande bro i förgrunden och Adolfsbergsskolan nära bildens mitt.
Foto: Alsikebolaget
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Bebyggelsestruktur
I förslaget inryms kontor, service, verksamheter, 
skolor, förskolor, lokaler, mobilitetshus och cirka 
7 000 nya bostäder i blandstad i Alsike. Strukturen 
består övergripande av en tätare kärna med tydliga 
kvarter i huvudsakligen tre till fem våningar, och 
en mindre tät kvartersstruktur i mindre centrala 
lägen vid natur- och odlingsmark, med bebyggelse 
omfattande mellan två och fyra våningar. 
Föreslagen struktur består av generella kvarter, med 
mått som inte föreskriver en viss typ av bebyggelse.

Strukturen har utvecklats med utgångspunkt i delar 
av dagens struktur vad gäller stråk, landskapsbilder, 
topografi och fastighetsgränser. Samtidigt anpassas 
delar av gatunät och infrastruktur för att bättre 
passa en tätare småstad, och viktiga stråk utvecklas 
utifrån gåendes och cyklisters behov. Ytterligare 
delar av strukturen utvecklas på områden som idag 
är bland annat gräs- eller skogsmark.

Bebyggelsen letar sig runt, och i vissa fall över, 
höjderna och in i dalgångarna. De stråk som 
tas upp leder vidare ut på landsbygden eller till 
befintliga delar av Alsike tätort. Kvarteren har 
utformats med hänsyn till höjder, siktlinjer och 
vegetation. Eftersom parkering och mobilitetslös-
ningar samlas i mobilitetshubbar kan naturmark 
sparas på kvarterens gårdar.

På den östra sidan av spårområdet får Brunnbyvä-
gen delvis ny sträckning, och Björkkällevägen blir 
inte längre den viktigaste kopplingen norrut. På 
den västra sidan förläggs tillkommande bebyggelse 

huvudsakligen i nya områden väster om villabebyg-
gelsen närmare spåren, och få eller inga befintliga 
stråk finns därför att vidareutveckla. 

Stationsområdet utvecklas till en tätare 
centralpunkt. Här finns verksamheter, kontor, 
service, mobilitetshubbar, men även lager och 
lättare industri. Resecentrumet är den centrala 
knutpunkten, men det är viktigt att tågstationen 
förhåller sig till staden och inte tvärtom. Skolor och 
förskolor är placerade vid eller med grön koppling 
till omkringliggande natur. Mindre parker och torg 
skapar tillsammans med levande gator stadsliv i 
hela Alsike. I söder, vid Alsike snickerifabrik, kan 
med fördel en lättare industrimiljö prövas. 

I förslaget är avståndet mellan ny bebyggelse och 
spårområde satt till minst 25 meter. De byggnader 
som ligger närmast spåren är troligen inte lämpliga 
för bostäder. Kvarter som vetter mot järnvägen 
utformas så att gårdar och strukturen i övrigt 
skyddas från buller. 

Stadsutvecklingsprincip 3. Utveckla lagom tät bebyggelse i mänsklig 
skala, inte för hög och inte för utspridd bebyggelse. 

Exempelkvarter med omkring 40 procent 
av kvarteret bebyggt, i snitt i 3 våningar. 

Exempelkvarter med omkring 50 procent av kvarteret bebyggt, i 
snitt i 4 våningar. Föreslagen struktur består framför allt av generella 
kvarter, med mått som inte föreskriver en viss typ av bebyggelse. 
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Diagram som visar stadskvaliteter i föreslagen struktur för Alsike. 

Stadskvaliteter 

Kvarter för blandad stadsbebyggelse

Eventuella kvarter för blandad 
stadsbebyggelse, privat ägande

Föreslagna kvarter inom ramen för 
pågående planering

Kantzon för park, stadsnära natur

Karaktärsområde/kulturhistorisk miljö

Skola

Stadsstråk (mest aktiva)

Sekundära stadsstråk

Stadsdelsnod (till exempel små 
eller stora platsbildningar eller 
mötesplats med eller utan service eller 
kommersiellt innehåll)
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Stadskvaliteter

I föreslagen struktur bidrar gaturummen med 
grönska, små mötesplatser och möjlighet till både 
förgårdsmark och verksamheter som flyter ut i 
gaturummet med stadskvaliteter. Allt ifrån små 
”bokaler”, för boende och arbete, till renodlade 
verksamhetsbyggnader inryms i alla delar av 
strukturen, med koncentration kring den tätare 
kärnan närmast resecentrumet samt kring stadsga-
torna. 

Bottenvåningarna är generellt sett aktiva, det vill 
säga utformade för verksamheter eller så att de på 
annat sätt främjar kontakt mellan ut- och insidan. 
Levande gaturum och målpunkter finns i hela 
strukturen. I förslaget finns det även ett antal 
stadsdelsnoder, inbjudande och varierade platser 
att mötas på där viktiga stråk korsar varandra. Dessa 
noder kan vara små eller stora platsbildningar, med 
eller utan service eller kommersiellt innehåll. Det 
viktiga är att det finns en mångfald av högkvali-
tativa platser som är tillgängliga för allmänheten. 
Det kan vara såväl ett livfullt torg med handel, som 
några sittplatser och en fin plantering i ett soligt 
läge. 

Strukturen förordar ett blandat innehåll och huvud-
mannaskap där flera funktioner delas, till exempel 
lokala mötesplatser, grannskaps- och mobilitetshus, 
dagvattenlösningar, odling, energiproduktion samt 
mindre platser och grannskapsparker. 

Stora delar av den struktur som nu föreslås 
utvecklas är idag obebyggd. Likväl är bevarande 
och utveckling av karaktärsskapande miljöer 
viktiga element för igenkänning, identifikation 
och bevarande av historiskt djup när kommunen 
förändras och byggs ut. I detta skede är en 
gårdsmiljö i västra delen av Alsike identifierad som 
en karaktärsbyggnad som kräver särskild hänsyn.

Skolor, förskolor och fritidsanläggningar placeras 
med närhet till grönområden och med goda 
kopplingar för gång- och cykeltrafik på barn och 
ungas villkor. 

Stadsutvecklingsprincip 1. Utveckla sammanhållen bebyggelse, 
inte utspridd. 

Stadsutvecklingsprincip 4. Utveckla blandad bebyggelse,  
inte ensartad.  

Stadsutvecklingsprincip 6. Utveckla gator för gåendes upplevelser i 
ögonhöjd, inte utifrån fordonstrafiken.  
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Diagram som visar grön infrastruktur i föreslagen struktur för Alsike. 

Grönstruktur 

Kvarter för blandad stadsbebyggelse

Eventuella kvarter för blandad 
stadsbebyggelse, privat ägande

Föreslagna kvarter inom ramen för 
pågående planering

Grönområde/natur

Park, stadsnära natur

Karaktärsområde/kulturhistorisk miljö 

Odlingslandskap

Vattenområde/svämplan

Gröna kopplingar

Vattendrag
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Grönstruktur 

Den föreslagna stadsstrukturen i Alsike är något 
tätare än de flesta befintliga stadsmiljöer i 
kommunen idag vilket ökar behovet av kvalitativa 
gröna inslag i stadsväven, både på privat och 
allmän mark.  

Den föreslagna grönstrukturen på allmän plats 
består av gator med grönska, naturområden som 
flikar in i bebyggelsen, Pinglaströms årum och 
ett antal parker. Lunsen i norr utgör i förslaget ett 
viktigt rekreativt stadsnära område. Ett samman-
hållet grönt stråk med varierande miljöer löper 
genom stora delar av strukturen, och bildar en 
”grön åtta”. Längs med “åttan” går det att uppleva 
bland annat Pinglaström, bevarade skogsområden 
på höjder, anlagda parker och dammar, skogsbryn 
och levande jordbrukslandskap. 

Pinglaström flyttas norr/nordöst om nuvarande 
kulverterade sträckning, och lyfts fram som 
en del av landskapsrummet. Olika avsnitt av 
Pinglaström förhåller sig olika till omgivningen. I 
de centrala delarna får ån en urban karaktär som 
tillför rekreativa värden. Norr om Alsike rinner ån 
parallellt med cykelväg och spår i ett mer ruralt 
landskap.

I förslaget sparas både skogsklädda höjder och 
öppna dalgångar på västra sidan spåren, för att 
erbjuda varierade grönytor och rekreativa stråk.

Ett antal kopplingar över/under järnvägen mellan 
östra och västra Alsike föreslås i den nya strukturen. 
Kopplingarna är inte studerade i detalj men i 
vidare studier är det viktigt att ta i beaktande att 
samtliga kopplingar tvärs spårområdet ska utformas 
till gagn för både människor, grönska och djur. I 
synnerhet den föreslagna norra kopplingen bör 
utformas som en så kallad parkodukt/ekodukt eller 
motsvarande, för att tillgängliggöra Lunsen och 
skogarna i väster för människor och djur. 

Förslaget bygger på att utformningen av privata 
fastigheter stödjer den övergripande grönstruk-
turen. Hur detta kan göras får utredas i den 
efterföljande planeringen men förgårdsmark, gröna 
fasader och gröna tak kan vara exempel på åtgärder 
som kan bidra till att koppla samman naturområ-
den, parker, gårdar och gator för spridning av flora 
och fauna. Då parkering och mobilitetsfunktioner 
i första hand föreslås lösas inom särskilda mobili-
tetshubbar (se avsnitt 4.1) är gårdarna generellt 

inte underbyggda med garage vilket ger stora 
möjligheter att bevara befintlig växtlighet. Små 
odlingslotter och växthus på gårdar och tak ska 
enligt förslaget finnas i hela stadsdelen. 

För en effektiv dagvattenhantering föreslås dammar 
och svämbara parker, det vill säga parkytor där 
stora mängder regn kan samlas vid skyfall, på ett 
flertal platser i strukturen. Gator ska utformas för 
att kunna rena och fördröja sitt eget dagvatten. 
Dagvattenfrågan är inte utredd i detalj utan 
behöver studeras djupare. 

Stadsutvecklingsprincip 2. Utveckla sammankopplad struktur, 
inte fragmenterad.

Stadsutvecklingsprincip 5. Utveckla samlade mobilitetslösningar,  
inte bilparkering inom kvarteren.
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Diagram som visar hållbar mobilitet i föreslagen struktur för Alsike. 

Hållbar mobilitet 

Kvarter för blandad stadsbebyggelse

Eventuella kvarter för blandad 
stadsbebyggelse, privat ägande

Föreslagna kvarter inom ramen för 
pågående planering

Mobilitetshubb

Perrongläge

Ostkustbanan

Kapacitetsstark kollektivtrafikstråk

Stadsgata

Övriga viktiga stråk

Viktig lokalgata/gång- och cykelväg

Regionalt cykelstråk

Mobilitetshubb inom 200 meter

Eventuell hållplats



Vy från dagens bro i Alsike söderut längs järnvägen. Foto: Urban Minds
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Mobilitetsstruktur 
Föreslagen utveckling av Alsike bygger på att 
hållbara mobilitetslösningar finns lättillgängligt. 
Strukturen är utformad på ett sätt som ska bidra 
till att gång och cykel är förstahandsvalet för både 
boende och verksamma i stadsdelen. På gatorna 
prioriteras gång- och cykeltrafik och merparten av 
gatorna i stadsstrukturen utgörs av cykelfartsgator 
med låga motorfordonsflöden vilket innebär att 
barn kan röra sig självständigt till fots eller på cykel 
på gator och stråk. 

För att stadsdelen ska upplevas sammankopplad 
finns flera kopplingar tvärs spåren. Den viktigaste 
av dessa är ”stationsbron” med intilliggande 
bussterminal och torg. Vid norra änden av 
perrongen föreslås en undergång för gång/cykel, 
gestaltad med Pinglaströms kulvertering som en 
upplevelse. I norra änden av strukturen kopplar 
en ”parkodukt” (bro för människor och djur) tvärs 
spåren, och annonserar Alsike norrifrån. Befintliga 
Lisbeths tunnel breddas för att även ge plats för 
cyklister. Ytterligare kopplingar kan komma att 
behövas. 

I förslaget föreslås Björkkällevägens förlängning 
mot norr förläggas till ett östligare läge och 
tillsammans med Brunnbyvägen på östra sidan om 
spåren att omvandlas till stadsgator med kapaci-
tetsstark kollektivtrafik. På västra sidan om spåren 

föreslås ett antal nya stadsgator i strukturen. Det 
är främst längs med dessa stadsgator som attraktiva 
hållplatslägen för kollektivtrafik samt utrymme för 
godsleveranser finns. Hållplatslägen för kollektiv-
trafik finns lättillgängliga i hela strukturen. De 
flesta boende och verksamma kan nå en mobilitets-
hubb inom 200 meter.

Alsike resecentrum blir samhällets huvudsakliga 
nod. Här finns regionpendel och bussterminal. Ett 
regionalt cykelstråk löper väster om spåren, och gör 
det lätt att ta sig mellan olika delar av Alsike, till 
andra delar av Knivsta och till Uppsala.

I förslaget löses tillgänglig angöring till entréer 
(för rörelsehindrade med flera) genom parkering 
längs gator medan övrig angöring, parkering och 
godsleveranser i första hand löses på kvartersmark 
i samlade mobilitetshubbar (läs mer om mobili-
tetshubbar i avsnitt 4.1). Mobilitetshubbarna 
föreslås kombineras med verksamheter och service 
i bottenvåningarna och bostäder ovanpå. Under 
en övergångsperiod kan mobilitetshubbarna 
byggas som renodlade parkeringshus, vilka 
successivt kan omvandlas till andra funktioner. 
Mobilitetshubbarna kan även inrymma annan 
teknisk infrastruktur, exempelvis transformator- och 
återvinningsstationer, sopsug och knytpunkt för 
fiber. 
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4. Tematiska strategier
I detta kapitel beskrivs de strategier 
som behövs för att säkerställa Knivstas 
utveckling till ett hållbart samhälle i 
enlighet med vad som beskrivs i kapitel 
2 och 3. Dessutom redogörs för status för 
de planer som kommunen åtagit sig att 
ta fram i enlighet med Fyrspårsavtalet. 
Varje tematiskt avsnitt beskriver kort 
bakgrund och hänvisar till genomfört, 
parallellt eller kommande arbete inom 
kommunen. De viktigaste konkreta 
punkterna inom varje tema sammanfattas i 
form av en lista över inriktning för framtida 
planering. Innehållet i texterna i detta 
kapitel har tagits fram av kommunens 
sakkunniga inom projektgruppen för 
stadsutvecklingsstrategin.  

Detta kapitel handlar om och innehåller 
följande tematiska avsnitt:

4.1 Hållbar mobilitet

4.2 Grön infrastruktur

4.3 Bostadsförsörjning

4.4 Näringsliv

4.5 Social hållbarhet

4.6 Kulturmiljö

4.7 Energi och klimat



59/118

Stadsutvecklingsstrategi  2035  Dialogversion  4. Tematiska strategier

4.1 Hållbar mobilitet

Stadsutvecklingsstrategins mobilitetsmodell 
gynnar en ökad framkomlighet för alla. I en tät 
och modern småstad behöver ytan fördelas på ett 
jämlikt sätt. För att åstadkomma en blandad och 
trivsam småstad med tillräckliga grönområden och 
gårdsrum är ytan som kan tas i anspråk för gator 
och vägar mindre. Då behöver de kapacitetsstarka 
trafikslagen som kollektivtrafik, gång och cykel 
prioriteras för att säkra framkomligheten för såväl 
stora som små. 

Att planera nya stadsdelar med närhet till 
järnvägsstationer och god kollektivtrafik är den 
grundläggande idén bakom Fyrspårsavtalet. På 
samma gång som man på detta sätt delvis avhjälper 
den bostadsbrist som finns i regionen så ges fler 
personer en möjlighet att resa på ett hållbart sätt. 
Samtidigt som vi då minskar vår klimatpåverkan 
så gör den samlade bebyggelsen att det finns större 
möjligheter att ordna de funktioner och kvaliteter 
som är viktiga för att en hög livskvalitet i närhet till 
de nya bostäderna. Bebyggelseutvecklingen skapar 
även underlag till finansiering av parker, gator, torg 
och broar över järnvägen samt offentliga lokaler 
som till exempel Knivsta Centrum för idrott och 
kultur (CIK)

Ambitionen är att de nya stadsdelarna ska utformas 
utifrån ett mänskligt perspektiv. Det ska vara enkelt, 
säkert och tryggt att röra sig i staden och ta sig till 
de viktiga målpunkter som finns i närheten. För 
längre resor ska det finnas en effektiv kollektivtrafik 
eller andra mobilitetslösningar till hands som 
gör det möjligt att resa utan att påverka klimatet 
negativt. 

Knivsta kommun har goda förutsättningar att 
utveckla ett hållbart transportsystem samordnat 
med bebyggelseutvecklingen. Merparten av den 
tillkommande bebyggelsen finns ännu inte vilket 
skapar en möjlighet att planera för en integrerad 
transport- och bostadsbebyggelse som utgår 
från kommunens trafikstrategi vilken anger att 
gång-, cykel- och kollektivtrafik är norm. Fokus 
flyttas därmed från traditionell trafikplanering till 
samordnad utveckling av ett mobilitetssystem för 
alla. Kommunen har här en avgörande roll att 
spela, dels genom sitt planmonopol och i egenskap 
av huvudman för gata och allmän plats, men även 
genom möjligheten till lokalt anpassade satsningar 
i form av kommunikation, stöd och regleringar. 

Transportplan för hållbar mobilitet
Kommunen håller på att ta fram ett förslag till 
transportplan för hållbar mobilitet är framtagen 
som ska fungera som ett verktyg för framtida 
planering. 

Målet med transportplanen är att alla kommun-
invånare ska kunna röra sig självständigt, tryggt och 
hållbart i sitt samhälle. Därför utgår planen från 
gång-, cykel- och kollektivtrafik som norm. De nya 
och befintliga stadsdelarnas transportinfrastruktur 
och transportorganisation ska göra det enklare, 
snabbare och billigare att resa med ett hållbart 
transportslag. Barn och unga ska självständigt 
kunna röra sig säkert i sin närmiljö. Den största 
andelen av arbets- och studiependlingen ska kunna 
ske med hållbara transportslag och förnyelsebara 
drivmedel. Landsbygden ska ha ett ändamålsenligt 
linjeutbud i kollektivtrafiken och utvecklade 
infarts- och pendlarparkeringar samt förbättrade 
bytesnoder. 

För att lyckas med ambitionerna i trafikstrategin, 
transportplanen och Fyrspårsavtalet ställs krav på 
utökade samarbeten. I kommunorganisationen 
innebär detta att det behövs ett starkare samarbete 
mellan dem som arbetar med samhällsbyggnad 
– det vill säga fysisk planering, exploatering, 
bygglovshandläggning, miljö och trafik – och 
gatuplanering. 

Transportplan för hållbar mobilitet (förslag).
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Transportplaneringen ska vara samordnad och 
integrerad med bebyggelseplaneringen, från 
översikts- och detaljplanering till genomförande 
och förvaltning. 

Plan för fossilfria transporter på 
områdesnivå
Som en del av Fyrspårsavtalet har kommunen 
åtagit sig att ta fram en plan för fossilfria 
transporter. Omställningen till fossilfrihet inom 
transportsektorn är av högsta vikt för att klara 
omställningen till ett av världens första fossilfria 
välfärdsland och Sveriges klimatåtaganden genom 
Parisavtalet.

Bland det viktigaste för att lyckas med detta är att 
redan från början av stadsdelarnas uppförande tillse 
att det finns tillgång till en effektiv och ändamål-
senlig kollektivtrafik samtidigt som behovet resor 
med fossilberoende fordon minimeras. Det krävs 
även att förnyelsebara drivmedel blir tillgängliga 
för allmänheten.

Att dela på fordon som drivs av förnyelsebara 
drivmedel är en del av en hållbar framtid. Det finns 
sedan 2015 en elbilspool som Knivsta kommun 
ansvarar för och som är öppen för allmänheten. 
Ambitionen bör vara att utöka antalet bilpooler 
både geografiskt men även i antal användare. I 
framtiden bör det även verkas för att ytterligare 
mikromobilitetstjänster ska bli tillgängliga.

Varutransporter och tjänstetrafik
I takt med att e-handel av olika slag ökar, finns ett 
behov av att planera så att transportbehovet minskas 
i logistikkedjor för exempelvis dagligvaruhandeln 
och sällanköpshandeln. För att effektivisera de 
lokala godstransporterna bör en eller flera samlast-
ningscentraler etableras.

Kollektivtrafik, gång och cykel
En viktig del i den framtida utvecklingen är att 
både tätort och landsbygd har en god tillgång till 
kollektivtrafik. För tätorterna behöver ett snabbt 
och effektivt linjenät utformas för att skapa god 
tillgänglighet inom tätorterna. Detta kommer att 
vara särskilt viktigt innan den tidpunkt då ett nytt 
stationsläge i Alsike finns på plats. Den regionala 
kollektivtrafiken behöver gentemot biltrafiken vara 
bättre vad gäller upptagningsområden och restider. 
Det blir då av vikt att säkerställa bra bytespunkter 
utanför tätorterna. Ett hela resan-perspektiv är 

Diagram över lokalisering av mobilitetshubbar i västra Knivsta 
respektive Alsike. Mobilitetshubb markeras med M och 
cirklarna visar 200 meters radie från dessa. Återfinns i större 
format på sidorna 42 och 52.
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därför nödvändigt, med utbyggnad av hållbara 
mobilitetslösningar samt gång- och cykelvägar på 
landsbygden.

Det är viktigt att hållbara resmönster etableras 
tidigt i de nya stadsdelarna. Därför behöver 
utbyggnaden av gång-, cykel- och kollektivtrafik 
ske tidigt och prioriteras i utbyggnadsfasen. Det 
handlar också om att den etappvisa utbyggnadsord-
ningen planeras och genomförs på ett sådant sätt 
att hållbara transportslag är norm även under den 
mycket långa utbyggnadstiden. I och med Fyrspårs-
avtalet har Region Uppsala åtagit sig att tillse att 
det finns god kollektivtrafikförsörjning av områdena 
Alsike och västra Knivsta även under tiden fram till 
ett färdigställande av de två nya spåren och stations-
läget i Alsike. Det saknas idag säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar genom kommunen. Då 
kommunen ligger mellan Uppsala och Stockholm 
är det viktigt att felande länkar åtgärdas för att öka 
den regionala tillgängligheten. Detta är brister som 
lyfts inom arbetet för ”Åtgärdsvalsstudie fyrspårets 
omland”.

Gemensamma mobilitetslösningar
En grundläggande tanke för de nya områdena är 
att människors och varors mobilitet ska hanteras 
utifrån ett helhetsperspektiv. Därför planeras 
mobilitetshubbar i strategiska lägen. Genom 
att bygga mobilitetshubbar kan mark användas 

effektivt, det blir lätt att ta sig runt, och det finns 
möjlighet att erbjuda ett flexibelt sätt att lösa 
framtidens behov av mobilitet, varutransport och 
service. Mobilitetshubbarna är tänkta att innehålla 
mobilitetstjänster och mobilitetsanknuten service, 
men skulle kunna utvecklas till att bli mycket mer 
än så. Med rätt format, organisationsform och 
placering skulle mobilitetshubbarna kunna bli en 
flexibel yta vars innehåll kan förändras över tid. På 
samma sätt som ett torg kan fungera som plats för 
handel, möten, vistelse eller evenemang, skulle en 
mobilitetshubb kunna användas för samordnade 
infrastrukturlösningar, mobilitetstjänster, verksam-
heter, i direkt anslutning till viktiga stråk och 
målpunkter. 

Stadsutvecklingsprincip 5. Utveckla samlade mobilitetslösningar,  
inte bilparkering inom kvarteren.

Mobilitetshubbar kan utformas och fungera både publikt och privat, i stor och liten skala. 
Lokaliseringen är avgörande för dess tillgänglighet. Foto: Urban Minds
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Placering av och innehåll i mobilitetshubbar

I Knivsta behöver det finnas olika typer av mobili-
tetshubbar, med innehåll och placering beroende 
på lokala förutsättningar och behov. 

Mindre kvartershubbar
För att understödja mikromobilitet (till exempel 
cykel och elsparkcykel) och närhet till hållbara 
mobilitetslösningar ska alla kvarter ha någon 
typ av flexibel yta, inom- eller utomhus, för 
mobilitetstjänster. Denna kan innehålla exempelvis 
lånecyklar och leveransskåp. 

Större hubbar som servar ett flertal kvarter 
Planeringen behöver ske i ett helhetsperspektiv 
inom större områden/etapper för att säkerställa 
att det i ett tidigt skede anläggs minst en större 
mobilitetshubb i anslutning till hållplatslägen och/
eller huvudstråk (se kapitel 5, genomförande). 
Mobilitetshubben kan uppta i storleksordningen ett 
kvarter, men kombineras med andra användningar. 
Till exempel skulle en bottenvåning kunna 
innehålla lokaler för mobilitetstjänster och annat, 
två våningar däröver innehålla parkeringsdäck 
som lätt kan omvandlas till annan användning, 
och däröver en sporthall eller småskalig bostads-
bebyggelse. 

Centrala hubbar/pendlarhubbar
I direkt anslutning till resecentrum i Alsike och 
Knivsta placeras de största hubbarna. De bör 
innehålla många olika sorters mobilitetstjänster, 
och kombineras med flera olika typer av annan 
service. För att säkerställa effektivt utnyttjande av 
ytan bör metoder för flexibilitet och samnyttjande 
användas, till exempel genom delad yta för bilpool, 
tjänstefordon och privata fordon. 

Mobilitetsnorm istället för 
parkeringsnorm
De nya stadsdelarna ska kunna erbjuda funktio-
nella mobilitetslösningar som får människors 
vardag och fritid att fungera samtidigt som klimatet 
inte påverkas negativt. Istället för att styra hur 
många bilparkeringsplatser som ska finnas per 
bostad i ett kvarter ska ett system för styrning av 
vilken nivå av mobilitetstjänster som krävs per 
bostad utvecklas - en så kallad mobilitetsnorm. Det 
ska vara vägledande när detaljplaner och bygglov 
hanteras i stadsdelarna.

I Fyrspårsavtalet anges att de nya bostäderna i 
stadsdelarna ska ha ett så kallat parkeringstal på 
max 0,3 bilplatser per lägenhet. För att uppnå detta 
krävs att gång- och cykelvägnätet byggs ut samt 
att god kollektivtrafik ordnas i takt med att de nya 
områdena växer fram. Utöver detta behöver andra 
mobilitetslösningar erbjudas som till exempel 
bilpooler.

Som nämnts ovan är transportsektorn av största 
betydelse för möjligheten att nå klimatmålen. 
Knivsta kommuns koldioxidbudget innebär att de 
totala utsläppen inom kommunen måste minska 
med 16 procent per år för att nå målet. Det finns 
en stark korrelation mellan antal parkerings-
platser och antal personkilometer, varför även 

Sektion i längd och plan för en lokal cykelfartsgata.  
Illustration: Iterio
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parkeringsutbudet bör minska på motsvarande 
sätt. Ett räkneexempel: En minskning av p-talet 
med 16 procent per år gör att p-tal 0,3 uppnås och 
gäller från och med år 2025, varefter ytterligare 
minskningar kan göras efter behov. 

Gatornas utformning
I förslaget till transportplan som är framtagen 
av kommunen finns olika typer av gatusektioner 
framtagna för olika typer av gaturum. Dessa 
sektioner beskriver olika fordons roller och priorite-
ring i gaturummet. Den framtida detaljplaneringen 
ska utgå från dessa sektioner. I västra Knivsta 
och Alsike kommer merparten av gatorna vara 
så kallade cykelfartsgator, där annan trafik tillåts 
men på cykelns villkor. Biltrafik kommer att vara 
begränsad på många gator, för att säkerställa barns 
och ungas möjlighet till säkra skolvägar. 

Bestämmelse av mobilitetssektion sker utefter 
Knivsta kommuns norm för de olika trafikslagen, 
olika trafikslags behov av framkomlighet utifrån 
hela transportnätet och för att skapa ett samspel 
med bebyggelsen och dess innehåll.

De viktigaste stråken kommer vara stadsgator, där 
kollektivtrafik, gående, cyklister, leveranser och 
bilar ska få plats. Brunnbyvägen, Gredelbyleden 
och Trunstavägen, med flera gator kommer i takt 
med stadens utbyggnad omvandlas till stadsgator. 
Det kommer att ske succesivt, och de kan komma 
att se olika ut beroende på förutsättningarna.

Stadsutvecklingsprincip 6. Utveckla gator för gåendes upplevelser i 
ögonhöjd, inte vägar för biltrafik.  

Trafikering tåg och buss

Inom arbetet med att övergå till en hållbar 
mobilitet kommer det att krävas en översyn av 
befintlig samt kommande trafikering för tåg- och 
busstrafiken. För att så många som möjligt ska resa 
kollektivt kommer tillgången till snabba, punktliga 
och smidiga alternativ att behöva öka.

Buss

Befintlig busstrafik kräver en översyn av linjenätet 
då nuvarande inte erbjuder några konkurrens-
kraftiga alternativ vid regionalt resande. Dagens 
restider för den busstrafik som trafikerar Knivsta 
och Alsike för att sedan ankomma i Uppsala är 
inte tillräckligt konkurrenskraftig jämfört med 
andra alternativ, som exempelvis bilen. Innan ett 
stationsläge är etablerat i Alsike är det därför viktigt 
att utveckla en genare och effektivare kollektiv-
trafik. Tillfällig kollektivtrafik som ersätter den 
kommande tågtrafiken är därför viktig att utredas 
i ett tidigt skede för att de nya stadsdelarna ska 
erbjudas en hållbar mobilitet redan från start. 

Den lokala busstrafiken kommer allt eftersom att 
Knivsta och Alsike växer behöva utvecklas. Hela 
resan från punkt A till punkt B måste fungera där 
viktiga målpunkter inom tätorterna knyts samman 
med de noder vi har inom kollektivtrafiken. De 
tre största bytespunkterna Knivsta station, Alsike 
station och AR-terminalen blir viktiga för in- och 
utresande till och från kommunen samt för att få 
en effektiv trafikering av landsbygden.

Tåg

För Knivsta kommuns del är utvecklingen av den 
regionala tågtrafiken det viktigaste både på kort 
och lång sikt. Pendlingen till arbetsmarknaderna 
i Uppsala- och Stockholmsområdet är stor vilket 
gör att de är viktiga målpunkter. Under år 2022 
kommer ytterligare aktörer att etablera sig på 
sträckan vilket innebär en utökning av den 
regionala tågtrafiken. Utbyggnaden av järnvägen 
till fyra spår för sträckan Uppsala C – Stockholm 
länsgräns är ytterligare ett steg i ledet för att utöka 
den regionala tågtrafiken.

Transportinfrastruktur
När de nya stadsdelarna utvecklas är det viktigt att 
den transportinfrastruktur som kopplar dem till sitt 
omland (både lokalt och regionalt) uppgraderas 
och/eller byggs ut.
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Brister och behov 

Redan idag finns det brister och behov gällande 
transportinfrastrukturen.  Med den utbyggnad som 
planeras kommer dessa att bli ännu större och nya 
kommer att uppstå. Bristerna behöver avhjälpas. 
Under 2020 och 2021 pågår, parallellt med 
denna stadsutvecklingsstrategi, och i samverkan 
med Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala 
kommun, en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) där befintliga 
och kommande brister i fyrspårets omland utreds 
och möjliga åtgärder kommer att föreslås. Åtgärds-
valsstudien inbegriper ett mycket större geografiskt 
område än denna stadsutvecklingsstrategi, och 
slutsatserna/åtgärderna från studien kommer 
behöva hanteras inom ramen för kommunens 
översiktsplanearbete. Studien kommer även att 
innehålla förslag på åtgärder som syftar till att 
avhjälpa identifierade brister.

Resultatet av åtgärdsvalsstudien är inte klar ännu 
men nedan följer några av de mest strategiskt 
viktiga åtgärderna som kan komma att föreslås.

Knivsta station

Stationen har redan idag ett stort antal resande. 
Stationens utformning och funktioner behöver 
utvecklas för att tillgodose Knivstas roll som en 
viktig regional nod.

Alsike station

Det nya stationsläget behövs för att bygga ut Alsike 
på ett hållbart sätt. Här är även tidsaspekten viktig, 
stationen behöver färdigställas snarast möjligt för 
att undvika att nya invånare hamnar i ett onödigt 
bilberoende. 

Gång- och cykelväg till Uppsala

Att anlägga en gång- och cykelväg längs med 
järnvägen till Uppsala är av yttersta vikt för att 
åstadkomma möjligheten till cykelpendling mellan 
Uppsala och Knivsta. Även en fortsättning mot 
Stockholms län behövs.

Järnvägens barriäreffekter

När järnvägen byggs ut finns risk för ännu större 
barriäreffekter i Knivsta och Alsike, det vill säga att 
det blir eller upplevs svårare att ta sig från den ena 
sidan järnvägen till den andra. Att barriäreffekterna 
istället minskar jämfört med dagsläget är av största 
vikt för möjligheten att utveckla hållbara samman-
kopplade stadsdelar i allmänhet och möjligheten 
till hållbar mobilitet i synnerhet. För att knyta ihop 
samhället lokalt och regionalt så kommer det att 

krävas gena, trygga och säkra nya broar, tunnlar 
eller andra kopplingar mellan de två sidorna 
av järnvägen, framför allt för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik.

Statligt vägnät och gång och cykel

Förutom E4 består det statliga vägnätet i 
kommunen av smala och krokiga vägar. När 
trafiken ökar behöver standarden på dessa höjas, 
inte minst när gäller möjligheten att gå och cykla 
på ett säkert och tryggt sätt. Även landsbygden har 
rätt till en hållbar mobilitet, med gång-, cykel- och 
kollektivtrafik som norm.

Trafikplats/-er på E4 samt kopplingar till dessa
Kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik kommer 
att vara de viktigaste transportsätten i de nya 
stadsdelarna. Så som prognoserna ser ut idag 
innebär utbyggnadsplanerna i kommunen samt 
den regionala och nationella trafiken att det totala 
antalet privatbilar som ska till eller som passerar 
tätorterna troligtvis ändå ökar. Detta kan innebära 
behov av en eller flera nya trafikplatser på E4.

Järnvägen
Utbygganden av två nya spår längs med Ostkust-
banan är en viktig händelse som kommer att 
påverka kommunen och dess invånare under lång 
tid. Trafikverket ansvarar för planering och genom-
förande av järnvägen men kommunen och Region 
Uppsala behöver avsätta resurser och tid för att få 
till en samverkan som ger en så god helhetslösning 
som möjligt.
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Inriktning för 
framtida planering

• Den kommande planeringen ska följa 
inriktningen i förslaget till transportplan 
för hållbar mobilitet vad gäller till exempel 
mobilitetssektioner, mobilitetshubbar och 
andra i transportplanen föreslagna åtgärder. 

• Utbyggnaden av gång-, cykel- och kollektiv-
trafik behöver ske tidigt och prioriteras i 
utbyggnadsfasen.

• Järnvägens barriäreffekter (det vill säga 
att det är eller upplevs svårt att ta sig förbi 
järnvägen) ska motverkas i största möjliga 
mån, för att koppla samman de östra och 
västra sidorna av tätorterna.

• Stadsdelarna ska planeras utifrån hållbar 
mobilitet.

• Infrastrukturen som kopplar stadsdelarna 
mot deras omland ska vara ändamålsenlig 
och stödja hållbart resande.

• Gaturummet i de nya stadsdelarna ska 
upplevas tryggt och säkert och utformas på 
ett attraktivt sätt.

Pågående/kommande arbete
• Transportplan för hållbar mobilitet (förslag 

är under framtagande, förväntas antas hösten 
2021).

• Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att identifiera 
befintliga och framtida brister och behov 
inom Fyrspårsavtalets influensområde (pågår, 
slutleverans april 2022).

 Läs mer!
Transportplan för hållbar mobilitet (förslag är under framtagande), Knivsta kommun m.fl. (2020)

Trafikstrategi för Knivsta kommun 2014-2025 (2014)
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4.2 Grön infrastruktur

Gröna kvaliteter bidrar till stadsmässighet, formar 
det icke-kommersiella rummet och bidrar till 
folkhälsa. Grönska och vatten kompletterar 
stadens tekniska anläggningar och bebyggelse, 
den grå infrastrukturen, för att skapa ett hållbart 
och angenämt samhälle. Trädplanteringar med 
skelettjordar i gaturummet renar dagvatten och 
ger en svalkande skugga, blomsterrabatter, buskar 
och fruktträd ger skönhet samtidigt som de förser 
bin och fjärilar med nektar och pollen och parker 
och grönområden sväljer stora volymer vatten vid 
skyfall. 

Staden är också en miljö som delvis direkt kan 
gynna ekosystemtjänster och stärka den biologiska 
mångfalden i ett artfattigt landskap. Ekosystemens 
livskraft och variation ar hotad på många sätt idag 
och i staden kan vi aktivt välja att bidra till att 
stärka ekosystemfunktioner genom genomtänkta 
materialval och anpassad skötsel av grönskan. Den 
gröna infrastrukturen är en förutsättning för allt liv 
och likaså för den hållbara staden. 

Gröna kilar och spridningskorridorer 
För att fullfölja Fyrspårsavtalet ska kommunen 
ta fram en plan för gröna kilar och spridnings-
korridorer. Intill Knivsta tätort på västra sidan 
ligger Ängbyskogen, en skog som har höga både 
biologiska och rekreativa värden (se Naturvärdesin-
ventering, Ekologigruppen, 2016). Ett underlag för 
att bilda ett naturreservat här har tagits fram, och 
samråd inför ett eventuellt bildande av reservatet 
kommer att ske under våren 2021. Utöver 
Ängbyskogen finns naturvärden i och runtom 
Knivsta tätort i form av Knivstaån, betesmarker, 
trädgårdar, alléer, åkerholmar och skyddsvärda träd. 

I de centrala delarna av Alsike är naturvärdena inte 
lika höga som i Knivsta tätort. Flera naturvärdes-
objekt av påtagligt värde har dock identifierats i 
anslutning till det planerade framtida stationsom-
rådet i Alsike (se naturvärdesinventering, Calluna, 
2020). Eftersom landskapet runt Alsike är kraftigt 
påverkat av mänsklig aktivitet är naturområden som 
kanske inte är av nationellt intresse, ändå av stort 
värde i ett lokalt perspektiv och för de nuvarande, 
och framtida, boende här. Skogarna runt Alsike är 
också länkade till naturreservaten Södra Lunsen 

Diagram över grönstruktur för västra Knivsta (överst) och Alsike 
(nederst). Återfinns i större format på sidorna 42 och 54.
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i Knivsta och Lunsen i Uppsala kommun, och 
spridningsvägarna däremellan är viktiga att värna 
och stärka. 

Mellan Alsike och Knivsta tätorter ligger natur-
reservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk som 
en grönblå nod genom vilken organismer sprider 
sig. Framtida exploatering av framförallt de södra 
delarna av Alsike ska beakta reservatets funktion 
som språngbräda för arter som rör sig genom 
kommunen. 

Genom Alsike tätort rinner Pinglaström som 
slingrar sig under järnvägen och vidare till Knivsta 
tätort, där vattendraget byter namn till Knivstaån. 
Knivstaån rinner nedströms ut i Lövstaån och 
därifrån till Garnsviken, som är en del av Mälaren. 
Vattendragen har både ekologiska, rekreativa 
och estetiska värden som behöver skyddas och 
utvecklas. 

Naturområdena kring både Alsike och Knivsta 
tätort är mycket välbesökta och populära besöksmål 
för de boende, och för många en av de viktigaste 
anledningarna till varför man har valt att bosätta sig 
i kommunen. 

Dessa kringliggande naturområden kan samman-
länkas genom bebyggelsen genom välplanerade 
gaturum och parker. I de gröna gatorna finns 
utrymme för grön infrastruktur som erbjuder 
de boende en mångfald av ekosystemtjänster 
och samtidigt fungerar som spridningsvägar och 
minskar barriäreffekter. 

Ekologisk kompensation 
Fungerande ekosystem är en förutsättning 
för biologisk mångfald. Tillräckliga arealer av 
livsmiljöer av god kvalitet är i sin tur en förut-
sättning för fungerande ekosystem. Genom en 
strategisk planering för effektiv markanvändning 
kan exploatering av värdefulla naturmiljöer 
undvikas eller minimeras. Tillkommande 
bebyggelse ska därför vara sammanhållen och 
sammankopplad, inte utspridd och fragmenterad. 

Det viktigaste sättet att bevara och stärka biologisk 
mångfald är att bevara den natur som har värden 
idag och undanta den från exploatering. En av 
de största anledningarna till att ekosystem och 
biologisk mångfald är hotade, nationellt, regionalt 
och lokalt, är exploatering av natur som kan ha 
tagit hundratals, eller till och med tusentals år 
att utvecklas och som är mycket svåra, om inte 
omöjliga, att återställa. 

All exploatering i Knivsta kommun ska följa 
skadelindringshierarkin. Skadelindringshierarkin 
säger att man vid exploateringar i första hand ska 
försöka undvika eller minimera påverkan, genom 
skyddsåtgärder, och därefter ska möjligheter till 
kompensation på annan plats övervägas. 

Skadelindringshierarkin 

1. undvika intrång genom att välja annan plats 

2. minimera påverkan genom avgränsning och 
skyddsåtgärder 

3. utjämna genom att återskapa funktioner och 
värden i närområdet 

4. ersätta genom åtgärder på annan plats eller av 
annan funktion/värde 

För att fullfölja Fyrspårsavtalets intentioner vad 
gäller hållbar mobilitet och fossilfria transporter 
kommer det att bli nödvändigt att exploatera 
naturmark av påtagligt värde i anslutning till den 
planerade stationen i Alsike. Det måste vara möjligt 
att bo nära stationen. Då aktualiseras behovet av 
ekologisk kompensation. 

Med ekologisk kompensation menas gottgörelse 
genom att den som skadar naturvärden som utgör 
allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, 
ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, tillför 
nya naturvärden eller skyddar befintliga värden 
som annars skulle riskera att gå förlorade.

Stadsutvecklingsprincip 2. Utveckla sammankopplad struktur, 
inte fragmenterad.
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Grönstrukturplan 
I Knivsta kommun finns gott om naturtillgångar 
och såväl grönska som rekreationsmöjligheter är 
nära till hands i stora delar av kommunen. För att 
tillvarata de gröna värdena, hitta ekosystemstjänster 
samt skapa nya gröna värden i en växande stad 
har samhällsutvecklingsnämnden antagit en 
Grönstruktur plan (2016). Grönstrukturplanen 
är framtagen som ett styrdokument med syfte att 
fungera som stöd och vägledande underlag i den 
fysiska planeringsprocessen; som underlag i det 
strategiska planarbetet, som stöd för avvägningar 
mellan olika intressen och i bedömningar vid 
markanvisning, planbesked och detaljplanelägg-
ning samt vid utveckling och skötselplanering av 
parker och naturområden. 

Med inventeringar, beskrivningar och värderingar 
av grönytors och naturområdens värden ur ett 
biologiskt och socialt perspektiv utgör Grönstruk-
turplanen ett viktigt underlag för fortsatt arbete 
med Knivsta kommuns gröna struktur, gröna kilar 
och spridningskorridorer. Grönstrukturplanen ska 
ses som ett levande dokument som kommer att 
utvecklas, kompletteras och revideras allt eftersom 
ny kunskap, erfarenheter och underlag tillkommer. 

I Plan- och bygglagen finns inte möjlighet att ställa 
krav på kompensation, men flera kommuner fattar 
beslut om att arbeta med frivillig kompensation 
vid all typ av exploatering. Runt Alsike station 
ägs marken till stor del inom den kommunala 
strukturen, vilket öppnar för olika möjligheter att 
kompensera till exempel genom att skydda natur 
i anslutning till tätorterna. I västra Knivsta kan 
områden med höga naturvärden sparas också efter 
den planerade exploateringen, framförallt eftersom 
de högsta värdena ligger i utkanten av bebyggelsen. 
En tydlig strategi för hur ekologisk kompensation 
ska tillämpas ska tas fram i syfte att bevara gröna 
kilar och spridningskorridorer i enlighet med 
Fyrspårsavtalet, samtidigt som Grönstrukturplanen 
revideras under 2021. 

Parker och sociotoper
Platser för fritid, rekreation och som främjar 
folkhälsa måste finnas i staden. Alla som bor i 
västra Knivsta och Alsike ska ha god tillgång till 
gröna, allmänna platser av god kvalitet. Parker 
och grönområden ska vara välskötta och kännas 
välkomnande. Olika typer av anläggningar för 
aktivitet och vila finns i de gröna rummen, så att en 
blandning av människor, med olika bakgrund och 
ålder kan mötas här. Det gamla jordbrukslandska-
pet är en del av tätorternas kulturmiljöarv. Stadens 
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gröna rum kan gestaltas så att det biologiska 
kulturarvet, med hamlade träd, stenrösen och 
böljande bryn lyfts fram. De gröna platserna ska 
bidra till att stärka stadens identitet.

Barn och unga behöver utrymme och behöver 
få ta plats. För att pröva sina kroppar, sitt mod 
och sociala förmågor. De söker sig till utemiljöer 
som erbjuder fysiska utmaningar och som väcker 
nyfikenhet och engagemang. Barn och ungas 
villkor ska särskilt beaktas i planeringen av de gröna 
miljöerna.

Forskning visar att närheten till grönområden är 
avgörande för om människor använder dem. I 
Grönstrukturplanen finns fastslagna riktlinjer för 
hur långt det ska vara från bostaden till närmaste 
gröna område. Olika typer av grönytor är löst 
definierade utifrån vilka funktioner som grönytorna 
ska kunna leverera. 

Förvaltningen har fått uppdraget att ta fram en 
Strategi för tätorternas utemiljöer (se Friyteanalys 
Stadsutvecklingsstrategi, 2020). I och med det 
uppdraget har riktlinjerna förtydligats och omfattar 
också icke-gröna sociotoper. En sociotop är en 
allmän plats som är tillgänglig för stadigvarande 
vistelse, som kan vara helt, eller delvis grön. Hit 
räknas alltså inte grönska i rondeller, bostadsgårdar, 
fotbollsplaner eller gröna områden som bara är 
genomfartsleder. Riktlinjerna definierar på vilket 

avstånd en boende ska ha till en sociotop av en 
viss kvalitet. I den fysiska planeringen ska hänsyn 
också tas till nåbarheten, det vill säga att det finns 
trafiksäkra förbindelser med god tillgänglighet 
via gång- och cykelvägar och med möjlighet till 
kollektivtrafik och parkering i närheten. Det är 
väsentligt för att de ska komma samtliga invånare 
till godo.

Utöver riktlinjer för tillgång till sociotoper, ställs 
också kravet att varje medborgare ska ha tillgång 
till minst 15 kvadratmeter sociotopyta per person 
och 10 kvadratmeter grönyta med sociotopvärden. 
Det innebär att ytor för grönska och umgänge på 
allmän plats måste reserveras i samma takt som 
tätorterna utvecklas och befolkningen ökar. Riktlin-
jerna ska presenteras för kommunens politiska styre 
under våren 2021 och efter antagande följas i all 
detaljplanering och strategisk planering. 

Riktlinjerna för tillgång till sociotoper är ambitiösa 
och det är utmanande att säkerställa att de nås. 
Flera av de platser som föreslås att ska omvandlas 
till parker i framtiden används idag till annan 
verksamhet. Samtidigt är läget för parkerna 
avgörande för att de ska vara tillgängliga för så 
många som möjligt. Grönområden runt Knivsta 
järnvägsstation, längs vattendragen och Engvallen, 
är särskilt viktiga platser att tillgängliggöra och 
investera i för att de ska vara attraktiva besöksmål. 

Gredelby hagar - kulturmiljö och biologisk mångfald i ett och viktiga är värna även i framtiden.
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I vidare utredning av möjligheten att anlägga en 
stadspark bör tas med att området i anslutning 
till stationen också är den del i Knivsta tätort 
väster om järnvägen som är lämpligast. Det är 
avgörande för stadens attraktivitet både för boende 
och byggaktörer att kommunen kan erbjuda sina 
invånare kvalitativa allmänna platser. För att det 
ska ske måste tid och energi läggas på att planera 
för dessa grönområden i god tid.

Grönytor på kvartersmark 

En stor del av den framtida stadsstrukturen 
kommer bestå av kvartersmark, det vill säga privat 
ägda fastigheter. Trots att kommunen här har 
begränsad möjlighet att styra, bör bevarande av 
natur eller utveckling av grönytor uppmuntras 
på de sätt som är möjliga. Detta blir särskilt 
viktigt med tanke på att en av de grundläggande 
principerna för hållbar mobilitet är att parkering 
och andra mobilitetstjänster samlas i mobilitets-
hubbar istället för i parkering på eller under 
bostadsgårdar – där istället befintlig natur kan 
sparas. 

Kommunen kan vid markanvisning värdera sådana 
åtgärder högt som tar hänsyn till natur på kort och 
lång sikt. Detta kan utgå från skadelindringshierar-
kin (se ovan), och kan omfatta såväl exploaterings-
grad och bebyggelsetyp som landskapsarkitektur, 
vegetationsval, gestaltning och tekniska lösningar. 
Framtagande av ett verktyg för att beräkna grönyte-
faktor specifikt för Knivsta kommun är en utpekad 
åtgärd i Grönstrukturplanen. Grönytefaktor är 
ett verktyg som beaktar grönytornas funktion och 
yta i förhållande till hårdgörandegrad. Genom 
att ha en viss faktor som målsättning underlättas 
kommunikation och samarbete mellan kommun 
och exploatörer i planeringsarbetet. 

Dagvattenhantering och vattenkvalitet 
För en långsiktigt hållbar och effektiv dagvatten-
hantering har kommunen en dagvattenstrategi 
(2017). Strategin anger riktlinjer och är vägledande 
för hur kommunen ska förhålla sig till dagvatten-
hanteringen. Dagvatten är ett gemensamt ansvar 
och strategin riktar sig till samtliga delar av 
kommunens organisation som berörs av dagvatten-
frågan, inklusive kommunala bolag. Den riktar sig 
också till aktörer utanför kommunen: fastighets-
ägare, exploatörer, byggherrar med flera. 

De övergripande målen för dagvattenhanteringen i 
Knivsta kommun är:  
1) Dagvattenhanteringen ska inte försämra vatten-
kvaliteten i Knivsta kommuns sjöar och vattendrag.  
2) Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivån 
ska påverkas så lite som möjligt av stadsbyggandet.  
3) Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska 
vara anpassade efter ökande nederbördsmängder 
så att skador på allmänna och enskilda intressen 
minimeras.  
4) Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv 
stadsmiljö.  
5) Dagvattenanläggningar ska utformas så att de 
gynnar så många ekosystemtjänster som möjligt.  
6) Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv. 

Kommunen har också erhållit statliga naturvårds-
bidrag för att ta fram ett Lokalt åtgärdsprogram 
för Pinglaström och Knivstaån. Pinglaström och 
Knivstaån är recipienter, alltså mottagare av 
det dagvatten som alstras i tätorterna. Åtgärds-
programmet kommer att utreda hur den planerade 
exploateringen i vattendragens avrinningsområde 
kan bidra till att förbättra deras vattenkvalitet, 
genom t. ex. att reservera lämpliga ytor för 
dagvattenhantering både på kvartersmark och 
allmän plats. Både Pinglaström och Knivstaån 
är kraftigt påverkade av mänsklig aktivitet. De är 
uträtade och mycket av närområdet är exploaterat 
sedan gammalt. Den framtida exploateringen ska 
resultera i en nettominskning av hårdgörande-
graden i vattendragens närområde, så att den bidrar 
till en förbättrad ekologisk funktion.

Anpassning till ett förändrat klimat 
Klimatförändringar är en realitet som samhället 
måste anpassa sig till. Bland annat väntas 
nederbördsmängderna öka kraftigt under det 
närmaste seklet. Skyfall och kraftigt regn förväntas 
öka i intensitet, vilket kan leda till problem med 
översvämningar. Större flöden gör också att det 
finns ökad risk för skador på byggnader och infra-
struktur på grund av översvämningar och erosion. 
Samtidigt kan vi också förvänta oss längre torrperio-
der utan regn och med högre temperaturer. 

Genom att reservera ytor för avrinning av skyfall, 
lämna naturliga lågpunkter obebyggda och 
välja rätt vegetation vid anläggning av parker 
och grönytor i tätorterna kan effekterna mildras. 
Stora sammanhängande grönområden runtom 
tätorterna kan svalka staden genom att det bildas 
parkbris. Översiktsplanen säger att i all planering 
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ska kommunen ta hänsyn till klimatförändringar 
och dess negativa effekter. Kommunen ska ta fram 
en risk- och sårbarhetsanalys som fokuserar på 
klimatförändringar och deras negativa effekter som 
översvämningar, ras och skred.

Värdefull jordbruksmark 
Den tätortsnära jordbruksmarken är en tillgång 
för staden. Här syns det historiska landskapet 
fortfarande vilket stärker tätorternas identitet. 
Närheten till jordbruksmark skapar möjligheter 
för framtidens livsmedelsförsörjning och odling. I 
mötet mellan stadsbebyggelse och jordbruksmark, 
inte minst i pilotbyarna mellan Knivsta och Alsike 
kan olika odlingsmöjligheter testas. 

Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruks-
mark tas i anspråk för bebyggelse endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintres-
sen. Exploatering på produktiv jordbruksmark samt 
intill betesmark ska enligt kommunens översikts-
plan i största möjliga utsträckning undvikas. 
Lämplig mark att bebygga, om det ska byggas på 
landsbygden, är främst impediment, förbuskad 
betesmark eller odlingsmark med odlingshinder. 

Genom att koncentrera tillväxten till täta stadsdelar 
i stationsnära lägen kan man undvika att exploatera 
på brukningsvärda jordbruksmarker. I utkanten 
av Knivsta och Alsike tätorter behöver sannolikt 
en mindre andel jordbruksmark exploateras 
för att nå målen för kollektivtrafik och fossilfria 
transporter. En värdering av den jordbruksmark 
som kommunen och de kommunala bolagen äger 
behöver genomföras, för att utreda möjligheterna 
att höja värdet jordbruksmark i andra delar av 
kommunen.

Stadsutvecklingsprincip 1. Utveckla sammanhållen bebyggelse, 
inte utspridd. 
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Inriktning för 
framtida planering

• När staden växer är det viktigt att  
utvecklingen av grön infrastruktur håller 
jämna steg med bostadsbyggandet och det 
ökade antalet invånare. Vid motstående 
stadsbyggnadsintressen bör placeringen av 
parker och grönområden prioriteras. 

• Tillgången till grönområden och sociotoper 
ska i möjligaste mån säkerställas genom 
att all kommunal planering följer politiskt 
beslutade riktlinjer för tillgång till 
utemiljöer. 

• Den gröna infrastrukturen bör ha priorite-
rade funktioner i olika delar av bebyggelsen 
och gatutummen, beroende på de boendes 
behov, likväl som ekosystemens funktion. 

• I all planering bör kommunen ta hänsyn 
till klimatförändringar och dess negativa 
effekter, till exempel genom att reservera 
ytor för avrinning av skyfall och lämna 
naturliga lågpunkter obebyggda. 

• Exploatering på produktiv jordbruksmark 
samt intill betesmark ska i största möjliga 
mån undvikas. 

• Samarbete ska finnas med Uppsala 
kommun gällande grönområden för 
ekosystemfunktion och rekreationsområde 
runt kommungränsen.

Pågående/kommande arbete
• Lokalt åtgärdsprogram för Pinglaström och 

Knivstaån. Pågår. Avslutas december 2021. 

• Strategi för tätorternas utemiljöer. Avslutas 
2021.

• Revidering av kommunens grönstrukturplan 
och framtagande av plan för gröna kilar och 
spridningskorridorer. Påbörjas 2021.

• Framtagande av Knivstaspecifik Grönytefaktor.  
Påbörjas 2021.

• Risk- och sårbarhetsanalys som fokuserar på 
klimatförändringar och deras negativa effekter 
som översvämningar, ras och skred. 

• Vägledning för frivilliga kompensationsåtgär-
der. Ingen tidplan, men är av stor vikt inför 
exploateringen av Västra Alsike.

• Plan för att undvika att bygga på värdefull 
jordbruksmark. 

 Läs mer!
Dagvattenstrategi (2017). knivsta.se/dagvattenstrategi

Grönstrukturplan (2016) knivsta.se/grönstrukturplan

Boverket om ekologisk kompensation, 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/kompensation

Boverket om Grönytefaktor, 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronytefaktor/
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 4.3 Bostadsförsörjning

Rätten till bostad fastslås i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, som en del av rätten till en 
tillfredsställande levnadsstandard. Kommunen kan 
främja rätten till bostad och ska planera bostads-
försörjningen för att kunna erbjuda väl planerade 
boendemiljöer.

Ett brett utbud av bostäder i varierande boende- 
och upplåtelseformer och i anpassade boende-
miljöer är viktigt för ett hållbart samhälle. Utbudet 
av bostäder ska även möta det behov individer 
har beroende på livssituation. Genom att koppla 
samman den nya bebyggelsen med den befintliga 
och skapa ett blandat bostadsutbud och upplåtelse-
former ökar möjligheten för människor med olika 
förutsättningar och i olika livsskeden att mötas.

Knivstas utbud idag
Fördelningen av boendetyp varierar idag i 
kommunen. I Knivsta tätort bor nästan 40 procent 
av de boende i flerfamiljshus och 60 procent i 
småhus. I Alsike tätort däremot bor nästan 87 
procent av de boende i småhus och resterande 
i flerfamiljshus. Även boendets upplåtelseform 
varierar i kommunen. Den största variationen 
återfinns i Knivsta tätort där cirka 30 procent av 
de boende på orten i en bostadsrätt, 20 procent 
i hyresrätt och nästan hälften i äganderätt. Av 
de boende i Alsike tätort bor cirka 75 procent i 
äganderätt, 20 procent i bostadsrätt och 5 procent i 
hyresrätt.

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Kommunen håller på att ta fram ett bostadsför-
sörjningsprogram som ska fungera som ett faktau-
nderlag men främst vara ett stöd till strategiska 
ställningstaganden kring fysisk planering och 
stadsutvecklingsprojekt som gör att kommunen kan 
driva utvecklingen av bostäder i önskad riktning 
och höja påverkansgraden på bostadsmarknaden. 
Riktlinjerna i programmet ska ge kommunen 
vägledning i vilka projekt och boendeformer som 
ska prioriteras för att ge god blandad bebyggelse.

En viktig del av bostadsförsörjningsprogrammet 
är att kommunen ska kunna möjliggöra för 
sammanlagt 15 000 nya bostäder till år 2057 i 
enlighet med Fyrspårsavtalet. 

I Knivsta tätort finns idag uppemot 3 500 bostäder 
bostäder och i Alsike tätort finns  knappt 2 000. 
Kommunen planerar för att 3 500 nya bostäder 
byggs fram till 2035. Detta är i linje med befolk-
ningsprognosen, där Knivsta kommun beräknas ha 
27 000 invånare år 2035.

Knivsta kommer att fortsätta växa efter 2035, och 
fler bostäder i hållbara stadsdelar kommer byggas. 
Det är troligt att befolkningsökningen fortsätter 
i ungefär samma eller något snabbare takt än de 
senaste tio åren.

Variation i upplåtelseformer 
I en modern småstad går det att bo på många olika 
sätt, vad gäller bebyggelsetyper, boendeformer och 
innehåll. Att blanda olika typer av upplåtelseformer 
är ett bra sätt att öka sammanhållningen och 
därmed tryggheten. Genom att planera tidigt och 
genomtänkt kan kommunen se till att det blir en 
bra blandning inom och mellan olika delområden. 

Det är viktigt att kommande planeringsskeden 
och markanvisningar skapar en variation av både 
olika bostadstyper, boende- och upplåtelseformer 
på kvartersnivå, sett över hela stadsmiljön för att 
möjliggöra en blandning inom grannskapet. Det 
betyder att alla som vill bo och leva i någon av 
stadsdelarna, oavsett behov, förutsättningar och 
önskemål, ska få denna möjlighet. Det ska finnas 
en blandning mellan bland annat stort och litet, 
flerfamiljshus och radhus, hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt. 

En variation är viktig ur ett hållbarhetsper-
spektiv, både socialt och ekonomiskt. Fler 
alternativa upplåtelse- och boendeformer skapar 
förutsättningar för en demografisk balans samt 
ökad jämställdhet, jämlikhet och kan motverka 
segregation.

Stadsutvecklingsprincip 4. Utveckla blandad bebyggelse,  
inte ensartad.  



Att blanda olika typer av bostäder inom varje kvarter är önskvärt. Foto: Urban Minds
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Andel hyresrätter
Minst 30 procent av de tillkommande bostäderna 
ska vara hyresrätter enligt Fyrspårsavtalet. I 
skrivande stund är det attraktivt för marknaden 
att bygga hyresrätter men i tider där marknaden 
ser annorlunda ut får hyresrätter åstadkommas 
på andra sätt. Detta kan vara till exempel att låta 
kommunens egna bolag bygga eller genom att 
markanvisa kommunens mark till aktörer som 
avser att bygga hyresrätter. I det senare fallet är 
det viktigt att säkra genomförandet, att säkerställa 
att  omvandling till bostadsrätter inte sker samt 
att det är en långsiktig förvaltare som bygger. Det 
kan göras genom att marköverlåtelsen regleras 
med återgångsvillkor, viten, överlåtelseförbud eller 
tilläggsköpeskilling.

Andel bostäder med normhyra 
För att kunna skapa heterogena stadsdelar med 
en långsiktig social hållbarhet är tillgången 
till billiga hyresrätter en viktig faktor. Minst 3 
procent av de tillkommande bostäderna ska enligt 
Fyrspårsavtalet hålla en överkomlig boendekostnad 
(hyra motsvarande maximalt 1450 kronor per 
kvardratmeter per år, indexreglerat) enligt överens-
kommelser i Fyrspårsavtalet. Om hyran uppgår till 
max 1 450 kronor per kvadratmeter boarea per år 
finns det möjlighet att söka statligt stöd på upp till 6 
600 kronor per kvadratmeter boarea vid byggandet 

av hyresrätter eller studentbostäder. Om ingen 
privat aktör åstadkommer detta så kan kommunens 
allmännytta komma att få uppdraget.

För vissa målgrupper har kommunen ett särskilt 
ansvar. Det handlar bland annat bostadssociala 
kontrakt och bostäder för personer med funktions-
nedsättning där socialtjänsten i särskilda fall kan 
bevilja olika former av boende och stöd som ett 
bistånd.

I mottagandet av nyanlända är kommunen enligt 
bosättningslagen skyldig att tillhandahålla bostad. 
Dessa olika målgrupper är även beroende av en 
tillgänglig och prisrimlig ordinarie bostadsmark-
nad. Fastighetsägare och aktörer som är intresse-
rade av att tillgodose bostäder för målgrupperna, 
både biståndsbedömda former och inte, bör 
prioriteras. Det gäller även fastighetsägare som vill 
bygga trygghetsboenden och seniorboenden.

När det gäller särskilda boenden för äldre, samt 
gruppbostäder inom LSS, är det viktigt att det 
inte etableras fler boenden än vad som behövs för 
kommunens eget behov.
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Att blanda olika typer av bostäder inom varje kvarter är önskvärt. Foto: Urban Minds
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Inriktning för 
framtida planering

• Inom kvarteren bör bostäder i olika 
boendekostnadsnivåer, upplåtelseformer, 
bostadsstorlekar och boendeformer blandas.

• Markanvisningsinstrumentet bör användas 
för att möjliggöra att alla kan bo inom 
stadsdelarna.

• Ett rikt utbud av olika boendeformer så 
som trygghetsboenden, byggemenskaper, 
kollektiv och andra innovativa boende-
former uppmuntras.  

• Särskilda boenden för äldre och personer 
med nedsatt rörelse- och orienterings-
förmåga lokaliseras nära service som till 
exempel hållplatslägen och stadsnoder.

• Minst 30 procent av bostäderna ska vara 
hyresrätter enligt avtalet med staten. 
Andelen bör eftersträvas på kvartersnivå.

• Minst 3 procent av hyresrätterna ska 
uppföras för att säkra en överkomlig 
boendekostnad enligt avtal med staten. 
Andelen bör eftersträvas på kvartersnivå.

• Gemensamhetslokaler bör finnas inom 
varje kvarter. Minst en mindre lokal till 
varje hus och en större lokal till varje 
kvarter bör eftersträvas.

• Kommunen bör uppmuntra till långsiktig 
förvaltning, och prioritera aktörer som 
arbetar på det sättet.

Pågående/kommande arbete 
• Bostadsförsörjningsprogram för Knivsta 

kommun.  Planeras att antas under 2021.

 Läs mer!
Bygga och bo i Uppsala län, analys av regional bostadsmarknad 2018 – Länsstyrelsen i Uppsala län, 

 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402733359/1528902407640/Analys%20av%20regional%20
bostadsmarknad%20%C3%A5r%202018%20i%20Uppsala%20l%C3%A4n.pdf 

Kommunernas bostadsförsörjning – Boverket,  
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/ 

Behov av nya bostäder 2018-2025, rapport 2018:24 – Boverket,  
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/behov-av-nya-bostader-2018_2025.pdf 

Bostadsförsörjning mer än bara bostadsbebyggande – Länsstyrelserna,  
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5356ea/1529494491876/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rj-
ning%20mer%20%C3%A4n%20bostadsbyggande.pdf
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4.4 Näringsliv

Arbete, försörjning och näringsliv är viktiga 
aspekter i planeringen av en hållbar stad. Det 
handlar om att bidra till ett bra vardagsliv för 
alla, att understödja levande stadsmiljöer, och att 
underlätta övergången till ett hållbart samhälle 
genom samverkan och innovativa lösningar. Detta 
avsnitt redogör för allmänna trender för arbete och 
näringsliv, med fokus på Knivstas förutsättningar 
och möjligheter, samt indikerar strategiska inrikt-
ningar. 

Förutsättningar för 
näringslivsutveckling
Knivsta kommun är idag en pendlingskommun, där 
antalet arbetstillfällen i kommunen i förhållande 
till befolkningen är relativt lågt. Visionen är att vara 
en levande småstad med ett näringsliv i utveckling, 
där fler har möjlighet att arbeta lokalt. I Knivsta 
kommuns näringslivsstrategi finns ett utpekat 
övergripande mål om fler arbetstillfällen och 
en ökad dagbefolkning. Knivsta har ett attraktivt 
geografiskt läge och goda strukturella förutsätt-
ningar för att kunna öka antalet arbetstillfällen. 

Näringslivsetableringar kommer att ske både inom 
och utanför stadsutvecklingsstrategins geografiska 
avgränsning. Områden utanför behandlas i 
andra styrdokument, men avväganden kommer 
att behöva göras var vissa typer av branscher och 
företag bör placeras för att möjliggöra för både 
tätorter, deras omgivningar och landsbygder 
att utvecklas utifrån sina förutsättningar, och 
säkerställa hållbar mobilitet.

Knivstas näringsliv har ingen tydlig specialisering, 
det vill säga ingen bransch eller större privat 
arbetsgivare är dominerande. Det skapar möjlighet 
för både en bredd och att identifiera vilken typ av 
näringslivskluster som Knivsta har förutsättningar 
att  nischa in sig mot. Västra Knivsta och Alsike 
ska planera för etableringar av både kontor, 
service och andra näringsverksamheter. Knivsta 
ska vara en plats att leva på dygnets alla timmar. 
En koncentration av utbud och verksamheter sker 
runt stationsområdena och där Knivsta är den 
mer utpräglade stadskärnan. Ju längre från kärnan 
desto mer prägel får det kommersiella utbudet av 
närservice för boende.

Diagram över huvudsakliga stadskärnor samt delområden för 
västra Knivsta (överst) och Alsike (nederst).

De centrala delarna av Knivsta tätort 
kommer fortsätta utvecklas, på både 
västra och östra sidan av järnvägen, 
som kommunens tydligaste centrum.

De centrala delarna av Alsike 
utvecklas till en ny stadskärna.

Blandad stadsbebyggelse med i 
huvudsak kontor, handel och service



Det behöver finnas en blandning av verksamheter - både för möten, umgänge och platser för distansarbete. Foto: Urban Minds
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Läget skapar förutsättningar för att inte bara vara 
en plats många lämnar dagtid, utan en plats där 
man spenderar sin tid och också reser till som 
besökare. En ökad dagbefolkning skapar underlag 
för kommersiell service och ett ökat utbud för 
invånare, men även ökade möjligheter för utövare 
inom kreativa och kulturella näringar. Med stadens 
expansion och ett ökat befolkningsunderlag blir i 
synnerhet lägena nära järnvägsstationerna särskilt 
attraktiva. Verksamheter av olika funktion och 
storlek är viktigt för att blandstaden ska fungera. 
Vissa branscher kan innebära ett lägre antal arbets-
tillfällen, men kan likväl vara viktiga för en viss typ 
av service eller för att öka platsens attraktivitet. 

Knivsta kommun behöver säkerställa att det 
finns planberedskap för att kunna ta emot 
etableringar som bidrar till visionen. I områden 
med viss koncentration av näringsverksamheter 
bör kommunen verka för att underlätta för saman-
vändande och cirkularitet, där material och energi 
går i kretslopp. Verksamheter som är störande, 
eller på annat sätt olämpliga att inrymma inom 
gångavstånd i varje stadsdel bör, inom program-
området, lokaliseras i anslutning till det starka 
kollektivtrafikstråk.

2035 med utblickar mot 2057 är långa tids -
perspektiv sett ur företags perspektiv. Vi lever i 
en föränderlig tid, där pandemin har visat oss att 
förutsättningarna inte kan tas för givna och att 
det är svårt att förutspå framtiden. Digitalisering 

och teknikutveckling är samhällsomdanande 
processer som går i hög hastighet och förändrar 
både vad vi gör och vår syn på vad som är möjligt 
att göra. I framtiden kommer vi sannolikt att få se 
byggmaterial, teknik och lösningar som vi ännu 
inte är bekanta med. Det gör att vi måste samarbeta 
och ha nära och tidiga dialoger med exploatörer, 
näringslivsaktörer, boende, verksamma och andra 
intressenter för att göra rätt saker vid rätt tidpunkt 
med sikte på uppsatta mål. 

Hur vi kommer att arbeta, hur arbetet är 
organiserat och vilka yrken de som nu börjar skolan 
kommer att ha är oklart. Den ökade möjligheten 
och vanan av att distansarbeta kan mycket väl 
komma att stärka storstadsnära städer såsom 
Knivsta. Hur dessa trender kommer att påverka 
framtidens stadsbyggande och hur den potentiellt 
ökande dagbefolkningen kan tas tillvara kommer 
att behöva utforskas. Oavsett behöver vi rusta för ett 
mer flexibelt stadsbyggande med service, flexibla 
boende- och arbetsytor, gemensamhetslokaler 
och rekreation i närområdet för att vara redo för 
framtida utmaningar.

Innovationer och hållbarhet
Partnerskap och samarbete mellan aktörer behövs 
för att lösa de stora samhällsutmaningarna och nå 
målen i Agenda 2030. Det offentliga och det privata 
behöver samverka och vara lösningsfokuserade och 
inte begränsas av hur rollerna traditionellt fördelats. 



Blandade verksamheter i öppna bottenvåningar medverkar till trygga stadsrum. Foto:Urban Minds
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Kommunen behöver möjliggöra nya hållbarhets-
lösningar genom att till exempel främja testbäddsverk-
samhet och utvecklingscentra. Den offentliga sektorn 
i sin roll som köpare av tjänster och produkter 
driver genom sin efterfrågan och kravställning på 
omställningen mot mer hållbara lösningar. Fler nya 
företag och etableringar skapar affärsmöjligheter för 
underleverantörer och det ger tillfällen för att bygga 
lokal cirkulär ekonomi.

Funktionsblandning samt tillgång till 
kommersiell och offentlig service
Med en växande befolkning skapas ett underlag 
för organisk tillväxt av såväl offentlig service som 
kommersiell service och handel. Med befolknings-
tillväxt och en tydlig målbild för näringslivsutveck-
ling har Knivsta goda förutsättningar för att kunna 
attrahera verksamheter som bidrar till staden även 
i centrum. Därför behöver mark i centrala lägen 
sparas för utveckling i ett senare skede. Markens 
värde ökar och det finns förutsättningar för en 
högre täthet och koncentration av arbetsplatser.  

Dagligvaruhandel och i viss utsträckning sällan-
köpshandel bör finnas inom gångavstånd i Knivsta. 
Genom att placera handel i områdenas centrala 
delar kan det befintliga stärkas samtidigt som 
förutsättningarna för annan centrumverksamhet 
och service förbättras. Dessutom ökar attraktions-
kraften för kontorsverksamheter att etablera sig i 

områden med ett mer urbant utbud. Människor 
uträttar i allmänhet vardagslivets ärenden där de 
vistas dagtid. Samtidigt genomgår handeln en 
strukturomvandling, där digitalisering och e-handel 
förändrar vårt sätt att handla och omdaningen 
förutspås påverka stadsbilden. Stadsrum och 
kommersiella och gemensamma lokaler behöver 
vara öppna för framtidslösningar, till exempel vad 
avser leveranser. De så kallade mobilitetshubbarna 
som planeras är ett exempel på flexibla ytor. 
De kan i ett första steg användas för traditionell 
parkering, i nästa steg för andra mobilitetslösningar 
och i framtiden för andra verksamheter och 
ändamål. Den föreslagna mobilitetsgarantin bör 
kopplas till punkter för kommersiell och offentlig 
service för att underlätta en hållbar vardag för de 
som bor och vistas i Knivsta. 

Vidare ska varje stadsdel vara självförsörjande 
med service såsom skolor, förskolor, bibliotek 
och idrottshallar. Det bör även finnas gott om 
lokaler för föreningar och andra icke-kommersiella 
verksamheter. Omsorgsfullt etablerade och väl 
utformade lokaler i både bostadsnära och i de 
mer centrala lägena blir välanvända och bidrar till 
stadsliv, trivsel och trygghet under dygnet. Genom 
nära samverkan mellan fastighetsägare och offent-
lighet möjliggörs flexibilitet för att kunna anpassa 
lokaler efter behov som skiftar över tid.
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Inriktning för 
framtida planering

• Öka antalet arbetstillfällen och dagbefolk-
ning för att Knivsta ska vara en plats att leva 
på dygnets alla timmar. Befolkningsökning 
och antalet arbetstillfällen behöver växa i 
takt. 

• Stadsbyggandet ska vara blandat och 
flexibelt med service, gemensamhetslokaler, 
rekreation i närområdet samt flexibla 
ytor för boende, arbete och kommersiella 
verksamheter.

• Mark bör reserveras i centrala lägen för 
utveckling av verksamheter i blandstads-
miljö i ett senare skede.

• Dagligvaruhandel och i viss utsträckning 
sällanköpshandel bör finnas inom 
gångavstånd i Knivsta. Verksamheter som 
är störande, eller på annat sätt olämpliga att 
inrymma inom gångavstånd i varje stadsdel 
bör, inom utredningsområdet, lokaliseras 
i anslutning till det starka kollektivtrafik-
stråket.

• Kommunen bör möjliggöra hållbarhets-
lösningar genom att främja testbädds-
verksamhet och öka samverkan med företag 
och universitet och högskolor.

Stadsutvecklingsprincip 4. Utveckla blandad bebyggelse, inte 
ensartad.  

Pågående/kommande arbete
• Näringslivsstrategi för Knivsta kommun, 

förväntas kunna tas beslut om under juni 2021. 

 Läs mer!
Näringslivet är som leverantörer av tekniska lösningar och tjänster som hanterar miljö- och klimatutmaningar,  

https://tillvaxtverket.se/download/18.53523d5d16b52ebd19c60172/1561030593731/Rapport0281I%20takt%20med%20
tiden.pdf

Cirkulär ekonomi - handlingsplan för omställning av Sverige?       
https://www.regeringen.se/48f821/contentassets/561eea8cac114172b993c1f916e86a9b/cirkular-ekonomi-handlings-
plan-for-omstallning-av-sverige.pdf
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4.5 Social hållbarhet

Att arbeta med social hållbarhet när städer 
planeras är varken ett nytt eller ovanligt fenomen. 
Begreppet social hållbarhet har, precis som 
samhället, förändrats över tid och hänger ihop med 
existerande värderingar, uppfattningar och normer. 
Förenklat handlar det om att skapa förutsättningar 
för ett bra vardagsliv för alla. Staden kan beskrivas 
som en resurs som är ojämnt fördelad mellan 
människor som bor och verkar där . Resurser 
som en stad bidrar med kan vara mänskliga, i 
form av utbyte mellan människor, nätverk och 
sociala kontakter men också materiella, i form av 
tillgång till offentlig och privat service som butiker, 
kollektivtrafik, parker, idrottsanläggningar, vårdin-
rättningar och annat. 

Stadens form kan alltså både underlätta och hindra 
utbyte mellan olika grupper i samhället. Den kan 
skapa närhet eller öka avståndet till stadens fysiska 
resurser. När Knivsta växer behöver de stadsmiljöer 
som skapas vara hållbara, jämlika, trygga och 
inkluderande. Stadsbyggandet ska bidra till 
likvärdig tillgång till grundläggande stadskvaliteter 
i form av offentlig och privat service, arbetsplatser, 
kultur, mobilitet och rekreation. 

Nedan sammanfattas strategiska inriktningar 
för Knivstas framtida stadsbyggande vad gäller 
social hållbarhet under rubrikerna Inkluderande 
stadsmiljöer, Inflytande och identitet och Social 
infrastruktur. 

Stadsutvecklingsprincip 4. Utveckla blandad bebyggelse,  
inte ensartad.  

Inkluderande stadsmiljöer 

Bostäder för alla 

Ett rimligt boende och en trivsam närmiljö är 
grundläggande mänskliga behov. Bostaden är en 
viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. 
Den som inte har rimligt goda boendeförhållanden 
har svårt att klara övriga delar av livet som till 
exempel utbildning och arbete. Kommunen 
ska verka för att det ska finnas bostäder som kan 
efterfrågas av hushåll med olika socioekonomiska 
positioner. Dessutom bör olika typer av bostäder – 
hyresrätter och bostadsrätter, villor och lägenheter, 
bostäder till personer med särskilda behov – finnas 
inom ett och samma grannskap för att undvika 
socioekonomisk boendesegregation. 

Nytt stadsbyggande ger möjlighet att erbjuda ett 
mer blandat utbud av bostäder i termer av bostads-
storlekar, typer och upplåtelseformer. Detta ger 
förutsättningar för en större mångfald av hushåll 
och bostäder för alla.

Kommunen bör, med planmonopolet och 
kommunens stora markinnehav som främsta 
verktyg, verka för att planera och anvisa mark på ett 
sätt som skapar möjligheter och förutsättningar för 
olika typer av boendeformer, upplåtelseformer och 
aktörer. Kommunen arbetar aktivt med detta, se 
mer i kapitel ”Bostadsförsörjning”.

Meningsfull sysselsättning 

Att arbeta och försörja sig själv eller ha en 
meningsfull sysselsättning är en viktig del för 
vårt välmående. Med en större andel lokala 
arbetsplatser ökar möjligheterna för sysselsättning 
för personer som av någon anledning står längre 
från arbetsmarknaden, instegs- och sommarjobb 
för ungdomar och samverkan för praktik och prao. 
Fler arbetsplatser kan också leda till minskad 
pendling och en mer hållbar vardag. Forskning 
visar att en resväg till jobbet på över 45 minuter 
tydligt ökar risken för sömnsvårigheter, hälsopro-
blem och skilsmässa.



Järnvägen är en barriär som behöver överbryggas för att ge alla möjlighet att lätt ta sig till målpunkter såsom Centrum för idrott 
och kultur. Foto: Urban Minds

83/118

Stadsutvecklingsstrategi  2035  Dialogversion 4. Tematiska strategier

En fysisk miljö som bidrar till trygghet  
och säkerhet

Knivsta kommun är en av Sveriges tryggaste 
kommuner. När Knivsta växer är det viktigt att 
antalet brott fortsätter ligga på låga nivåer och att 
tryggheten bevaras. 

Den fysiska miljön ska vara trygg och inkluderande 
oavsett ålder och funktionsförmåga. Väl gestaltade 
och belysta offentliga platser så som torg, gator, 
stråk, parker och lekplatser är viktiga åtgärder 
för att öka tryggheten. Lokaler i bottenvåningar 
och överblickbara stadsrum har också en positiv 
effekt. Offentliga platser som är tillgängliga för alla 
invånare, uppmuntrar till möten och kontakter 

Stadsutvecklingsprincip 6. Utveckla gator för gåendes upplevelser i 
ögonhöjd, inte vägar för biltrafik.  

människor emellan och som är lokaliserade på 
ett sätt som stärker en naturlig genomströmning i 
stadsrummet ökar ett områdes trygghet och kvalitet. 
Det är därför viktigt att skapa inkluderande och 
demokratiska mötesplatser där sammanhållning 
mellan många olika typer av människor och 
grupper uppmuntras. Att ett område är ”prome-
nadvänligt” kan också öka grannskapskänslan 
och tilltro till att man gemensamt kan påverka 
boendemiljön. 

En fysisk miljö som bidrar till rörelse

Den fysiska aktiviteten bland barn och unga har 
minskat och stillasittande aktiviteter i samhället har 
ökat generellt i Sverige. Barns och ungas förut-
sättningar att röra sig utomhus på egen hand har 
minskat på grund av att samhällshindren har ökat. 
Exempel på samhällshinder är ökande trafikvolym, 
längre avstånd till skolor och fritidssysselsättningar 
samt en växande oro bland föräldrar för säkerhets- 
och trygghetsaspekter. En medveten god fysisk 
planering bidrar till att undanröja sådana hinder. 

Det är viktigt att det finns bra förutsättningar för att 
cykla och promenera i stadsmiljön. Vägen till och 
från skola, arbete och fritidssysselsättningar är enkla 
och viktiga tillfällen till utevistelse och rörelse. 
Människor är mer öppna för vardagsaktiviteter om 
promenadstråk, parker, affärer, motionsanlägg-
ningar och annan service är lättillgängliga och inte 
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kostar pengar att utnyttja. Att ta hänsyn till detta 
vid utformningen av de nya stadsdelarna är viktigt 
för att underlätta en fysiskt aktiv livsstil. 

Människor som bor i stadsdelar med hög täthet rör 
sig mer jämfört med människor som bor i utglesade 
samhällen. Miljöer med hög tillgänglighet till 
utbud och service samt goda möjligheter till 
vardaglig social kontakt i närområdet stimulerar till 
mer promenader och rörelse. 

Att transportsystemet utformas för att minimera 
bilanvändande till förmån för kollektivtrafik, gång 
och cykel medför rörlighet i vardagen och ett ökat 
resande med kollektivtrafik ger även möjlighet till 
fler spontana möten mellan människor. Likaså ökar 
gång- och cykeltrafik i områden med få återvänds-
gränder och gator med stor möjlighet till genomfart 
för gångare eller cyklister. 

En fysisk miljö med plats för fritid och 
rekreation

Goda möjligheter till meningsfull fritid och 
rekreation är en starkt bidragande faktor till ökad 
livskvalitet och hälsa långt upp i åldrarna. Knivsta 
kommun har ett aktivt och växande föreningsliv 
vilket gör att idrottsanläggningar för olika typer 
av aktiviteter både utom- och inomhus behöver 
säkerställas när staden växer. Även ytor för spontan-
idrott och lek bör vävas in i stadsrummet. Dessa 
platser ska lokaliseras så att de kan nås via trygga 
gång- respektive cykelvägar och ha god tillgång 
till kollektivtrafik, samt utformas för alla grupper 
i samhället. Utomhusmiljöerna ska fungera och 
vara användbara året runt och över tid. Anordnade 
jogging- och promenadstråk bör löpa både genom 
park- och naturområden och passera offentliga rum 
så som torg och större målpunkter. På så sätt skapas 
möjlighet till ökad social trygghet, spontana möten 
och närhet till aktiviteten.

För att säkerställa att Knivsta har ett rikt kulturliv 
och att människor kan ta del av och skapa kultur i 
sin närmiljö behövs satsningar på offentliga miljöer 
för kultur - både ute och inne. Specifikt finns 
behov av biblioteksfilialer med meröppet, platser 
för ungdomar, lokaler för att främja eget skapande 
och offentlig konst i utemiljö. Möjligheter för 
kultur och kreativitet såsom ateljéer, replokaler, 
verkstäder behöver planeras in i tidigt skede. 

Kulturutövare bör ses som en resurs för samhälls-
byggandet. Strategier och metoder för hur privata 
och offentliga aktörer kan arbeta tillsammans för 
att skapa väl gestaltade livsmiljöer genom offentlig 
konst föreslås utvecklas och användas i ett tidigt 
skede av stadsplaneringen. Sådana strategier 
kan ge allt från skulpturer på gator och torg till 
utforskande och nytänkande planeringsprocesser 
med konstnärliga metoder och nya sätt att använda 
gemensamma platser. Offentlig konst är ett brett 
begrepp som ständigt utvecklas, omformuleras 
och anpassas efter platsen eller projektets förutsätt-
ningar. I Knivsta, en ung kommun med en ung 
befolkning, finns särskilt stora möjligheter och 
behov att gestalta kreativa, trygga och utvecklande 
gemensamma livsmiljöer med offentlig konst som 
en av byggstenarna.

En sammankopplad stad som inkluderar 

Målsättningen att skapa en inkluderande stadsmiljö 
förutsätter kontinuerliga gatunät som kopplas 
till befintliga gator. Stor roll spelar också gröna 
rekreativa områden, grönstråk, parker, och gröna 
sociala gator och mötesplatser för ”gratis” vistelse. 
En viktig del för att uppnå en inkluderande effekt 
är inriktningen mot blandade upplåtelseformer 
inom varje kvarter.

Genom att koppla samman den nya bebyggelsen 
med den befintliga och skapa ett blandat 
bostadsutbud och med blandade upplåtelseformer 
ökar möjligheten för människor med olika 
socio ekonomiska förutsättningar att mötas. 
Nätverk av gator och torg, gränder, gångar och 
stigar tillsammans med kollektivtrafiken och en 
tydlig trafikhierarki där gång och cykeltrafikanter 
prioriteras ökar möjligheterna för barn att själv-
ständigt röra sig över längre sträckor.

Inflytande och identitet
Förutom fysisk form är en inkluderande stads-
byggnadsprocess viktig för att nå målet om en 
socialt hållbar och inkluderande stadsmiljö. I 
en demokrati ska invånare ges möjligheter till 
inflytande över sin närmiljö. Stadsbyggandet bör 
utgå från de boendes perspektiv då de som bor och 
verkar på platsen har värdefull kunskap om vad 
som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra 
i ett område. 



Väl utformade skolor och skolgårdar är viktigt för trygghet, hälsa och inkludering. På bilden syns Adolfsbergsskolan i Alsike.
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För att skapa delaktighet bland barn och unga, 
de som kommer att bo och verka i den framtida 
staden, genomför kommunen dialoger med dessa 
målgrupper. Projekten ”Barns röster i världen” med 
fokus på social hållbarhet och ”Thunmanskolans 
ungdomar tycker”, med fokus på framtidsbilder, 
är exempel på detta. Det är viktigt att liknande 
åtgärder genomförs fortlöpande under planering 
och utbyggnadsfas. 

Även vid stora förändringar är det viktigt att bevara 
stadens identitet och värna om att invånarna i 
Knivsta känner stolthet och ägarskap av staden. 
För att behålla och stärka ett områdes kollektiva 
självkänsla och höja platsens status bör platsens 
historiska arv och lokala särart lyftas fram. 

Under den kommande stadsutvecklingen bör 
kommunen kontinuerligt arbeta med olika typer 
av dialog, samskapande och andra åtgärder för att 
inkludera och ge utrymme för individen i samhälls-
planeringen. 

Social infrastruktur 

Utbyggnaden av skolor och förskolor

Utbyggnaden av Knivsta och Alsike kommer att 
ske under ett långt tidsperspektiv där en utbyggnad 
av skolor och förskolor kommer att ske i takt 
med att städerna växer. I planeringsskedet är det 

viktigt att göra plats för tillräckligt stora skoltomter 
som lokaliseras så att de kan nås via trygga 
gång- respektive cykelvägar. Förskolorna kan med 
fördel lokaliseras intill skolorna. Såväl kommunala 
verksamheter som fristående verksamheter kommer 
vara aktörer i utbyggnaden av skolor och förskolor.

Barn är känsligare för luftföroreningar och 
buller än vuxna. Därför bör skolor och förskolor 
lokaliseras bortanför huvudstråken för biltrafik 
och på tillräckligt avstånd från järnvägsspåren. 
Intill varje skola bör det finnas plats för en fullstor 
idrottshall för att möta skolans och föreningslivets 
behov. Skolan är en viktig del av samhället. 

Att öppna upp skolan och skolgården för andra 
aktörer än skolan efter skoltid kan bidra till en 
gemenskap mellan människor och göra platser 
som annars blir öde på kvällar och helger levande 
och trygga. Skolorna och förskolorna bör planeras 
för samnyttjande med andra verksamheter och 
förenings liv, detta gäller såväl lokalerna som 
gårdarna. 

Planeringen för skoltomter bör möjliggöra att 
det går att bygga skolor för mellan 500 och 700 
elever i upp till tre våningar. Skolor i den storleken 
kommer att kräva en omsorgsfull planering så 
att alla elever ska känna sig trygga och lokalerna 
kommer att behöva utformas för att passa även 
elever med särskilda behov. En känsla av den lilla 
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skolan i den stora skolan kan vara en bra utgångs-
punkt i planeringen. Lokalerna bör planeras 
generella så att förskoleverksamhet kan inrymmas 
inledningsvis i skollokalerna. 

Planeringen av förskolor bör utgå från en möjlighet 
till utbyggnad av såväl stora friliggande förskolor 
som mindre enheter. De större förskolorna bör 
planeras som fristående byggnader i två våningar 
som dimensioneras för att rymma mellan 120 och 
150 barn per förskola.

Vid planeringen av skolgårdar och förskolegårdar 
ska friyta som är lämplig för lek och utevistelse 
prioriteras framför parkeringsplatser om det inte 
finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta 
och parkering. 

Gymnasium

När den fortsatta utbyggnaden av Knivsta 
innebär att befolkningen ökar så kommer det att 
finnas utrymme för ett nytt gymnasium. Ett nytt 
gymnasium i Knivsta tätort kan utgöra en resurs 
även för de sydöstra stadsdelarna i Uppsala.

Vårdcentrum 

Region Uppsala har för avsikt att etablera ett 
vårdcentrum i Knivsta tätort runt år 2026–2027 
med bland annat verksamheter från den regionala 
och kommunala primärvården, elevhälsan, social-
tjänsten, sjukhusvården och ideell sektor. 

Simhall

Ett växande Knivsta innebär att den nuvarande 
simhallen kommer att behöva ersättas. Samverkan 
och koordinering bör ske med Uppsala kommun 
vad gäller behov, tidplan och placering. I Knivsta 
finns en möjlig plats direkt öster om Knivsta 
Centrum för idrott och kultur (CIK).

Idrottsplatser

Det är viktigt att det finns utrymme för olika typer 
av organiserad och spontant idrottsaktivitet i de nya 
stadsdelarna. Idrottsplatser och andra faciliteter bör 
kunna samnyttjas mellan skolor, idrottsföreningar 
och allmänhet. De fotbollsplaner som finns på 
Engvallen och ”Pizzavallen” planerar kommunen 
att flytta till rekreationsområdet i Kölängen. 

Diagram över lägen för skolor i västra Knivsta respektive Alsike. 
Skoltomter är markerade i grått.
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Inriktning för 
framtida planering

• Stadsbyggandet ska i möjligaste mån bidra 
till likvärdig tillgång till grundläggande 
stadskvaliteter i form av offentlig och privat 
service, arbetsplatser, kultur, mobilitet och 
rekreation. 

• Kommunen bör verka för att tillgodose ett 
varierat utbud av bostadstyper, upplåtelse-
former och hustyper i hela utredningsom-
rådet.

• Stadsbyggandet ska i möjligaste mån bidra 
med inkluderande, sammankopplade 
och flexibla offentliga platser och stråk 
där många olika typer av människor och 
grupper kan mötas. Platser för kulturutö-
vande och kulturkonsumtion bör planeras 
in i tidigt skede. 

• Stadsbyggandet och transportsystemet ska 
utformas för att skapa trygga och säkra 
miljöer som understödjer gång, cykel och 
kollektivtrafik för att främja fysisk aktivitet 
och därmed folkhälsan.

• Staden ska utvecklas i dialog med 
medborgare och verksamma.  

• När staden växer bör utvecklingen av social 
infrastruktur hålla jämna steg med bostads-
byggandet och det ökade antalet invånare. 
Vid motstående stadsbyggnadsintressen ska 
placeringen av skolor, förskolor, idrottshal-
lar och andra kommunala verksamheter 
prioriteras. 

• Offentlig konst, i dess bredaste bemärkelse, 
bör beaktas tidigt i den fortsatta 
planeringen.

Pågående/kommande arbete
• Policy för social hållbarhet. Pågår, förväntas 

vara klar hösten 2021.

 Läs mer!
SKR, MSB - öppen jämförelse med fokus på trygghet och säkerhet i landets kommuner:  

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-766-4.pdf 

Brottsförebyggande rådet - om situationell prevention:  
https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/situationell-prevention.html 

Ceccato, V. et al, En trygg stadsmiljö: Teori och praktik för brottsförebyggande & trygghetsskapande åtgärder: 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/trygg-stadsmiljo.pdf 

”Barns miljöer för fysisk aktivitet” Rapport ingående i regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. Statens folkhäl-
soinstitut. Johan Faskunger 2008 

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget ”Byggd miljö och 
fysisk aktivitet”. Statens folkhälsoinstitut. Johan Faskunger 2008. 

Regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik 

Legeby, Koch, Marcus (2016), Jämlika livsvillkor och Stadsbyggande, underlagsrapport, Kommissionen för ett socialt hållbart 
Stockholm. 

Brandskyddslaget (2020), Konsekvensutredning Risk
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4.6 Kulturmiljö

Knivsta kommun har en bygd som är rik på 
kulturmiljöer. Årsringar av kommunens utveckling 
kan ses från förhistoria fram till dagens byggnader 
och miljöer. Genom att skapa en stadsutveckling, 
som tillvaratar platsens kulturmiljöer, skapas 
identitet och tillhörighet. Knivsta kommun är en 
inflyttningskommun där många människor har sina 
rötter någon annanstans och då är det viktigt att 
många chanser ges att knyta an till sin nya hemvist. 
Här kan kulturmiljöerna spela en viktig roll.

Vår kulturmiljö innehåller spåren av mänskliga 
aktiviteter genom tiderna. Precis som det bredare 
begreppet kulturarv är kulturmiljö ett dynamiskt 
och subjektivt begrepp - det är alla vi människor 
som tillsammans tolkar och omtolkar vad vi 
betraktar som en gemensam kulturell grund. 

Kulturmiljöprogram 
För att veta vilka miljöer som kan vara betydande 
när man börjar planera ett område behöver 
kommunen ta fram ett kulturmiljöprogram som 
ger kunskapsunderlag för att kunna göra kloka 
prioriteringar.

Sedan tidigare finns ett kulturmiljöprogram för 
Knivsta tätort, som beskriver befintliga bebyggelse-
områden, märkesbyggnader och lyfter viktiga frågor 
att tänka på, framför allt vid komplettering inom 
befintliga områden. 

Inom ramen för denna stadsutvecklingsstrategi har 
en kompletterande kulturmiljöutredning gjorts, 
med fokus på de delar som inte beskrivs i kultur-
miljöprogrammet. En historisk landskaps- och 
bebyggelseanalys har genomförts för Alsike tätort 
och för de västra delarna av Knivsta tätort, och visar 
vilka historiska  strukturer, ytor och bebyggelseom-
råden som är synliga i dagens landskap. En kultur-
historisk värdering har gjorts för dessa delområden, 
och därefter en bedömning av vilka konsekvenser 
en utveckling enligt föreslagna strukturer får. 

Historisk bebyggelse- och landskapsanalys västra Knivsta, ur 
Alsike-Knivsta kulturmiljökonsekvenser. Bild: Upplandsmuseet
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Kulturhistoriskt värde västra Knivsta. Ju varmare färg desto 
högre värde. Ur Alsike-Knivsta kulturmiljökonsekvenser. 
Bild: Upplandsmuseet

Färgkarta över kulturhistoriskt värde
ju varmare färg desto högre värde
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Bevara och utveckla värdefulla miljöer
Kulturmiljöerna i Knivsta är av olika slag, med 
olika värden, behov och ideal, från olika tider de 
senaste 200 åren. Samtidigt finns det gemensamma 
drag. Många byggnader är terränganpassade och 
gamla träd och stenblock har fått ligga kvar i nya 
stadsdelar. Knivsta har också en småstadskaraktär, 
med små och gröna bostadsområden där olika typer 
av bebyggelse blandas. För att fortsätta utveckla den 
identiteten bör även kommande utveckling ske i 
samspel med naturen och terrängen, med grönska 
inom stadsdelarna, och med blandad bebyggelse 
som speglar sin tids värden, behov och ideal.

Som helhet får en utbyggnad i enlighet med 
föreslagna strukturer relativt liten påverkan 
på kulturmiljövärden. Det beror både på att 
huvuddelen av den nya bebyggelsen är förlagd till 
mindre värdefulla områden och att hänsyn tas till 
de mest värdefulla miljöerna. Fortsatt strategiskt 
och fördjupat arbete bör studera vilka åtgärder 
som kan bidra till att ytterligare minska påverkan 
på kulturmiljövärden. Detta gäller bland annat att 
kunna utläsa vissa äldre vägsträckningar, öppna ytor 
och bebyggelseområden. 

I strukturförslagen för västra Knivsta och Alsike 
föreslås ett antal platser utvecklas som karaktärs-
områden. Detta innebär att de blir en form av 
”historiska ankare”, ett sätt att knyta an de nya 
stadsdelarna till tidigare användning och strukturer. 
Dessa karaktärsområden bör bli befolkade platser 
som utvecklas, men detta ska ske på ett sätt som 
tillvaratar både historien och potentialen hos 
respektive plats. 

Västra Knivsta

Rester av det äldre jordbrukslandskapet finns 
i de södra och norra delarna av västra Knivsta. 
Relativt sett kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
finns framför allt inom Ängby bytomt, gården Nya 
Tarv och stationsområdet. Dessa miljöer föreslås 
utvecklas som karaktärsområden med bevarad eller 
förtydligad identitet. Söder om Nya Tarv och vid 
Ängbyskogen finns historiska åkrar med medelhögt 
kulturhistoriskt värde. Särskild omsorg behöver 
läggas vid utformning av den skoltomt och andra 
kvarter som föreslås i denna del. 

Historisk bebyggelse- och landskapsanalys Alsike, ur Alsike-
Knivsta kulturmiljökonsekvenser. Bild: Upplandsmuseet
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Kulturhistoriskt värde Alsike. Ju varmare färg desto högre 
värde. Ur Alsike-Knivsta kulturmiljökonsekvenser. Bild: 
Upplandsmuseet

Färgkarta över kulturhistoriskt värde
ju varmare färg desto högre värde



90/118

Stadsutvecklingsstrategi  2035  Dialogversion  4. Tematiska strategier

Det finns också flera områden med relativt lågt 
kulturhistoriskt värde, men där påverkan från 
föreslagen struktur blir relativt stor och det därför 
bör undersökas vad som kan göras för att minska 
dessa konsekvenser. 

Alsike

Strax utanför det område som omfattas av struktur-
förslaget finns ett antal torpmiljöer, och värdefulla 
historiska landskapsrum i anslutning till Ekeby 
gamla bytomt och Vrå gård. Inom området har 
bebyggelsen inom Vrå villaområde ett visst värde. 
Det finns flera värdefulla historiska vägsträckningar, 
inte minst Björkällevägen vars sträckning till stor 
del kvarstår sedan åtminstone 1600-talet som del 
av den gamla landsvägen mellan Mora stenar och 
Sigtuna. 

Det finns också flera områden med relativt lågt 
kulturhistoriskt värde, men där påverkan från 
föreslagen struktur blir relativt stor och det därför 
bör undersökas vad som kan göras för att minska 
konsekvenserna. 

Vrå herrgård från början av 1800-talet, med sin 
allé, är Alsikes mest värdefulla miljö ur kultur-
historisk synvinkel. Alsike ligger även till stor del på 
mark som hört till Vrå gård. Herrgården kan med 
fördel utvecklas som karaktärsområde med bevarad 
eller förtydligad identitet.

Alsike uppstod till en början som ett järnvägs-
samhälle runt den nu nedlagda station som 
inrättades 1904. Att med en ny järnvägsstation 
återuppta ortens utveckling skulle därför kunna ses 
som en naturlig fortsättning på ortens ursprung. 

Fornlämningar
Ett stort antal fornlämningar finns inom 
kommunen. Fasta fornlämningar (även ej 
registrerade sådana) har ett generellt skydd enligt 
kulturmiljölagen. I fortsatt arbete med detaljplaner 
görs arkeologiska utredningar och eventuellt 
utgrävningar. 
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Inriktning för 
framtida planering

• Värdefulla kulturmiljöer och landskaps-
bilder bör ses som en resurs att ta fasta 
på. Detta gäller enskilda objekt, rumsliga 
och historiska sammanhang, och viktiga 
siktlinjer och utblickar. 

• I västra Knivsta föreslås Ängby bytomt, 
Nya Tarv och stationsområdet utvecklas 
med fokus på bevarad och/eller förtydligad 
kulturhistorisk identitet.

• I Alsike föreslås Vrå herrgård, placeringen 
av stationen och någon eller några samman-
hållna delar av Vrå villastad utvecklas 
med fokus på bevarad och/eller förtydligad 
kulturhistorisk identitet. Även något eller 
några av de idag öppna ytorna bör utvecklas 
på detta sätt.

• Kulturmiljö behöver beaktas i varje enskild 
plan, utifrån respektive områdes  
förutsättningar. 

• Ny bebyggelse ska anpassas till terräng och 
till odlingslandskapet, för att fortsätta den 
historiska kontinuiteten.

• Då utbyggnaden sker under lång tid, 
kommer olika delområden naturligt få 
olika karaktärer. Det är viktigt att respektive 
delområde är sammanhållet, men att det 
samtidigt finns plats för variation. Detta 
ger tydliga nya miljöer med olika identitet, 
samtidigt som det medger en flexibilitet vad 
gäller bevarandet av befintliga byggnader 
inom de nya områdena, olika förhållande 
till befintliga miljöer eller framtida 
komplettering med byggnader/miljöer av 
annat slag. 

 Läs mer! 
Knivsta - Kulturmiljöer i tätorten (Kulturmiljöprogram för Knivsta tätort 2013). knivsta.se/kulturmiljöprogram

Region Uppsalas kulturplan 2019–2022: https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/kultur/regional-kultur-
plan/rkp_2019-2022_tillganglig.pdf
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4.7 Energi och klimat

Att bidra till uppfyllnad av nationella och inter-
nationella energi- och klimatmål, inte minst 
inom Agenda 2030, är en självklar ambitionsnivå 
när kommunen planerar och bygger de nya 
stads delarna västra Knivsta och Alsike. Hela 
samhället står inför en stor utmaning gällande den 
nödvändiga klimatomställningen. 

När kommunen utvecklar och bygger nytt i relativt 
stor omfattning finns det en unik chans att på allvar 
skapa en bebyggelsestruktur och administrativ 
ordning som skapar förutsättningar för framtidens 
hållbara samhälle. Ett samhälle där klimatet inte 
påverkas negativt och där staden har ett minimerat 
resursuttag av energi och råvaror. Kommunen kan 
inte uppnå detta på egen hand utan är beroende av 
samverkan och hjälp från nya och gamla invånare, 
verksamma, besökare samt offentliga och privata 
aktörer.

Åtaganden i Fyrspårsavtalet
Energi och klimatfrågan är en viktig del i det 
fyrspårsavtal som tecknats mellan kommunen, 
staten och Region Uppsala. Den bärande tanken 
är att byggnation och stadsutveckling i lägen 
nära järnvägsstationer ska skapa förutsättningar 
för hållbara transporter för många invånare och 
verksamma och därmed minska kommunens totala 
klimatpåverkan.

Enligt Fyrspårsavtalet så har kommunen ansvar för 
att ta fram planer för:

• klimatneutral energianvändning i bebyggelsen 
på områdesnivå

• fossilfria transporter Kommunens klimatarbete utgår från mål uppsatta inom EU 
respektive Sverige för energi och klimat. Källa: http://www.
energimyndigheten.se/klimat--miljo/sveriges-energi--och-
klimatmal/

De svenska energi- och klimatmålen 
till 2030 och framåt 

• Senast 2045 ska Sverige ha nettonutsläpp, varav minst 85  
procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige

• Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 
2030 jämfört med 1990 (gäller verksamheter som inte 
omfattas av EU:s system för handel och utsläppsrätter)

• Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska 
vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010

• Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 
jämfört med 2005 (genom minskad energiintensitet)

• Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar 
(men det är inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft)

Uppsatta mål inom EU till 2030 

• Minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent 
jämfört med 1990

• Minska energianvändningen med 32,5 procent genom 
bättre energieffektivitet

• Andelen förnybar energi ska vara minst 32 procent av 
den totala energianvändningen

• Andelen förnybar energi inom transportsektorn ska vara 
14 procent

• Sammankopplingen av den installerade elproduktions-
kapaciteten i alla medlemsstater ska vara minst 15 
procent



Inrikes och utrikes transporter är två av de sektorer som påverkar klimatet mest. Övergången till hållbara 
transportmedel är av största vikt för att nå uppsatta klimatmål.
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Koldioxidbudget för Knivsta
Knivstas koldioxidanalys och koldioxidbudget 
är ett analysunderlag som visar vilka delar 
kommunen bör satsa på, och inom vilken tidsram, 
för att kommunen ska klara sina utsläppsmål. 
För fördjupning, se Koldioxidanalys för Knivsta 
kommun 2020-2040.

Om kommunen ska klara utsläppsmålet för att 
uppnå FN:s 2ºC-mål måste kommunen minska 
sina koldioxidutsläpp med 16,4 procent årligen 
fram till 2040.

Fördelat på antalet invånare över 18 år så är 
koldioxidutsläppet för 2019 beräknat till 7,5 ton 
koldioxid per person och år. Om kommunen 
ska uppnå 2ºC-målet bör siffran för 2025 vara 
motsvarande 2,6 ton koldioxid per person och år, 
och 2040 vara motsvarande 0,2 ton koldioxid per 
person och år.

Den största delen av dagens koldioxidutsläpp 
i kommunen kommer från inrikes och utrikes 
transporter. 2016 stod de för 58 procent respektive 
34 procent av det totala utsläppet (tillsammans 
92 procent av det totala utsläppet). För att uppnå 
maximal effekt bör man således inrikta sig på 
att minska de transporter som genererar stora 
koldioxid utsläpp. 

De som flyttar in i västra Knivsta och Alsike bör 
redan från dag ett ha ett mycket lågt koldioxid-
utsläpp per person. Det finns en stor möjlighet 
att minska behovet av inrikes transporter som 
genererar koldioxidutsläpp för dessa nya invånare 
tack vara det mycket kollektivtrafiknära läget. 
Samtidigt krävs även en förändring i livsstil hos 
alla i kommunen där invånare väljer bort det som 
generar stora koldioxidutsläpp. 

Koldioxidanalysen är begränsad till så kallade 
territoriella utsläpp, vilket innebär att konsumtions-
baserade utsläpp som äger rum utanför kommunen 
inte är inräknade. Knivsta kommun bör ändå ta 
sin del av ansvaret för att bidra till att även utsläpp 
på andra platser minskar, och det bör därför 
inkluderas i planering av åtgärder. 
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Insatsområden energi och klimat
Fem insatsområden har identifierats som beskriver 
hur stadsutvecklingen mer konkret kan bidra till 
energiomställningen, minskad klimatpåverkan och 
minskad resursanvändning. Dessa områden är: 
fossilfrihet, kretslopp, förnybara och smarta system, 
klimatneutral och hållbar bebyggelse, teknisk 
infrastruktur, och samverkan och livsstil. Områden 
och förslag till åtgärder utgår ifrån sektorer med 
stor påverkan i koldioxidbudgeten

Fossilfrihet

All förbränning av fossila bränslen ökar den 
globala uppvärmningen. Kommunen har stora 
möjligheter att som offentlig aktör gå före och 
möjliggöra för sina invånare att bryta beroendet av 
fossila bränslen, och istället använda sig av lokala 
förnybara energikällor och energimedium så som 
exempelvis sol, vind, vatten, vätgas och biogas.

Kommunen kan agera som en föregångare 
genom att visa på olika lösningar inom de egna 
byggnaderna och den egna fordonsflottan, samt 
ställa krav på fossilfrihet vid upphandling av olika 
varor och tjänster. 

Kommunen har också möjlighet att besluta om 
strukturer i samhället som kan underlätta för och 
möjliggöra fossilfrihet, såsom samhällsplanering 
och bebyggelse, kollektivtrafik och infrastruktur. 
I arbetet med förslaget till transportplan för 
hållbar mobilitet finns grunden för ett samhälle 
som tillhandahåller goda transportmöjligheter 
och service på en hög nivå, samtidigt som alla 
transporter är fossilfria. 

För ett fossilfritt transportsystem krävs ändrade 
resvanor och att fordon med fossila drivmedel 
enbart används i undantagsfall. Detta förutsätter att 
det finns tillgång till alternativ med lägre utsläpp, 
såsom cykel, gång och kollektivtrafik. Region 
Uppsala har som regional kollektivtrafikmyndighet 
huvudansvar för länets kollektivtrafikförsörjning 
som bedrivs under varumärket UL. 2019 
genomfördes 85 procent av UL:s kollektivtrafik 
med fossilfritt drivmedel. Från år 2021 är målsätt-
ningen att all UL:s kollektivtrafik ska vara fossilfri. 
Tågtrafiken drivs med grön el och räknas som helt 
fossilfri. Kommunen kan också verka för en god 
tillgång till tankställen för förnybara drivmedel 
samt laddningsstationer.

Värmeproduktionen i det värmeverk som finns i 
Knivsta är till 99 procent fossilfri (källa Vattenfall 
AB) och stadsdelarna har därför goda möjligheter 
att värmas på ett fossilfritt sätt. 

Kretslopp, förnybara och smarta system

Dagens samhälle består till stor del av linjära och 
enkelriktade flöden där energi och resurser ofta 
färdas en väg för att sedan försummas. Det finns 
stor potential till energi- och klimatvinster om man 
lyckas få system, flöden och aktörer som samverkar 
med varandra. Ambitionen för västra Knivsta och 
Alsike är att skapa så välfungerade kretslopp som 
möjligt där vi påverkar natur, omgivning, klimat 
och biologisk mångfald så lite som möjligt.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till och 
det går inte på förhand att säga till exempel att 
små och lokala system är bättre än mer storskaliga 
och regionala. Det som är viktigt är att alla system 
och lösningar får en ordentlig utvärdering och 
jämförs mot varandra samt att man sedan väljer 
de lösningar som ger bäst sammanvägd helhets-
verkan. För att detta ska kunna göras krävs att alla 
inblandade aktörer förstår sin roll i helheten och 
väljer att aktivt medverka i lösningsorienterande 
dialoger.

Digitalisering möjliggör styrning och reglering av 
energiflöden på storskalig nivå. Om byggnader och 
anläggningar inom ett område kopplas ihop finns 
bland annat potential till minskning av energiför-
luster och lokal handel av energi.

Det finns också stor potential för användning 
av förnybara resurser som går att producera och 
utvinna lokalt, såsom solenergi och biomassa. 
Detta kan dessutom ge en ökad grad av självförsörj-
ning och en mer demokratisk produktion av energi 
och resurser, där även mindre samhällsaktörer har 
möjlighet att bidra. 

Knivsta kommun har för avsikt att samverka kring 
förnybara och smarta system. Detta gäller inte 
minst samverkan med Uppsala kommun, som har 
ambitionen att skapa samverkande tekniska och 
administrativa system som ska ersätta dagens linjära 
system med slutna kretslopp. 



Hållbarhet gäller både planering, byggande och drift. Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) är ett passivhus, som
 dessutom producerar en del av sin el genom solceller på taket.
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Hållbar och klimatneutral bebyggelse

För att kunna uppnå Fyrspårsavtalets intentioner 
och målsättningen om hållbara stadsdelar så krävs 
att den nya bebyggelsen planeras och uppförs 
på ett hållbart sätt och att bebyggelsen bidrar till 
samhällstjänster och klimatnytta under sin livstid. 
Hållbarhetsambitionen gäller från planeringsskede 
till byggskede och sedan förvaltningsskede, ända 
fram till framtida återbruk eller återvinning..

Genom att byggprojekten i de nya stadsdelarna 
föregås av en livscykelanalys (LCA) kan 
kommunen och byggaktörerna få större möjlighet 
att styra mot det mest hållbara och lämpliga 
projektet för den aktuella platsen.

Regeringen planerar att införa krav på klimat-
deklarationer vid byggnation från 2022. Boverket 
föreslår att krav på maximalt utsläpp av växthusga-
ser ska införas från 2027. Kravet bedöms hamna 
runt 20 till 30 procent lägre klimatutsläpp än 
ett referensvärde som tas fram i en studie med 
klimatberäkningar. Ambitionen är att kommunen 
i västra Knivsta och Alsike redan nu inför krav på 
klimatdeklarationer samt gränsvärdet bör sättas 
enligt Boverkets förslag för 2027 för att sedan 
skärpas ytterligare framöver.

Det finns också möjlighet att underlätta för hållbar 
bebyggelse i bredare mening då hela kvarter och 
stadsdelar betraktas. Planering av väginfrastruktur 
kan bidra till minskade behov av transporter 
och att främjar cykling, gång och kollektivtrafik, 
solelproduktion kan möjliggöras genom att beakta 
solinstrålning och byggnaders orientering, mark -
användning kan väljas som bidrar till klimatnytta. 

Teknisk infrastruktur

En grundpelare i samhällets fysiska struktur är den 
tekniska infrastrukturen med vatten och avlopp, 
el, fjärrvärme, tele, fiber och eventuellt gas och 
kyla. Det är viktigt att dessa system planeras och 
utvecklas på ett genomtänkt sätt för att få ett 
robust och effektivt system. Som nämns i stycket 
om kretslopp, förnybara och smarta system kan 
ytterligare en dimension nås ifall man dessutom 
kan koppla ihop och sluta systemen. 

I framtidens städer används distributionsnäten för 
el och värme som en möjliggörare av energiåter-
vinning och energidelning av flera aktörer inom en 
stadsdel/område.
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Vatten och avlopp

Kommunens VA-leverantör Roslagsvatten arbetar 
aktivt med att minska elförbrukning och kemika-
lieförbrukning och köper grön el som produceras 
efter strikta miljökriterier. Slam producerat vid 
Knivsta reningsverk är certifierat enligt Revaq. Vid 
projektering av anslutning till Käppalaverket eller 
annan framtida avloppsreningslösning kommer 
modern och energieffektiv teknik att användas. 

Med ökad nederbörd, ökad temperatur och andra 
förändringar orsakade av klimatförändringar ökar 
också kraven på VA-infrastrukturen. Därför arbetar 
Roslagsvatten med att anpassa ledningssystemen 
för förändrade flöden och anpassar reningen för att 
klara ökad bakterietillväxt.

Fjärrvärme

I dag består bränslet till 99 procent av biobränsle 
vilket gör fjärrvärmen i Knivsta så gott som 
koldioxidneutral. Målsättningen är att vara koldiox-
idneutral i Knivsta kommun senast 2030. Vattenfall 
arbetar tillsammans med Knivsta kommun för att 
kunna erbjuda produkter och tjänster som minskar 
kundernas klimatavtryck, direkt eller indirekt.

Genom att erbjuda producenter med 
överskottsvärme (industrier, fryslager, livsmedels-
producenter med flera) att leverera överskottsvärme 
till fjärrvärmenätet mot ersättning så utnyttjas 
resurser som annars skulle gå till spillo samt att 
ortens klimatavtryck minskar.

Vattenfall planerar att förnya produktions-
anläggning i Knivsta för att säkerställa leveransen 
idag och till kommande utbyggnad.

El

En fungerade elförsörjning är viktigt för samhället. 
Vattenfall Eldistribution AB som har  
nät  koncessionen i kommunen (det vill säga 
ensamrätt på att leverera el) har startat upp ett 
arbete för att analysera elnätet för att klara av 
kommande ökade elbehov. Utöver tillgänglig 
nätkapacitet lokalt erfordras att det finns kapacitet 
tillgänglig i stamnätet. 

Samverkan och livsstil
Kommunen har sällan full rådighet i frågor som rör 
energi och klimatpåverkan. För att nå uppsatta mål 
krävs dels samverkan och samförstånd med andra 
aktörer och dels att invånarna kan och vill leva på 

ett hållbart sätt. Här behövs en gemensam framtids-
bild som inkluderar olika möjligheter för ett 
hållbart samhälle på ett sätt som är inkluderande 
för alla som verkar och bor i kommunen. 

Mobilitetshubb blir kretslopps- och 
servicehubb

I många stadsutvecklingsprojekt har parkerings-
huset utvecklats till ett bredare mobilitetskoncept 
och kan komma att bli en central del och samlings-
punkt i den framtida staden. Ett potentiellt nästa 
steg är att utveckla hubben och administrationen 
till att inbegripa även resurs- och energihantering. 
Där den i sin enklaste form erbjuder förpackningså-
tervinning och återbruk till att sin mest avancerade 
form producera, lagra och distribuera energi.

Aktiva kunder och lokala gemenskaper

Privatpersoner, företag, föreningar och lokala 
gemenskaper kan bli mer aktiva inom energisys-
temet och själva bidra till klimatåtgärder. Till 
exempel finns god potential för mindre aktörer att 
bidra med lokal energiproduktion såsom biogas 
och solel. Andra energitekniker såsom energilag-
ring och laststyrning ger möjlighet att erbjuda 
stödtjänster till elsystemet och exempelvis avhjälpa 
lokal kapacitetsbrist. Det kan också potentiellt 
användas som reservkraft och därmed bidra till 
lokal resiliens för elförsörjningen. Att underlätta 
och ge incitament till mindre aktörer att bli mer 
aktiva och stötta systemet kan vara ett kostnads- och 
samhällseffektivt sätt att ställa om energisystemet. 

Även inom andra resurser än energi finns potential 
till större lokal självförsörjning och för mindre 
aktörer att medverka, vilket kan bidra till ett 
mer robust och resilient system. Dricksvatten 
och avlopp kan utgöra sådana möjligheter, där 
lokala aktörer såsom fastighetsägare kan använda 
regnvatten från hustak eller gå ihop och skaffa ett 
gemensamt, mindre reningsverk. Även stadsodling 
kan bidra med gröna miljöer i städerna, en lokal 
matproduktion och dessutom en stärkt social 
gemenskap. På samma sätt finns också inom 
fjärrvärme möjligheter att nyttja spillenergi eller 
att anpassa värmebehovet och möjlighet att kapa 
effekttoppar på värmesidan, vilket kan bidra till att 
fossil produktion undviks.



Idrottshall i Rosendal i Uppsala, byggd i klimatsmarta material och stod färdig tidigt i processen för att invånare i 
nya områdens skulle ha platser för kultur, idrott och möten tillgängliga från början. Foto: Urban Minds
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Hållbart näringsliv

Näringslivet har stor potential att utvecklas och 
bidra till det som behövs i ett hållbart samhälle. 
Entreprenörskap har historiskt en expertis och 
erfarenhet av flexibilitet och anpassning till 
ändrade förutsättningar. Hos befintliga företag 
finns behov av omställning, exempelvis övergång 
till cirkulära och förnybara resurser, produktion 
och tjänster som är anpassade till marknader som 
kommer att existera i framtiden. Det krävs hållbara 
affärsmodeller i hela ledet, inklusive design som 
främjar hållbar konsumtion. 

Hållbara livsstilar

Förändrade normer och syn på livskvalitet kan 
ge utrymme för en mer hållbar konsumtion och 
livsstil. I en levande stad finns ett större utbud 
och variation av delade ytor, både allmänna och 
privata, vilket kan motivera minskad bostadsyta. 
Det finns möjliga synergieffekter mellan olika 
samhällsfrågor, exempelvis att gång och cykel 
istället för bil är bättre både för hälsan och ur 
miljösynvinkel, och att lokal matproduktion kan 
minska transportbehovet samtidigt som det stärker 
social sammanhållning.

Det finns en viss medvetenhet om vår 
klimatpåverkan, biologisk mångfald och andra 
hållbarhetsfrågor, men tekniska, juridiska, sociala 
och ekonomiska system gör ofta att människor 

ändå lever ohållbart. Det finns helt enkelt ett glapp 
mellan attityder och beteenden. Om boende och 
verksamma ska kunna agera hållbart krävs det både 
att den enskilde har kunskap och motivation, och 
att det är lätt att göra rätt. Det krävs acceptans, 
förståelse, tillit och en känsla av samhörighet. De 
nya stadsdelarna behöver utvecklas i dialog med 
de som kommer leva sina liv där, för att säkerställa 
att rätt funktioner och kvaliteter kommer på plats 
och effektivt leder till ett hållbart samhälle. Det 
kan handla om grundläggande kvaliteter så som 
nära och attraktiv offentlig och privat service, goda 
utbildningsmöjligheter, tillgång till kultur- och 
fritidsaktiviteter, goda boende- och livsmiljöer samt 
en god och hållbar mobilitet. 

Knivsta kommun är till stor del ansvarig för 
samhällsfunktionerna och har möjlighet att påverka 
de strukturer som medger social och ekologisk 
hållbarhet. Kommunen behöver löpande följa 
upp förhållandet mellan attityder, beteenden och 
hållbarhet, och anpassa fysiska strukturer såväl som 
information, regler och projekt för att säkerställa att 
uppsatta mål nås. 
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Genomfört arbete

Underlag till en energi- och klimatstrategi

Med stöd av ”Samordning för ökat bostadsbyg-
gande” genomförde kommunen under 2019 
ett tvärsektoriellt workshoparbete i syfte att ta 
fram underlag och idéer till en energi- och 
klimatstrategi. Se Förslag till rumslig energi- och 
klimatstrategi för Knivsta kommun.

Avsiktsförklaring klimatneutralitet på 
områdesnivå

Efter Fyrspårsavtalets tecknande påbörjades en 
dialog med Vattenfall AB som är fjärrvärme-
leverantör i kommunen kring hur man kan få 
till en fördjupad samverkan kring ambitionen 
att skapa klimatneutrala stadsdelar. Dialogen 
har bland annat utmynnat i en avsiktsförklaring 
mellan kommunen, Vattenfall AB, Knivstavatten 
(kommunens VA-huvudman) samt Alsike fastighets 
AB (kommunens exploateringsbolag i Alsike). 
Den grundläggande idén för tänkt samverkan är 
att energi- och klimatfrågan ska komma in mycket 
tidigare i kommunens stadsbyggnadsprocess än 
vad som är normalt i dagsläget och därmed skapa 
möjligheter för en bra energiplanering.

Källsorterande avlopp

Med stöd av ”Samordning för ökat bostadsbyg-
gande” har två utredningar gällande alternativa 
avloppslösningar tagits fram under 2020. Dessa kan 
användas som underlag när kommunen ska välja 
hur den framtida avloppshanteringen ska fungera.
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Inriktning för 
framtida planering

• Nytillkommen bebyggelse ska vara klimat-
neutral på områdesnivå senast år 2035.

• En tydlig definition av vad en klimatneutral 
stadsdel är ska tas fram. Gärna i samverkan 
med Gävle kommun och Uppsala kommun 
(som båda har liknande avtal med staten).

• Invånare och verksamma i västra Knivsta 
och Alsike ska kunna leva ett fossilfritt liv 
senast år 2035.

• För den enskilde ska det vara lätt att göra de 
val i vardagen som bidrar till en minskad 
klimatpåverkan.

• Kommunen ska i ett tidigt skede i sina 
planeringsprocesser ta in energi- och 
klimatfrågan i syfte att skapa goda förutsätt-
ningar från början.

• Den nya bebyggelsen ska bidra till ett 
minimerat resursuttag av energi och råvaror 
och i möjligaste mån ska lokala kretslopp 
premieras.

• Staden bör se till att bibehålla en flexibilitet 
i sina strukturer för att på ett bättre sätt 
kunna anpassa sig till framtida lösningar 
och behov.

• Underlag såsom koldioxidbudgetar, klimat-
deklarationer, livscykelanalyser ska ligga till 
grund för beslut om lämplig bebyggelse.

• Inför markanvisningar, detaljplaner 
och exploateringsprojekt ska en särskild 
hållbarhetsöverenskommelse tecknas 
mellan kommunen och de aktörer som ska 
utveckla ett område. Av överenskommelsen 
ska det framgå gemensamma ambitioner 
och åtaganden som visar hur bland annat 
klimatneutralitet och fossilfrihet ska uppnås.

• Kommunen bör fortsätta att fördjupa sin 
samverkan med offentliga och privata 
aktörer i syfte utveckla det hållbara och 
klimatneutrala samhället.

 Läs mer!
”Koldioxidanalys för Knivsta kommun 2020-2040” (Dnr KS-2018/805) 

Förslag till rumslig energi- och klimatstrategi (2020-06-22) Tyréns, Samordning för ökat bostadsbyggande och Knivsta 
kommun

Avsiktsförklaring västra Knivsta och Alsike – klimatneutral energianvändning i bebyggelsen på områdesnivå (Knivsta 
kommun, Vattenfall AB, Roslagsvatten AB, Alsike fastighets AB)

Förstudie avseende avloppslösningar för nya stadsdelar i Knivsta och Uppsala (2020-06-03) EcoLoop, Samordning för ökat 
bostadsbyggande, Uppsala kommun och Knivsta kommun

Fördjupad förstudie avseende källsorterande avloppslösningar för nya stadsdelar i Knivsta och Uppsala (färdigställs december 
2020) EcoLoop, Samordning för ökat bostadsbyggande, Uppsala kommun och Knivsta kommun
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5. Genomförande
Västra Knivsta och Alsike kommer att 
växa och utvecklas under en lång tid. 
Det är viktigt att genomförandet av 
stadsutvecklingsstrategins planer och 
ambitioner vägleder den utvecklingen 
och att kommunen har kontroll över de 
investeringar och löpande kostnader som 
kommer med detta. 

För den hållbara stadens skull är det viktigt 
att saker görs i rätt ordning och att det inte 
skapas låsningar och kortsiktiga lösningar 
som blir en belastning för staden längre 
fram. Den långa tidshorisonten gör det 
viktigt att planera för flexibilitet och skapa 
förutsättningar för staden att anpassa sig 
till framtidens lösningar och behov. 
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Utbyggnadsordning
Staden kan inte byggas på en gång och det kan vara 
nödvändigt att spara vissa ytor för framtida behov. 
Samtidigt bör hänsyn tas till att byggarbeten kan 
störa, och att invånare inte ska behöva känna att de 
bor på en byggarbetsplats i flera år.

Genom stadsutvecklingsstrategin skapas en 
möjlighet att lägga en bra grund och förutsägbarhet 
i kommunens planerings- och budgetarbete. 

Flera grundförutsättningar behöver uppnås för 
att olika delar av den föreslagna utbyggnaden ska 
kunna genomföras. Dessa inkluderar att utbyggd 
avloppsreningskapacitet ordnas, att satsningar på 
kollektivtrafik och järnvägsutbyggnader görs och att 
det finns aktörer som vill bygga.

Delområden
För ett strukturerat genomförande så delas västra 
Knivsta och Alsike in i nedanstående delområden. 
Grundtanken är att varje delområde utgörs av en 
stor och generell detaljplan som kan fungera över 
en längre tid. I planskedet måste respektive område 
studeras mer i detalj för bästa möjliga lösning. De 
kvantiteter och tider som nämns nedan är en första 
uppskattning och ska inte ses som en hård styrning. 
I västra Knivsta och Alsike går hållbarhet och 
kvalitet före kvantitet.

I sammanställningen av delområden finns inte 
de byar som potentiellt skulle kunna utvecklas i 
stråket mellan västra Knivsta och Alsike med. En 
detaljstudie av möjligheten att utveckla dessa byar 
ska göras i ett senare skede.

Generella aspekter för varje delområde
Strukturen och planeringen bygger på att alla 
delområden ska innehålla blandstadskvarter och 
grundläggande funktioner och kvaliteter som till 
exempel park/natur, lokalgator, torg, lekplatser, 
mötesplatser, dagvattenhantering, mobilitets-
funktioner och verksamheter.

Det är viktigt att varje delområde utgår från 
sina särskilda kvaliteter och planeras utifrån ett 
helhetsperspektiv samt skapar identitetsskapande 
bebyggelse och miljöer. Ambitionen är att alla 
delar av staden ska vara så levande som möjligt.

Delområden i västra Knivsta
Västra Knivsta har delats in i följande delområden/
etapper. Se även kartbild på följande uppslag. 

Lötängen

Detaljplanering av Lötängen pågår. Omvandling 
av det gamla industriområdet är en välkommen 
utveckling i västra Knivsta. I Lötängen skapas 
utrymme för det som förmodligen blir västra 
Knivstas nästa skola och förskola. Knivstavägen 
som leder ner mot stationen kommer att bli ett 
viktigt stråk. Här finns det möjlighet att få till ett 
stadsdelscentrum med service och verksamheter.

Detaljplaneringen är påbörjad och utbyggnad bör 
vara klar till i början av 2030-talet.

Ängby entré (Centrala Ängby)

Centrala Ängby är till stor del redan planerat och 
byggnationen är redan påbörjad. I syfte att bygga 
färdigt och sluta rummet kring Gredelby stadsgata 
så föreslås de återstående delarna hanteras inom 
det så kallade Ängby entré. Här föreslås det även 
att Region Uppsalas nya vårdcentrum ska placeras. 
Där får det ett strategiskt läge utifrån alla transport-
sätt. Det finns även potential att få till en förskola 
och en mobilitetshubb här. 

Planering bör påbörjas i närtid och utbyggnad bör 
färdigställas innan 2030-talets början.

Västra Ängby

När Lötängen växer fram är det lämpligt att även 
motsatt sida av Gredelby stadsgata bebyggs. Det 
skulle innebära att omvandlingen av Gredelby-
leden skulle kunna färdigställas. Västra Ängby får 
ett fint läge intill Ängbyskogen och landsbygden i 
väster. Här finns även möjlighet att utveckla Ängby 
park som en kulturell kärna i västra Knivsta.

Detaljplanering och utbyggnad bör starta i närtid.
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Nydal norra

I detta centrala läge finns stora möjligheter att 
få till kvalitativ stadsbebyggelse. Här bör det 
lämpligtvis fokuseras på att etablera kontor, 
verksamheter och service i hög utsträckning. 
Strategiska tomter bör sparas för framtida behov. 
Med en centralt belägen skola finns möjlighet att 
utveckla konceptet ”skolan mitt i byn” där skolan 
kan fungera som hjärta och central mötesplats för 
staden. Här är det viktigt att få till en koppling över 
järnvägen till östra Knivsta.

Här finns en del beroenden att hantera innan 
utbyggnad kan ske, men planering bör påbörjas 
före 2025.

Knivsta station

Knivsta station med sitt fina stationshus i mitten 
har stor utvecklingspotential. Stationen behöver 
uppgraderas så att den bättre svarar mot den 
resandemängd som finns i dag, men också den 
som väntas komma i framtiden. Fokus bör ligga 
på att förbättra möjligheten för kollektivt resande 
samt gång och cykel. Centrumverksamheter ges 
lämpligen företräde framför bostäder. I området 
omkring stationen ligger även Engvallen, som 
utvecklas till en grön allaktivitetsyta, eventuellt 
med inslag av kultur, och Knivstavägen, som kan 
utvecklas till ett attraktivt stråk.

Planering av detta område bör starta snarast men 
utbyggnaden kan pågå över lång tid.

Tarv västra

I Tarv kan det på längre sikt skapas en blandad 
stadsdel med god koppling till grönska i form av 
skogen Hammaren och en trevlig kulturmiljö kring 
gården Nya Tarv. 

Planering och utbyggnad bör ske efter 2035.

Nydal södra

Där dagens reningsverk ligger placerat finns det 
potential att utveckla staden. Detta förutsätter 
såklart att ett annat sätt att lösa kommunens 
avloppsrening har identifierats och fastställts. Det 
finns även topografiska utmaningar såväl som 
stora delar som är sankmark. Med en ny bro över 
järnvägen i höjd med Knivsta Centrum för idrott 
och kultur (CIK) så får området en god koppling 
till östra Knivsta.

Planering och utbyggnad bör ske efter 2035.

Trunsta

Trunsta kommer bli västra Knivstas norra 
entré med ett fint läge intill Ängbyskogen och 
landsbygden. Här kan man tänka sig att det 
företrädesvis byggs bostäder och service kopplat 
till dessa men det finns eventuellt en möjlighet för 
besöks- och areella näringar att etablera sig här. 
Skolan har möjlighet att försörja landsbygd och de 
eventuella byarna i norr.

Planering och utbyggnad av Trunsta ligger 
rimligtvis långt fram i tiden.

Oleda

Om utbyggnad av Oleda förverkligas tar staden ett 
steg ut i odlingslandskapet. Det blir extra viktigt att 
landskapsbild och åkermark hanteras på ett bra sätt. 
Marken är idag i privat ägo och utbyggnaden blir 
bara av om ägaren önskar det. Oleda skulle kunna 
bli ett fint område med utblick över landsbygden i 
västligt läge, och för en skola med odlingsinriktning 
och närhet till Dränggårdens odlingar samt 
skogsområden.

Delområden

Blandad stadsbebyggelse med i 
huvudsak kontor, handel och service

Blandad stadsbebyggelse med i 
huvudsak flerbostadshus med lokaler i 
bottenvåningen

Huvudsakligen bostäder med 
erforderlig offentlig service



Kartan visar de olika delområden i västra Knivsta som omnämnts. 
Angivet antal bostäder och tidsramar är preliminära, och behöver 
inte innebära att detaljplanering påbörjas. Teckenförklaring till kartbilden finns på föregående sida.
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Delområden i Alsike
Alsike har delats in i följande delområden/etapper. 
Se även kartbild motstående sida. 

Alsike nord etapp 2a

Detaljplaneringen av denna del har pågått ett tag. 
Byggnation spås kunna påbörjas inom de närmsta 
åren.

Alsike nord etapp 2b

Detaljplaneringen av denna del har pågått ett tag. 
Byggnation spås kunna påbörjas inom de närmsta 
åren. Här ingår bland annat en idrottshall för 
Adolfsbergsskolan.

Hälleborg (ANE2c)

Hälleborg är en viktig del av östra Alsike. I 
korsningen Björkkällevägen/Brunnbyvägen bildas 
en central nod.

Alsike gamla stationssamhälle

Här har det funnits intresse av förtätning under en 
längre tid. Bland annat pågår detaljplaneläggning 
av området Fornåsa. Pinglaström med dess natur- 
och kulturmiljö gör detta område till en pärla 
ett stenkast från den framtida stationen som bör 
behandlas med varsamhet.

Alsike station

Här ska Alsikes nya järnvägsstation landa. Förutsätt-
ningarna är komplicerade med tanke på topografi 
och delvis svåra markförhållanden. Kring stationen 
bör centrumfunktioner lokaliseras och det är 
viktigt att det finns goda kopplingar under och över 
järnvägen. Här kan det med fördel sparas kvarter 
eller tomter för framtida behov.

Planeringen bör påbörjas i närtid men 
utbyggnaden kan ta tid, inte minst med hänsyn till 
järnvägsutbyggnaden.

Alsikehöjden

Som namnet antyder så kommer detta område att 
ligga på en höjdrygg alldeles intill det kommande 
stationsläget. De största utmaningarna rör topografi 
och naturvärden.

Planering och utbyggnad kan rimligen vänta till 
efter 2030.

Ekedalen

Ekedalen hamnar i ett viktigt stråk mot Knivsta och 
blir en entré till Alsike söderifrån.

Tegelhagen

Tegelhagen kan få en intressant bebyggelsestruktur 
med ett tydligt grönt inslag och en stor skoltomt i 
fint söderläge.

Lilla Vrå

Lilla Vrå är förmodligen den sista biten i pusslet 
på den östra sidan om järnvägen. Tack vare 
”parkodukten” över järnvägen möjliggörs både 
närhet till Lunsen och Bergsbrunna. Det är möjligt 
att delar av detta område bör ingå i delområdet 
Hälleborg.

Framtiden

Området Framtiden ligger relativt långt fram i 
tiden men har stor potential på grund av sin närhet 
till naturen och Lunsen samt att det bara kommer 
att vara cirka fem kilometer till Bergsbrunna om 
man cyklar längs järnvägen.

Delområden 

Blandad stadsbebyggelse med i 
huvudsak kontor, handel och service

Blandad stadsbebyggelse med i 
huvudsak flerbostadshus med lokaler i 
bottenvåningen

Huvudsakligen bostäder med 
erforderlig offentlig service



Kartan visar de olika delområden i Alsike som omnämnts. Angivet antal bostäder och 
tidsramar är preliminära, och behöver inte innebära att detaljplanering påbörjas. 
Teckenförklaring till kartbilden finns på föregående sida.
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Investeringar
Det kommer att krävas en mängd investeringar 
när utbyggnaden av västra Knivsta och Alsike ska 
genomföras. Utgångspunkten är att mobilitetsinfra-
struktur samt grön-blå infrastruktur (alltså grönytor, 
vattendrag med mera) ska finansieras uteslutande 
av så kallade exploateringsbidrag från de aktörer 
som får byggrätter inom stadsdelarna. Den tekniska 
infrastrukturen finansieras genom anslutnings- och 
brukaravgifter och den sociala infrastrukturen 
finansieras till stor del av skattekollektivet om inte 
andra finansieringsformer går att hitta.

Övergripande investeringar i 
infrastruktur
För att få ett fungerande och hållbart samhälle är det 
nödvändigt att åstadkomma övergripande investeringar 
i grön/blå- och mobilitetsinfrastruktur. Dessa kan inte 
kopplas till specifika detaljplaner men är nödvändiga 
för att få en fungerande helhet. Kostnaderna för dessa 
ska därför fördelas på de som exploaterar i västra 
Knivsta respektive i Alsike. Flera av dessa objekt tillhör 
statliga och regionala funktioner och bör således helt 
eller delvis finansieras av statliga medel.

Västra Knivsta

• Koppling över järnväg vid Centrum för idrott 
och kultur

• Koppling över/under järnväg söder om Knivsta 
station

• Järnvägsstation med bussterminal 
(Resecentrum)

• Stadspark/stråk

• Trunstavägen/Björkkällevägen

Alsike

• Trafikplats E4, inklusive väganslutning

• Bro över järnväg

• Gång- och cykeltunnel under järnväg

• Pinglaström 

• Parkodukt (bro för människor och djur) över 
järnväg

• Järnvägsstation med bussterminal

• Vägnät som kopplar till Bergsbrunna i Uppsala 

Viktigare investeringar i västra Knivsta.

Viktigare investeringar i Alsike.
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Behov av förbättrad och ny 
väginfrastruktur

Det är viktigt att de nya stadsdelarna får en 
fungerande väginfrastruktur som kopplar dem till 
sitt omland på lokal, regional och statlig nivå. Det 
gäller gång och cykel och kollektivtrafik men även 
vägar med en bättre funktion och kapacitet för 
övriga motorfordon kommer att behövas. Under 
2020 och 2021 pågår, parallellt med denna stadsut-
vecklingsstrategi, en åtgärdsvalsstudie där befintliga 
och kommande brister i fyrspårets omland utreds 
och möjliga åtgärder kommer att föreslås. Åtgärds-
valsstudien inbegriper ett mycket större geografiskt 
område än denna stadsutvecklingsstrategi, och 
slutsatserna/åtgärderna från studien kommer 
istället sannolikt behöva hanteras inom ramen för 
kommunens översiktsplanearbete. 

Resultatet av åtgärdsvalsstudien är inte klar ännu 
men nedan följer några av de mest strategiskt 
viktiga åtgärderna som kan komma att föreslås.

• Gång- och cykelväg mellan Knivsta-Alsike-Syd-
östra staden längs med järnvägen (finns med i 
Fyrspårsavtalet)

• Trafikplats E4 (Mora stenar) gemensam för 
Alsike och Sydöstra staden i Uppsala (Med  -
finansieringsavtal tecknat i april 2021)

• Koppling från Alsike till trafikplats Mora stenar 
och Sydöstra staden

• Gång- och cykelväg Alsike – Östunavägen

• Bättre koppling mellan Knivsta och Alsike 
väster om järnvägen

• Gång- och cykelväg väg 255 mellan Vassunda 
och södra Uppsala

• Gång- och cykelväg från södra Knivsta till 
Odensala

• Trafikplats E4 (Nor) söder om befintlig 
trafikplats. 

• Öst-västlig koppling till Trafikplats Nor

Fördelning av övergripande 
exploateringskostnader
För att kunna bygga fungerande och attraktiva 
stadsdelar krävs det att investeringarna i delav-
snittet ovan går att genomföra. För att inte belasta 
skattekollektivet direkt ska kostnaden för de objekt 
som inte får statlig finansiering fördelas på alla 
de som exploaterar och får nya byggrätter i västra 
Knivsta och Alsike. Hur den kostnaden ska fördelas 
ska närmare beskrivas i reviderade riktlinjer för 
exploateringsavtal.

Exploateringskalkyl
Att göra en stor övergripande exploateringskalkyl 
för två stora områden som ska byggas ut under en 
längre tid är förenat med många osäkerhetsfaktorer. 
Osäkerheten rör bland annat hur stor del av den 
statliga infrastrukturen som kommunen måste 
finansiera, utveckling av markpriser, marknads-
djup, när i tiden som exploatering kan ske, anlägg-
ningskostnader, oförutsedda markförutsättningar 
osv.

Observera att beräknade kostnader och värden 
nedan är högst preliminära och osäkra och ska 
endast ses som en fingervisning för att kunna 
bedöma möjligheten att genomföra denna 
utbyggnad.

Om kommunen beslutar att arbeta vidare enligt 
denna stadsutvecklingsstrategi ska mer detaljerade 
och områdesvisa kalkyler göras innan respektive 
etapp påbörjas.

Anläggningskostnader

En första grov uppskattning visar att kostnaden för 
utbyggnad av all allmän plats samt övergripande 
investeringar i infrastruktur kan uppgå till över två 
miljarder kronor.

Markvärde ny användning

Den totala bruttoarean av en full utbyggnad av 
15 000 bostäder, kontor, verksamheter, service och 
offentliga lokaler uppskattas till cirka 1,4 miljoner 
kvadratmeter.

En första uppskattning av värdet på den mark som 
ges en ny användning uppskattas till cirka 4,3 
miljarder kronor. Indexerat över tid uppgår värdet 
till 6,4 miljarder kronor.
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Gemensamma mobilitetslösningar
En bärande idé för de nya områdena är att 
människors och varors mobilitet ska hanteras 
utifrån ett större helhetsperspektiv än vad man 
normalt brukar planera för, för att på så sätt 
säkerställa att Fyrspårsavtalets hållbarhetsmål nås. 
Därför placeras mobilitetshubbar i strategiska 
lägen som ska ta hand om mycket av det bilpar-
keringsbehov som finns i närområdet (läs mer om 
mobilitetshubbar i avsnitt 4.1). Det kommer att 
frigöra värdefulla ytor på övrig kvartersmark men 
måste finansieras. De exploatörer/byggherrar som 
slipper anlägga egna parkeringar kommer istället 
att behöva finansiera de gemensamma mobilitets-
husen. Det skulle till exempel kunna göras genom 
att kommunen tar ut en så kallad parkeringslösen 
(mobilitetslösen) av de aktörer som bygger sådant 
som generar ett parkeringsbehov eller att en grupp 
exploatörer går samman och själva ordnar en 
mobilitetshubb.

Kommunen behöver ta fram en plan för hur de 
gemensamma mobilitetslösningarna ska hanteras 
och finansieras. Utöver detta behöver kommunen 
också ta ställning till om det går att organisera en 
mobilitetsfond och skapa ett mobilitetsbolag. (Se 
även Transportplan för hållbar mobilitet).

Social infrastruktur
Nedan listas ett sannolikt behov av investeringar i 
social infrastruktur fram till 2035. 

Västra Knivsta

- Nya förskolor

- Nya skolor

- Högstadium

- Idrottshallar

- Bibliotek

- Fritidsgård

- LSS-boende 
(servicebostäder och 
gruppbostäder)

- Idrottsplats

- Bollplaner

- Utomhusscen

Alsike

- Nya förskolor

- Nya skolor

- Högstadium

- Idrottshallar

- Bibliotek

- Fritidsgård

- Idrottsplats

- Bollplaner

- LSS-boende  
(servicebostäder och 
gruppbostäder)

Tillgängligt för Knivstas invånare

Simhall, gymnasieskola, vårdcentrum, 
vårdboenden

Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur är de ledningar, verk, och 
andra tekniska installationer som försörjer och 
tar hand om stadens vatten, avlopp, dagvatten, 
värme/kyla, el, telekommunikation och fiber. Det 
kommer att krävas omfattande investeringar för de 
aktörer som hanterar dessa system och det är viktigt 
att detta samordnas för att minimera kostnader och 
tidsåtgång.

VA-huvudman (Knivstavatten/
Roslagsvatten)

För att kunna ansluta den planerade bebyggelsen 
till ett allmänt vatten- och avloppssystem behöver 
systemet byggas ut. Idag saknas avloppsreningska-
pacitet i tätorterna Knivsta och Alsike, och i Alsike 
saknas även vattenkapacitet för den planerade 
bebyggelsen. I dagsläget saknas beslut om hur 
systemet ska byggas ut och kostnadsuppskattningar 
är därför inte möjliga att göra utan mycket stora 
felmarginaler. Målsättningen är att inom den 
närmaste tiden ta beslut om vägval för det framtida 
vatten- och avloppssystemet. Som huvud alternativ 
utreds möjligheten att ansluta till Käppala 
reningsverk. Då kommer det troligtvis även avgöras 
om ett särskilt källsorterande avloppssystem ska 
byggas för Alsike. Beslutet kommer att få betydelse 
för va-infrastrukturens ytbehov i samhället.

Statlig infrastruktur
En grundsten i denna stadsutveckling är statens 
åtagande att investera i två nya järnvägsspår på 
Ostkustbanan samt en ny station i Alsike. Vidare 
finns även ett åtagande att investera i en gång- och 
cykelväg längs med järnvägen mellan Knivsta och 
sydöstra staden i Uppsala.

Utöver investering i järnväg kommer Knivsta och 
Alsike vara beroende av ytterligare investeringar 
i statligt vägnät för att på ett bra sätt knyta ihop 
tätorterna med regionen i övrigt. När staden 
byggs ut kommer sannolikt även omkringliggande 
landsbygd få ett ökat behov av att kunna resa på 
ett hållbart sätt. Därav finns det ett stort behov att 
se över det statliga vägnätet omkring Knivsta och 
Alsike vad gäller möjligheten att gå, cykla och åka 
kollektivt.
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Samordning, utveckling och framtida 
behov av teknisk infrastruktur
När staden byggs ut kommer det både initialt och 
fortlöpande att finnas ett stort behov av samordning 
och utveckling av den tekniska infrastrukturen. 
Det finns många potentiella vinster att göra om de 
olika ledningsägarna samordnar sitt arbete. Om 
kommunen tar beslut om lokalt källsorterande 
avloppssystem kommer även flera av kommunens 
enheter att beröras av samordningen.

Kommunen bör även samordna sitt arbete 
med Uppsala kommun och deras arbete med 
sydöstra staden. Avståndet mellan Alsike C och 
Bergsbrunna C är sex kilometer och det finns 
potentiellt samordningsvinster att göra gällande 
den tekniska infrastrukturen

El

Vattenfall bedömer att en successiv utbyggnad av 
det lokala elnätet i takt med stadens utbyggnad 
kommer vara möjlig. Med stor sannolikhet 
kommer en ny fördelningsstation för lokalnätet 
behövas i Alsikeområdet närmare år 2040 (cirka  
30 x 25 meter). Möjligen kommer en ny inmat-
ningspunkt (större transformatorstation) bli aktuell 
i östra Alsike. En ny transformatorstation kräver 
tillgång till en större markyta, runt 150 x 50 meter 
inklusive markåtkomst/kabelstråk för anslutande 
region- och lokalnätsledningar.

Fjärrvärme

Vattenfall AB producerar och försörjer Knivsta 
tätort och delar av befintliga delar av Alsike 
tätort med fjärrvärme. Befintlig värmepanna 
i värmeverket vid Gredelbyleden är på väg att 
nå slutet på sin livslängd och behöver bytas 
ut. Vattenfall utreder möjligheten att bygga en 
5 MW pelletspanna med ackumulatortank och 
rökgasrening där dagens värmeverk är placerat med 
målsättningen att den nya pannan är i drift före 
2025. Någon ytterligare yta för fjärrvärmeverk inom 
utvecklingsområdena bedöms inte vara aktuell.

Kretslopp, återvinning och avfall

När kommunen växer behöver möjligheten till 
återvinning och sortering av material i olika steg 
av avfallstrappan utvecklas. Det kommer bland 
annat behövas en till kretsloppspark eftersom 
den befintliga redan idag är för liten. Den nya 
kretsloppsparken bör planeras i ett tidigt skede så 

att den får en strategisk placering och på så sätt gör 
att återvinning och återbruk blir ett naturligt val 
och vana för invånarna. Det bör vara möjligt att 
återvinna och återbruka på flera sätt, nära andra 
målpunkter och utan att behöva använda bil. 
Återbruk för att ta vara på resurser som inte nått 
slutet av sin livslängd ska vara en självklarhet.

Bygglogistik och störningar
Utbyggnaden av de nya stadsdelarna kommer 
att ske under en lång tid och det är viktigt att 
utbyggnaden sker med så lite störningar som 
möjligt för det övriga samhället. 

Då gång- och cykeltrafikanter är känsligast för 
omvägar, omläggningar och barriärer, bör bygg -
logistisk planering utgå från dem. Om vanan att gå 
och cykla istället för att åka bil inte etableras redan 
under tidiga utbyggnadsfaser är det mycket svårare 
att ändra i senare skede.

Bygg- och anläggningssektorn kommer att 
sysselsätta många och det är viktigt att kommunen 
gör sitt för att underlätta så mycket som möjligt för 
den näringen. Bland annat kan det behövas plats 
för etableringar, platskontor och uppläggningsytor 
m.m.

Om Alsike ska kunna byggas ut i en större 
omfattning är det av yttersta vikt att det går att 
angöra med byggtrafik från ett annat håll än via 
Brunnbyvägen.

Risk, buller och luftföroreningar

Risk
Knivsta ska vara ett robust samhälle där samhälls-
byggande aktörer planerar för ett Knivsta som tar 
höjd för riskeliminerande åtgärder, där kända risker 
och sårbarheter elimineras eller reduceras. Kris och 
höjd beredskap ska utgöra ett självklart perspektiv 
vid all samhällsplanering för att säkerställa 
samhällets funktionalitet i så stor utsträckning som 
möjligt, även under påfrestning. 

Knivsta ska så långt det är möjligt skapa riskfria 
miljöer för människor där strategier för utveckling 
av samhället utgår från risk- och sårbarhetsanalyser 
och ger utrymme för förebyggande åtgärder.  
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Vid all fysisk planering ska en bedömning av 
behovet av en fördjupad riskanalys för samhällsvik-
tiga funktioner så som dricksvattenförsörjningen, 
avloppshantering, el, värme och kommunikation. 
Åtgärder ska vidtas för att stärka redundans för 
samhällsviktiga funktioner. 

Infrastrukturen utgör även en del av en 
övergripande risk- och sårbarhetsanalys. Knivstas 
geografiska förutsättningar ska förbli positiva 
genom att möjlig påverkan från järnväg, vägnät 
och annan infrastruktur ska riskbedömas med stöd 
i Trafikverkets riskbedömningar. Vid anläggning 
av bebyggelse, vägar och parkeringsytor ska risk 
för markföroreningar beaktas så att det inte sker 
en negativ påverkan på miljön. Etablering av nya 
verksamheter måste föregås av riskbedömningar, 
t.ex. bör verksamheter som kräver transporter av 
farligt gods lokaliseras inom utpekade verksamhets-
områden. 

Säkerhetsrisker kopplat till järnvägen berör främst 
en begränsad del av bebyggelsen. Dessa risker kan 
hanteras genom byggnadstekniska åtgärder men ska 
ytterligare belysas i en riskutredning och hanteras i 
utställningsskedet. Även framkomlighet för utryck-
ningsfordon ska utredas. Samhällets blåljusaktörer 
ska vara en självklar del av planeringen för det 
hållbara samhället Knivsta.

Utifrån genomförd riskinventering konstateras att 
det huvudsakligen är Ostkustbanan som kommer 
att påverka risknivån inom studerade områden i 
Västra Knivsta och Alsike. Det finns även några 
verksamheter och en bensinstation. Om dessa ska 
vara kvar kan det finnas behov av viss anpassning 
av den planerade bebyggelsen med hänsyn till 
möjliga olycksrisker. Påverkan mot omgivningen är 
dock begränsad. Vid en övergripande konsekvens-
bedömning av de två studerade strukturförslagen 
konstateras följande: 

Västra Knivsta 
• Merparten av bebyggelsen planeras på ett 

tillräckligt stort avstånd från järnvägen så att 
ytterligare skyddsavstånd eller byggnadstekniska 
åtgärder inte är nödvändiga. 

• Utformningen är relativt okänslig för vilken 
spårlösning som väljs för utbyggnaden av 
Ostkustbanan. 

• Aktivitetsytor utmed järnvägen behöver 
utformas och placeras med hänsyn till risker 
kopplade till järnvägen. Detta eftersom de ses 
som stadigvarande vistelse. 

Alsike 
• Merparten av bebyggelsen planeras på ett 

tillräckligt stort avstånd från järnvägen så att 
ytterligare skyddsavstånd eller byggnadstekniska 
åtgärder inte är nödvändiga. 

• Utformningen är relativt okänslig för vilken 
spårlösning som väljs för utbyggnaden av 
Ostkustbanan. 

• Undantaget från ovanstående är den 
stationsnära bebyggelsen som planeras mycket 
spårnära.

- För bebyggelse inom 25 meter krävs 
anpassning i val av verksamheter samt 
eventuellt ytterligare krav på åtgärder.

- Placering av bebyggelse så spårnära utgör 
en projektrisk och kan innebära en mer 
utdragen process.

- Nära dialog med myndigheterna för att få 
acceptans av valda lösningar kommer att 
krävas.

- Resandefunktioner kan placeras spårnära.

Buller och luftföroreningar
Omgivningsbuller och avgaser är ett miljö-
hälsoproblem som vi vet kan resultera i ohälsa för 
enskilda individer vid exponering under lång tid 
vilket ska beaktas i planeringen. Exempelvis sker 
detta genom att transportsystemet utformas så att 
kollektivtrafik, gång och cykel erbjuder hållbar och 
effektiv mobilitet, med resultat att bilanvändningen 
minskar. Detta medför god ljudmiljö och bra 
luftkvalitet samt högre trafiksäkerhet.

Markägoförhållanden
Kommunen och dess helägda exploaterings-
bolag Alsike fastighets AB har ett relativt stort 
markinnehav i både västra Knivsta och Alsike. 
Detta medför att kommunen har stor möjlighet att 
styra bebyggelseutvecklingen.
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Strategisk markanvändning
Det är viktigt att kommunen fortsätter att göra 
strategiska markförvärv i syfte att säkra genomför-
barheten av denna stadsutvecklingsstrategi.

Det är även av största vikt att kommunen vid 
planläggning och ställningstagande kring mark -
anvisningar och markförsäljningar säkerställer att 
den specifika marken får en bra användning och att 
det blir tillräckliga kvaliteter och kvantiteter som 
bidrar till en hållbar stadsbebyggelse. Kommunen 
ska se till att spara mark/kvarter i strategiska lägen 
för en bibehållen flexibilitet och säkerställande av 
att framtida och oförutsedda behov kan tillfreds-
ställas. Det gäller inte minst i centrala lägen kring 
de två stationslägena. En positiv effekt av detta 
kan även vara att markvärdet kan öka över tid allt 
eftersom staden växer.

Privata fastighetsägare
Kommunen ska visa särskild hänsyn till befintlig 
bebyggelse och de privatägda fastigheter som 
finns inom utvecklingsområdena. Kommunen 
har inte för avsikt att tvinga privata fastighetsägare 
att utveckla sina fastigheter men är öppen för en 
dialog i frågan om det finns en vilja till det.

Kommunalekonomisk kalkyl
En kommunalekonomisk kalkyl tas fram i syfte 
att beräkna hur utvecklingen av nya stadsdelar 
påverkar kommunens ekonomi på kort och lång 
sikt. Beräkningen innefattar bland annat pris- och 
volymuppräkningar och framskrivningar av skatte-
intäkter samt intäkts- och kostnadsutjämning. Olika 
exploateringsalternativ påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna för ett stadsutvecklingsprojekt 
och den scenariobaserade kalkylen möjliggör 
beräkningar och känslighetsanalyser utifrån val av 
etappindelningar, utbyggnadstakt, olika omvärlds-
faktorer med mera.

Markinnehav i västra Knivsta. Kommunens mark i gult. 

Markinnehav i Alsike. Kommunens mark i gult och mark som 
ägs av kommunala bolag i rosa.  
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Befolkningsprognos
Såväl kostnader som intäkter påverkas i hög grad 
av befolkningstillväxten. Befolkningsprognosen 
från maj 2020 pekar på en befolkning på omkring 
27 000 invånare i kommunen år 2035 och en 
genomsnittlig befolkningstillväxttakt på 2,4 
procent. Befolkningsprognosen grundar sig i planer 
för byggnation, in- och utflyttningsmönster till 
kommunen, födelsetal och dödsrisker.

Fortsatt process och 
kommunens hantering

Detaljplaner och översiktsplan
Utifrån denna stadsutvecklingsstrategi kan 
detaljplaner tas fram, under förutsättning att 
fördjupade utredningar görs utifrån varje områdes 
förutsättningar. Det är viktigt att ambitionerna 
och förutsättningarna i denna strategi beaktas vid 
planläggningen, men det behöver samtidigt finnas 
en öppenhet för att mer detaljerade analyser kan 
resultera i att lämpligare lösningar, som på ett 
bättre sätt når uppsatta mål, identifieras.

Ambitionen är att kommunen i möjligaste mån 
gör stora och generella detaljplaner som kan hålla 
och fungera över en längre tid. Det bör generera 
ett bättre helhetstänk och en effektivare process om 
inte planläggningsresurser knyts upp i så kallade 
frimärksplaner.

Strategin är också ett underlag till den kommande 
revideringen av kommunens översiktsplan. Det är 
viktigt att översiktsplanen befäster målsättningen 
och strukturen i stadsutvecklingsstrategin, 
eventuellt kan strategin tas med som en bilaga till 
översiktsplanen.

Stadsbyggnadsprocess
I det fortsatta arbetet i enlighet med denna strategi 
är det viktigt att kommunen fortsätter att utveckla 
sin stadsbyggnadsprocess och tillser att det finns 
erforderliga resurser och kompetenser som kan 
planera och genomföra de kommande utbyggnads-
projekten. Detta gäller i detaljplaneplanskedet, 
men även i byggskedet och sedan i driftskedet. 
Erfarenheter från kommunens tidigare projekt 
visar på vikten av att genomförande- och drifts-
perspektivet finns med redan i planeringsskedet. Olika kommunala dokument eller moment i stadsbyggnads-

processen - från översiktsplan till bygglovsskede - avgör olika 
saker.
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Inom ramen för Knivsta 2035 och framtagandet 
av stadsutvecklingsstrategin har de sociala delarna 
av kommunförvaltningen deltagit på ett aktivt 
sätt. Inte minst i diskussioner kring hur det 
socialt hållbara samhället skapas. För att lyckas 
med en hållbar stadsbyggnad är det viktigt att de 
sociala förvaltningsdelarna fortsatt ges tillfälle och 
möjlighet att delta i stadsbyggnadsprocessen.

Markanvisningar
Markanvisning är ett strategiskt viktigt verktyg 
där kommunen har möjlighet att säkra många 
kvaliteter. Historiskt har kommunen tilldelat 
markanvisningar innan detaljplanering har 
påbörjats. Nu föreslås att kommunen i normalfallet 
avvaktar med markanvisning åtminstone till 
samrådsskedet. Det ger kommunen möjlighet 
att studera de grundläggande förutsättningarna 
och vilka mål och ambitioner som ska gälla för 
planområdet innan den djupare dialogen med 
byggaktörerna påbörjas. Det bör ge en effektivare 
och inte minst förutsägbar planprocess för alla 
parter men man behåller fördelen med att byggak-
törerna kan ge sin syn och specifika förutsättningar 
innan det slutgiltiga planförslaget antas.

Kommunen vill även att tilldelningen av markan-
visningar ska styras av förutbestämda kvalitets- och 
kvantitetsambitioner som förslagsvis tas fram i 
samband med respektive detaljplaneförslag arbetas 
fram. En grundförutsättning är att ambition 
och åtagande i Fyrspårsavtalet uppfylls men 
kommunen kan med fördel även styra på till 
exempel gestaltning, klimatpåverkan, blandning 
i upplåtelseformer och användning, ekologiska 
värden, kostnad osv.

Kommunen bör utifrån detta uppdatera sina 
riktlinjer för markanvisningar.

Exploateringsavtal
För de områden och detaljplaner som är privatägda 
ska exploateringsavtal upprättas innan respektive 
detaljplan antas. I avtalen är det viktigt att 
säkerställa att ambition och åtaganden i Fyrspårsav-
talet uppfylls. Vidare även att respektive exploatör 
tar sin del av de anläggningskostnader för allmänna 
anläggningar som kommer av denna stadsutbygg-
nad. Det är den fungerande helheten med effektiv 
kollektivtrafik, gröna och levande stadsrum, trygga 
och säkra vägar, kopplingar över järnvägen och så 

vidare som skapar den goda staden, vilket i sin tur 
skapar möjligheten att exploatera och bygga nya 
bostäder och verksamheter.

Kommunen bör revidera riktlinjerna för 
exploaterings avtal och där ange hur fördelningen 
av exploateringskostnader ska hanteras i västra 
Knivsta och Alsike.

Byggaktörer med stadsutvecklingsavtal
Kommunen har tecknat så kallade stadsutvecklings-
avtal med fyra byggaktörer. Avtalen ger icke 
platsspecifika markanvisningar, motsvarande cirka 
250 lägenheter per byggaktör, på kommunens 
mark. Tanken är att kommunen ska få till ett 
fördjupat samarbete och stadsutvecklingsarbete 
med dessa marknadsaktörer under en längre tid. 
Ambitionen är att detta kan ge en högre kvalitet 
och långsiktighet i de kommande byggprojekten 
och i kommunens planeringsarbete.

De fyra byggaktörerna har gjort en egen analys av 
västra Knivsta och hur de anser att stadsdelen borde 
utvecklas. Sammantaget tycker byggaktörerna 
att västra Knivsta har förutsättning att utvecklas 
till en stadsdel som uppfyller de ambitioner som 
kommunen uttalat om en blandstad kännetecknad 
av hållbarhet, trygghet och attraktivitet. Detta 
under förutsättning att det görs en övertygande 
beskrivning av kvaliteter och attraktioner som kan 
utvecklas tack vare de bostäder som kommer att 
byggas.

Nedan följer några exempel på kvaliteter som 
byggaktörsgruppen bedömer kan utvecklas för 
befintliga och framtida Knivstabor.

• En utbyggnad över lång tid som successivt 
stärker underlaget för såväl kommunal som 
kommersiell service och kultur samt bidrar till 
social hållbarhet, identitet och känsla av att 
höra hemma.

• Utveckling av attraktiva platser och stråk som 
erbjuder såväl service som sociala möten.

• Gröna stråk som förbinder bebyggelsen med 
de befintliga och nya kvaliteter som finns i 
omkringliggande natur.
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• En utbyggnadsprocess som innebär att Knivsta 
naturligt växer vidare från stadskärnan och 
stationen utåt och att ett ”skyltfönster” mot 
spåren, som bygger attraktiviteten för platsen 
och identitet för Knivstaborna, etableras.

• En ”järnvägspark” och ett aktivitetsstråk med 
Knivstaån i fokus etableras i tidigt skede från 
centrumområdet till CIK.

• Täthet och utbyggnadsplaner skapar underlag 
som stärker möjligheterna att etablera ett 
modernt hotellkoncept som blir en mötesplats 
för såväl hotellgäster som Knivstabor.

• Attraktiva bostäder i olika storlekar och med 
olika upplåtelseformer byggs för att möta behov 
hos såväl dagens som nya knivstabor.

I den fortsatta processen studeras lösningar för till exempel grönska på innergårdar. Foto: Urban Minds

Fortsatt samarbete 

Kommunen värdesätter att jobba med dessa 
byggaktörer i ett tidigt skede och önskar utveckla 
samarbetet ytterligare genom att fördjupa och 
studera vilka möjligheter och lösningar som finns 
inom områdena nedan.

Klimatneutralt byggande
I de nya stadsdelarna finns en möjlighet att göra 
rätt från början genom att välja lösningar som 
minimerar klimatpåverkan både under användning 
och produktion. Går det att hitta lösningar och 
koncept som fungerar för byggaktörerna samtidigt 
som klimatmålen uppfylls?

Blandstad
Ambitionen är att det ska finnas en bra blandning 
av bostäder, verksamheter och service i västra 
Knivsta och Alsike. Kommunen tar gärna del av 
byggaktörernas tankar kring hur blandstaden kan 
förverkligas. 

Blandade boendeformer
I syfte att nå en god social hållbarhet är det viktigt 
med olika boendeformer och bostadsstorlekar. 
Blandningen sker med fördel på grannskaps-, 
kvarters- och möjligtvis byggnadsnivå.
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Hållbar mobilitet
Att möjliggöra resande som inte påverkar klimatet 
negativt är en viktig uppgift för de nya stadsdelarna. 
Hur kan ett sådant transportsystem utformas och 
hur ska byggnaderna utformas för att understödja 
det? Hur kan de planerade mobilitetshubbarna 
finansieras, uppföras och drifthållas?

Samordnade system för teknisk infrastruktur
Går det att skapa smartare och mer samordnade 
system för exempelvis avfall, vatten, avlopp och 
värme.

Inriktning för 
framtida planering

• Kommunen ska eftersträva att ha en god 
kontroll och framförhållning gällande de 
kostnader och investeringar som kommer av 
västra Knivsta och Alsike samt av Fyrspårs-
avtalet.

• De strategiska besluten kring markanvänd-
ning, utbyggnadstakt och markförsäljning 
ska ske utifrån ett långsiktigt och hållbart 
perspektiv.

• Exploateringskostnader ska i möjligaste mån 
rättvist fördelas på de som exploaterar och 
får byggrätter i västra Knivsta och Alsike. 

• För kommunens egna lokaler och ytor 
bör ett samnyttjande och resurseffektivt 
användande eftersträvas.

• Den tekniska infrastrukturen bör samordnas 
på ett gemensamt sätt.

• Detaljplanering ska ske utifrån ett helhets-
perspektiv och hanteras i effektiva och 
förutsägbara processer.

• De sociala förvaltningsdelarna bör ha 
en fortsatt aktiv roll i planeringen och 
byggandet av västra Knivsta och Alsike.
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Källor och 
begreppsförklaring 

Källor och styrdokument,  
i urval
Knivsta kommun, 2020, Transportplan hållbar 

mobilitet (under framtagande)

Knivsta kommun, 2013, Knivsta – där framtiden 
bor (Vision 2025 och Knivstas identitet)

Regeringskansliet, 2017, Avtal avseende bostads-
byggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta 
kommun (av Knivsta kommun kallat ”Fyrspårs-
avtalet”) 

Knivsta kommun, 2017, Promemoria om större 
samlade exploateringar i Alsike och Nydal i 
Knivsta kommun (bilaga till Fyrspårsavtalet)

Knivsta kommun, 2017, Översiktsplan 2017 - Mot 
år 2035 med utblick mot 2050 (giltig till och 
med år 2022)

Knivsta kommun, 2020, Stadsbyggnadsprinciper 
med arkitekturpolicy för Knivsta kommun

Knivsta kommun, 2016, Grönstrukturplan Knivsta 
kommun 2016

Upplandsmuseet, för Knivsta kommun, 2013, 
Knivsta - Kulturmiljöer i tätorten 

Knivsta kommun, 2017, Dagvattenstrategi för 
Knivsta kommun (remissversion)

Knivsta kommun, 2017, VA-plan för Knivsta 
kommun

Region Uppsala, 2020, Regional utvecklingsstrategi 
och Agenda 2030-strategi för Uppsala län

Arbetsmaterial inom projektet, i urval
Landskapslaget, 2020, Analys av höjder Alsike och 

Knivsta strukturskiss

Magenta Akustik, 2020, PM Buller Översiktlig 
bullersituation Knivsta-Alsike 2057

Brandskyddslaget, 2020, Konsekvensutredning 
risk - Strukturplan Knivsta-Alsike 

Calluna, 2020, Naturvärdesinventering (NVI) Vid 
Alsike, Knivsta kommun, inför ny stadsutveck-
lingsstrategi

Upplandsmuseet, 2021, Kulturmiljökonsekvenser 
av strukturskiss för Alsike och Västra Knivsta

Urban Minds, för Knivsta kommun, 2019, 
Dokumentation Workshop framtidsbilder och 
målbild 2019-06-10

Urban Minds, för Knivsta kommun, 2019, 
Dokumentation Startseminarium med KS, SUN 
och Alsikebolagets styrelse 2019-02-04

Knivsta kommun, 2020, Knivsta — Alsike 2057 
Förslag till målbild med fördjupningar Västra 
Knivsta och Alsike stationsområde

Urban Minds, för Knivsta kommun, 2020,  
Hur utvecklar vi Knivsta på ett socialt hållbart 
sätt? (dokumentation av workshop 2020-11-04)

Urban Minds, för Knivsta kommun, 2019,  
Styrkor, möjligheter och begränsningar. Syntes 
utifrån arbetsmöte 190326.

Knivsta kommun, 2019, ”Fyra framtidsbilder - hur 
ser Knivsta ut år 2057?”
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Begreppsförklaring
Allmän plats – en gata, en park, ett torg eller annat 
område som enligt detaljplanen är avsedd för 
gemensamt behov.

Alsike – den nya stadsdel som planeras i anslutning 
till järnvägen i Alsike tätort.

Alsike resecentrum – området för mobilitetsfunktio-
ner, bland annat buss och tåg.

Alsike station – deletapp i anslutning till Alsike 
resecentrum.

Alsike stationssamhälle – de delar av Alsike som 
omfattas av den nya stadsdelen.

Alsike tätort – bebyggelse i Alsike samt där intill 
liggande bebyggelse (till exempel längs med 
Brunnbyvägen).

Ar – område i den östra delen av Knivsta.

Byggaktör (eller byggherre) – den som för egen 
räkning utför eller låter utföra projektering-, 
byggnads-, rivnings-, eller markarbeten.

Dagvatten – det tillfälliga regn- eller smältvatten 
som rinner av från tak eller asfaltsytor. 

Detaljplan (DP/DPL) – reglerar hur mark och 
vatten ska användas och hur bebyggelsen ska 
användas inom ett avgränsat område.

Exploateringsavtal – ett avtal mellan kommun och 
en byggherre eller fastighetsägare gällande genom-
förande av en detaljplan som är på mark som inte 
ägs av kommunen.

Fyrspårsavtalet - Överenskommelse med staten där 
kommunen lovar att uppföra 15 000 nya bostäder 
i en blandad och hållbar stadsstruktur fram till 
2057 i utbyte mot att staten bland annat bygger ut 
järnvägen från två till fyra spår mellan Uppsala och 
länsgränsen Uppsala/Stockholm. 

Kvartersmark – mark där det kommer vara till 
exempel bostäder, handel och industri.

Kommunen – Knivsta kommun, som organisation 
eller geografisk plats.

Knivsta – staden Knivsta, det vill säga tätorterna 
Knivsta och Alsike, Ar, innovationsbyarna samt 
annan samlad bebyggelse längs med det kapacitets-
starka kollektivtrafikstråket.

Knivsta kommun – Knivsta kommun, som organi-
sation eller geografisk plats.

Knivsta resecentrum – området för mobilitetsfunk-
tioner, bland annat buss och tåg.

Knivsta station – deletapp i anslutning till Knivsta 
resecentrum.

Knivsta tätort – västra Knivsta, östra Knivsta, samt 
där intill liggande bebyggelse (exempelvis väster 
om västra Knivsta).

Mobilitetshubb - plats för samägda eller privata 
fordon i anslutning till kollektivtrafikhållplats. (Se 
avsnitt 4.1). 

Multifunktionshubb - byggnad och/eller yta där 
människors vardagsbehov kan tillgodoses på samma 
plats. Är alltid en mobilitetshubb, men innefattar 
också andra centrumfunktioner.

Plan- och bygglagen (PBL) – lagen som innehåller 
bestämmelser hur planläggningen av mark, vatten 
och byggande ska gå till. 

Planmonopol – i Sverige är det kommunerna som 
har ensamrätt på planläggning av mark och vatten.

Resecentrum - de två tågstationerna, med därtill 
liggande mobilitetsfunktioner. Dessa utgör 
respektive kärnas nav. 

Utredningsområde - det område som studerats 
inom ramen för stadsutvecklingsstrategin utgår 
från närhet till kollektivtrafik. Utredningsområdet 
är mark som ligger inom 1 500 meter från de två 
stationslägena, eller inom 500 meter från kapaci-
tetsstarkt kollektivtrafikstråk.

Västra Knivsta - den nya stadsdel som planeras i de 
västra delarna av Knivsta tätort.

Översiktsplan (ÖP) – ett dokument som ska finnas 
i varje kommun som tjänar till vägledande besluts-
underlag vid detaljplanering. ÖP ska innehålla mål 
och riktlinjer för hela kommunens yta över lämplig 
mark- och vattenanvändning.
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