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 2020-12-04  

 

 

  

Sammanträde med Samhällsutvecklingsnämnden 

Tid: Måndag den 14 december 2020, kl. 13:00  

Plats: Kvallsta och distansnärvaro 

Ordförande: Thor Övrelid 

Sekreterare: Eva Paulsrud 

 

Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta till 
knivsta@knivsta.se och anmäla förhinder. 
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Föredragningslista  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering (förslag torsdag 17 december)   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut   

5. Informationsärenden 
 

a)  Information inför granskning av detaljplan del 
av KV Apoteket, Särsta 3:184 (Andree Dage)  

b) Information om detaljplan för Takteglet, 
Gredelby 7:76 (Andree Dage) 
 
c) Information inför granskning av planändring 
för Särsta park och friluftsområde (Elin 
Hedström) 
 
d) Information verksamhetsområden (Elin 
Hedström, Andree Dage) 

e) Information om VA-kostnader i Ar (Anders 
Carlquist) 

 

 

 Beslutsärenden   

6. Knivstaförslag om helt central lekplats i 
Knivsta centrum 

SUN-2019/391 

7. Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade för 
samhällsutvecklingsnämnden 

SUN-2020/134 

8. Intern kontrollplan för 
Samhällsutvecklingsnämnden 2021 

SUN-2020/526 

9. Samråd om bildande av naturreservat 
Kölängsskogen 

SUN-2020/475 
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10. Revidering av delegationsordningen med 
anledning av lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service 

SUN-2020/507 

11. Godkännande av detaljplan Södra Ar etapp 1 SUN-2020/513 

12. Samråd för detaljplan Södra Ar etapp 2 SUN-2020/512 

13. Beslut om samråd för Träfallet, Vrå 1:3, 
1:137, SBK-2019-000004 

SUN-2020/520 

14. Knivstas framtida avloppsrening, analys av 
alternativ - rättelse av tidigare beslut 

SUN-2020/483 

15. Ordförandeförslag Stadsbyggnadsprinciper 
med arkitekturpolicy 

SUN-2020/542 

16. Verksamhetsplan för 
samhällsutvecklingsnämnden 2021 

SUN-2020/6 

17. Ekonomisk uppföljning per oktober för SUN 
2020 

SUN-2020/4 

   
 
 



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2020-11-01 Till: 2020-11-30 Utskrift: 2020-12-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2020-020 Bifall 2020-11-24 Annika Rönnberg 10 982 kr

BAB 2020-044* Bifall 2020-11-09 Annika Rönnberg 981 kr

BAB 2020-046 Bifall 2020-11-24 Annika Rönnberg 5 kr

BAB 2020-047 Bifall 2020-11-16 Annika Rönnberg 36 777 kr

BAB 2020-049 Bifall 2020-11-27 Annika Rönnberg 51 036 kr

BAB 2020-052 Bifall 2020-11-04 Annika Rönnberg 2 486 kr

BAB 2020-053* Bifall 2020-11-11 Annika Rönnberg 5 125 kr

BAB 2020-056 Bifall 2020-11-18 Annika Rönnberg 6 370 kr

Summa: 113 762 kr

Antal poster: 8 st

Total summa: 113 762 kr

Totalt antal poster: 10 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2020-043* Avskrivet 2020-11-09 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2020-055 Avskrivet 2020-11-16 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 2 st

Total summa: 113 762 kr

Totalt antal poster: 10 st





 
 

 

 

SUN 
Datum 
2020-12-14 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Planenheten Moa Odin 
 Planchef 

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegations-
grund 

Ev anmärkning 

2020-11-24 Plankostnadsavtal Särsta 3:397  1.2  
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Handläggare 
Josefin Edling 
Park och naturchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-23 

Diarienummer 
SUN-2019/391 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Knivstaförslag om helt central lekplats i Knivsta centrum 

 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar anse Knivstaförslaget besvarat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren föreslår att det byggs en stor lekplats i centrala Knivsta. En lekplats skulle 
öka den sociala interaktionen mellan vuxna och mellan barn och vuxna vilket bidrar till ett 
mer socialt hållbart samhälle. 

 
 
Bakgrund 
Lekplatser och andra aktivitetsytor är en viktig del av att skapa den attraktiva staden.  

För den växande småstaden är det mycket som ska samsas om utrymmet. Att avväga om 
det är möjligt att avsätta mark för en stor lekplats i centrum är en del av arbetet med 
stadsutvecklingsstrategi för Knivsta och Alsike, och av den anledningen kan detta 
Knivstaförslag endast besvaras med att arbete pågår för Knivsta som helhet. 

Det pågår ett stort arbete med en stadsutvecklingsstrategi för Knivsta och Alsike, där 
stadens geografi utreds, och där balansen mellan bostadskvarter, parker och gator är viktiga 
beståndsdelar. Stadsutvecklingsstrategin ska antas i fullmäktige under 2021.  

Förvaltningen har också ett uppdrag att ta fram en strategi för tätorternas utemiljöer där man 
avser att tydliggöra vilka typer av ytor som kommunen ska erbjuda och hur långt det ska vara 
till närmaste park, lekpark eller annan aktivitetsyta från där man bor. Strategin ska beslutas i 
SUN i början av 2021. 

Inom detaljplanen för kvarteret Segerdal som nyligen vunnit laga kraft finns en park inritad i 
planen. Parken kommer att utformas som en lekplats med aktiviteter för både barn och 
vuxna men det kommer inte att vara den stora park som efterfrågas i förslaget. Byggnation 
av parken uppskattas till år 2022. 
 
De traditionella lekparkerna kan med fördel kombineras med att den allmänna platsen i sin 
helhet har planerats utifrån ett barnperspektiv, där lek är en viktig ingrediens. Det ska finnas 
inslag av lek i alla parker och i de större stråken mellan olika viktiga målpunkter. Då kan barn 
leka längs med sin skolväg eller bli mer motiverade att släppa skärmen en stund för att följa 
med ut på en ”tråkig vuxenpromenad”. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet medför i detta skede inga kostnader. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-23 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 

Förslagslämnare 

Handläggare 

 
 

 
 
 
 

Emma Lundbergh 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x   

 

Förklara oavsett svar. 

Trots att ärendet behandlar en lekplats påverkar detta beslut inte barn, eftersom förslaget 
endast besvaras utan förslag på åtgärd.  

Det pågår ett stort arbete i stadutvecklingsstrategin för Knivsta och Alsike med syfte att 
skapa en helhetsbild och strategi för utbyggnaden av bland annat allmän platsmark i Knivsta 
och Alsike, innan detta arbete är avslutat kan förslaget om lekplats i centrum varken beviljas 
eller avslås. 

Det strategiska dokumentet kommer att behandla barnperspektiven. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



Helt central lekplats i Knivsta centrum 
Beskrivning 

Kommunen skall anordna en stor och innehållsrik lekplats centralt i Knivsta. Detta för att öka 
sociala interaktioner mellan vuxna och mellan vuxna och barn. 

Förslagsställare: Tomas Nilsson 

Kontaktuppgifter: nilssonbielke@gmail.com 

Förslaget inkom: 2019‐04‐05 

Omröstning: 190411‐190711 

Förslaget handlar om: Gata, park och lekplatser 



 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Karin Allard Datum SUN-2020/134 
Karin Carlsson 2020-11-19 
Elin Yilmaz 
Verksamhetscontroller   
    
 

Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade 
för Samhällsutvecklingsnämnden 
 
SUN-2020/134 
 
Förslag till beslut 
 

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner uppföljningen och rapportens 
åtgärdspunkter och utvecklingsområden av kommunövergripande kontrollområden i 
nämndens intern kontrollplan. 

 
2. Utförd kontroll av de fem övergripande kontrollområdena i intern kontrollplanen för 

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2020 är tillräcklig.  
 
Sammanfattning  
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2020 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I uppföljningen av de kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade för Samhällsutvecklingsnämnden (SUN 2020/134). 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh  Anders Carlquist  
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringsansvarig  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Handläggare 



 
 

 
Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Uppföljningen de fem övergripande kontrollområdena enligt intern kontrollplanen för 2020 
syftar till att visa en uppföljning av hur förvaltningen arbetar med dessa områden. 
Beslutet om att godkänna uppföljningen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, 
utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i 
förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej   
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

Uppföljning av 
kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade 
för 
samhällsutvecklingsnämnden 

 
 
 
Uppföljning inom nämndens interna kontrollplan för 2020 
SUN-2020/134 
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Anmälan om delegationsbeslut  
 
Inledning  
Inför framtagandet av samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan för 2020 identifierades 
fem kommunövergripande områden, varav Anmälan av delegationsbeslut var ett. Risken för 
delegationsbeslut är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Med 
anledning av det har denna uppföljning av nämndens anmälan av delegationsbeslut genomförts.  
 
Kontrollmoment: Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna 
delegationslistor under utvald period. 
 
Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Beslut 
kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att 
fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan delegera till 
utskott, ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på nämndens 
vägnar. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut skall vinna 
laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten 
skall redovisas i nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av 
besluten. Invånaren har därmed en möjlighet att laglighetspröva det fattade beslutet. 
 
Metod  
Vid tre tillfällen har registraturen genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet. 
Stickproven är ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. Besluten har jämförts 
mot delegationslistor och kontroll har varit huruvida besluten anmälts till nämnd, om det är gjort 
inom skälig tid samt om delegationspunkten är hänvisad i beslutet. 
 
Resultat 

Nämnd  
Antal 
stickprov 

Antal ärenden 
anmält till nämnd 

Antal ärenden anmält 
till nämnd i skälig tid 

Antal hänvisningar till 
delegationspunkt i beslut 

SUN- maj 6 6 6 0 
SUN- juli 5 5 5 0 
SUN- aug/sep 5 5 5 4 

  
För samhällsutvecklingsnämnden granskades sex stycken stickprov i maj, fem stycken i juli och 5 
stycken i augusti/september. Vid de alla stickprovstillfällena var besluten anmälda till nämnd och 
i skälig tid men vid samtliga tillfällen saknades hänvisning till delegationspunkten i besluten, 
vilket är en mindre avvikelse. 
 
Analys och slutsatser  
Hanteringen av beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning bedöms fungera 
tillfredsställande.  
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Beskrivningen hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive nämnd.  
Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas. 
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Arbetsmiljö  
 
Inledning  
Inför framtagandet av Samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan 2020 bedömdes att 
risken var hög för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i verksamheten.  
En icke välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, samt hög sjukfrånvaro och 
personalomsättning. Med anledning av det har denna uppföljning av arbetsmiljön inom nämndens 
verksamheter genomförts. Kontrollmoment: Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och 
rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 
 
Bakgrund  
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kommun 
har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till 
biträdande enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa 
nivåers respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.1 
 
Knivsta kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Det 
förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda relationer på arbetsplatsen. Det 
reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilitering och att återställa hälsa, för att möjliggöra 
återgång till en hälsosam arbetsmiljö. I syfte att stödja cheferna i deras uppdrag utges varje år en 
så kallad Arbetsmiljöalmanacka (numera digitalt via Chefsportalen från 2021) 
 där exempelvis utbildningsinsatser och tips inför lämpliga områden att ta upp vid 
arbetsplatsträffar finns. Övriga insatser som stödjer kommunen i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är Rehabiliteringsverktyget ADATO2, KIA3, Arbetsmiljöfonden4 och 
MedarbetarPulsen.5 Den här uppföljningen gör nedslag i verksamheternas arbete i KIA och 
MedarbetarPulsen, eftersom dessa system tillsammans täcker in både det fysiska och 
psykosociala arbetsmiljöarbetet. Utöver detta redovisas statistik för sjukfrånvaro och 
personalomsättning. 
 
Knivsta kommun har ett kommunövergripande mål om att sjukfrånvaron ska understiga 6,0 %. 
Nivån på kommunens totala sjukfrånvaro låg 2019 på 6,9 procent. Förhoppningen är att 
sjukfrånvaron ska minska, samt stabiliseras på en nivå som bedöms vara relevant för 
verksamheten.6  
 
Personalomsättning handlar om medarbetares rörlighet. Knivsta kommuns ambition är att 
medarbetare ska välja sin arbetsplats varje dag och att alla ska känna sig viktiga och delaktiga i 
kommunens samhällsviktiga verksamhet. För 2019 var det sammanlagda måttet för kommunens 
personalomsättning 19,5 procent, vilket var en minskning med fyra procent från 2018. 
Kommunen utgår från Nyckeltalsinstitutets7 definition av personalomsättning, vilken innebär att 
vi söker ut det 

                                                           
1 HR-kontorets dokument Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar – nivå 1- 4, daterat 2019-05-06, se 
arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete för mer information om arbetsmiljöansvaret.  
2 Genom rehabiliteringsverktyget ADATO får chefer en signal när en medarbetare har tre sjuktillfällen under den senaste 
sexmånadersperioden, vilket ger signal om att ett Omtankessamtal ska hållas för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.  
3 KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön.  
4 Arbetsmiljöfonden är en form av ”intern försäkring”, där ekonomiska medel sätts av för åtgärder inom hälsoområdet.  
5 Knivsta kommun Personalbokslut 2019.  
6 Ibid.  
7 För mer information se: http://nyckeltal.se/nyckeltalsportalen/.  

http://nyckeltal.se/nyckeltalsportalen/
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lägsta antalet månadsanställda medarbetare som börjat eller slutat under året. Detta tal divideras 
med antalet anställda vid årtalets början.8  
 
MedarbetarPulsen är ett forskningsbaserat utvecklingsverktyg som implementerades i kommunen 
2018. Resultatet från MedarbetarPulsen ska analyseras av verksamheternas medarbetare under 
ledning av chef och handlingsplaner ska tas fram, vilka sedan kontinuerligt kan följas upp med 
nya mätningar. Minst två gånger per år sker en mätning av kommunens alla verksamheter, där en 
av dessa mätningar sker för samtliga på hösten och den andra mätningen sker på våren då det bäst 
passar verksamheten. Utöver dessa mätningar kan verksamheterna själva välja om ytterligare 
mätning behövs.9 
 
KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och 
risker i arbetsmiljön. Systemet utgör också ett stöd vid skyddsronder, eftersom det möjliggör 
genomförande av riskhantering. Det är viktigt att arbeta systematiskt för att minska tillbud och 
olycksfall i arbetet. KIA stödjer i att skapa en överblick i de händelser som sker, samt i att se vilka 
mönster som eventuellt behöver åtgärdas. KIA implementerades i kommunen under 2017.10  
 
Metod  
Följande metoder har använts:  

• Redovisning av sjukfrånvaro och personalomsättning.  
• Genomgång av statistik kring arbetsmiljö, hämtat från KIA och MedarbetarPulsen, samt 

kontroll om analyser är genomförda på enhetsnivå utifrån MedarbetarPulsen.  
 
Resultat 

 
*Här redovisas andelen organisatoriska enheter som gjort MedarbetarPulsen.  
**Kategorin övrigt består av Bostadsanpassning, Mark och exploatering, Avfall samt Gata och trafik. 
***Status för de KIA-rapporter som anmäldes under första halvåret av 2020 är inhämtad under oktober 2020. 
 

Analys och slutsatser  
Generellt har sjukfrånvaron varit relativt låg vid Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 
under första halvåret av 2020 och medelvärdet för sjukfrånvaron ligger under det 
kommunövergripande målet på 6 %.  
 
I jämförelse med resten av kommunen har verksamheterna haft en relativt låg personalomsättning 
på 3,7 %, då Knivsta kommun totalt hade en personalomsättning på 7,6 % under samma period.  
 

                                                           
8 Knivsta kommun Personalbokslut 2019.  
9 Ibid.  
10 Ibid.  

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter: Park och 
natur Plan Övrigt** Medelvärde 

SUN
Medelvärde 
Knivsta kommun

Sjukfrånvaro första halvåret 2020: 4,4% 0,3% 10,7% 4,4% 8,7%
Personalomsättning första halvåret 2020: 0% 12% 4,0% 4,7% 7,6%
Genomförd MedarbetarPuls 2019:* 100% 100% 100% 100% 100%

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter: Park och 
natur Plan Övrigt** Antal SUN Antal Knivsta 

kommun
Antal medarbetare första halvåret 2020: 13 10 18 41 1076
Antal rapporter i KIA första halvåret 2020: 0 0 0 0 79
Varav status:***                 Rapporterad: 0 0 0 0 53
                                           Klar: 0 0 0 0 28
                                           Förfallen: 0 0 0 0 13
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Samtliga enheter har gjort MedarbetarPulsen under 2019. Uppgifter finns att flertalet enheter har 
arbetat med en handlingsplan kopplad till MedarbetarPulsen. Uppgifterna är inte registrerade i 
systemet korrekt för alla enheter och därför kan ingen siffra redovisas. 
 
Ingen enhet har någon inrapporterad KIA under första halvåret av 2020. Detta kan innebära att 
kunskap saknas kring vilka rutiner som gäller för när och hur KIA ska användas vid nämndens 
verksamheter.  
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
De åtgärdspunkter och utvecklingsområden som listas nedan har identifierats inom ramen för 
denna uppföljning. Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter bör:  
 

• Kontrollera att det arbete som medarbetarna lägger ner på MedarbetarPulsen registreras 
rätt i systemet, för att denna mätning ska kunna nyttjas fullt ut och följas upp ordentligt.  

• Öka kunskapen om KIA hos medarbetarna inom nämndens verksamhetsområde.  
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Bisysslor 
 
Inledning  
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 
Inför framtagandet av Samhällsutvecklingnämndens interna kontrollplan 2020 bedömdes att 
risken var hög för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. 
Konkurrerande verksamhet mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada och 
i förlängningen till uteblivna intäkter. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens 
kontroll av bisysslor genomförts. Kontrollområde: Kontroll över anställdas bisysslor samt 
efterlevnad av regelverk och rutiner kopplade till bisysslor 
 
Bakgrund 
En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller 
bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för 
huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk 
ersättning. Aktiviteter tillhörande privatlivet som att sköta sina och familjens intressen och privata 
angelägenheter samt utöva en hobby räknas inte som bisyssla. Bestämmelserna om bisysslor finns 
i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c  11 och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c §12.  
För medarbetare i en kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna i 
kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller 
förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom 
fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB13. 
Förtroendeuppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA. För medarbetare i kommunalt 
aktiebolag anslutet till Sobona (tidigare Pacta) gäller inte reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 
LOA. Där gäller istället att bisysslan inte får påverka medarbetarens handläggning av ärenden i 
sitt arbete hos arbetsgivaren, enligt bestämmelserna i AB §8 c. Arbetsgivare har ingen skyldighet 
att fatta beslut om godkända bisysslor enligt varken LOA eller AB. Arbetsgivaren ska känna till 
att medarbetaren har en bisyssla. Kännedomen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma bisysslan 
och förbjuda den om det krävs. Förbud om bisyssla enligt AB ska förhandlas ska 
föregås  av  förhandling  enligt  Lag  (1976:580)  om  medbestämmande  i  arbetslivet  (MBL)  §§  
11‐14. 14  
 
En utblick mot kommuner i Sverige visar att flera kommuner antagit riktlinjer för hur frågan om 
bisysslor ska hanteras i kommunen. Det gäller både de rent arbetsrättsliga frågorna, samt frågor 
om kontroll i förhållande till upphandling, för att motverka jäv, korruption och förtroendeskada.15 
I en rapport från Statskontoret, framgår att bisysslor är vanligt förekommande bland 
offentliganställda, företeelsen är lite studerad och utvecklingen inom den offentliga verksamheten 
har bidragit till att risken för förtroendeskadliga bisysslor har ökat16 Det finns också uppgifter som 
tyder på att det inte alltid är tydligt vad som gäller angående bisysslor i kommunala bolag, också 
då bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den anställde arbetar i kommun, eller i 
kommunalt bolag. Rapporten pekar också ut områden där risken för förtroendeskada är särskilt 
stor. De områden som nämns är rättsskipning, myndighetsutövning, tillsyn, upphandling, 
egendomsförvaltning och ledning av offentlig verksamhet.17 
 
  

                                                           
11 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
12 Lag (1994:260) om offentlig anställning (för denna text är det 2§ och 7-7 c§ som är relevanta).  
13 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
14 Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:50. 
15 Se exempel Ulricehamn Riktlinjer för bisysslor och jäv KF2018:0426 och Umeå Riktlinjer för bisysslor 20181219 antagna av 
personalnämnden. 
16 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. S10. 
17 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner s.55 samt 63. 
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Metod 
En genomgång har gjorts av informationen riktad till medarbetare i Knivsta kommun samt 
informations-och utbildningsmaterial riktat till chefer i kommunen. En enkätundersökning riktad 
till chefer gjordes med frågeställning utifrån chefens kännedom om bestämmelserna och Knivsta 
kommuns rutiner för att hantera frågan om bisyssla. 
 
Utgångspunkt för den interna kontrollen är att 

- undersöka kommunens efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor 
- beskriva kommunens kontroll av anställdas bisysslor. 

 
Resultat  
Knivsta kommun har en information framtagen 26 juni 2020 Tillämpning av regler gällande 
bisyssla i Knivsta kommun som tillsammans med anmälningsblankett hänvisar till AB § 8 och 
LOA och beskriver tillämpningen av bestämmelsen inom Knivsta kommun. Till rutinen hör en 
anmälningsblankett som avser bestämmelserna i AB och LOA. Blanketten innehåller också en del 
som avser utrymme för arbetsgivarens bedömning i medges och förbjuds samt motivering. 
Dokumentet och anmälningsblanketten publiceras på intranätet tillsammans med en 
informationstext. 18 I Knivsta kommun finns en modell för medarbetarsamtal, ett regelbundet, 
förberett och strukturerat samtal mellan chef och medarbetare. Samtalet är ett av flera tillfällen 
som medarbetare har skyldighet att informera sin chef om en bisyssla. 19 

En enkät skickades till samtliga kommunens chefer i augusti 2020. Svarsprocenten för enkäten 
uppgår till 42.5% för kommunen totalt. I enkäten ställdes frågor om chefernas kännedom om de 
bestämmelser som reglerar bisysslor samt hur de beskriver att de följer kommunens rutiner för 
bisyssla. Av svaren framgår att samtliga chefer som besvarat enkäten bedömer att de känner till, 
eller till viss del känner till bestämmelserna om bisyssla i AB för kommunen i stort. För 
Samhällsutvecklingsnämnden framgår att 100% känner till viss del till bestämmelserna i AB. På 
frågan om de känner till bestämmelserna i LOA framkommer att ca 10% av cheferna inte alls 
känner till de bestämmelserna, medan ca 48% känner till dem till viss del och ca 42% känner väl 
till bestämmelserna för kommunen totalt. För Samhällsutvecklingsnämndens verksamheters 
chefer känner samtliga svarande chefer till viss del, eller väl till bestämmelserna om bisysslor i 
LOA. 
I förhållande till följsamhet av rutinen där frågan om bisyssla har varit uppe i något av de samtal 
chefen haft med sina medarbetare det senaste året, tex. på MedarbetarDialog eller i andra samtal 
har totalt 21% av de svarande cheferna inte haft samtalsämnet uppe alls, medan 79% av cheferna 
haft samtalsämnet uppe med samtliga eller med några medarbetare. För 
Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter har en större andel chefer haft samtalsämnet uppe, 
än för kommunen i stort.  Frågan kompletterades med fritextsvar om varför man inte haft ämnet 
bisysslor uppe i samtal med medarbetarna. De svar som inkommit anger att man inte haft det 
uppe, då frågan inte aktualiserats centralt tillexempel på chefsdag eller liknande och det därför 
förbisetts. 
 
På frågan om chefen skickat  in bisysslablanketten till HR för arkivering samt registrerat bisysslan 
för sina medarbetare i Winlas är resultatet för kommunen totalt att 12% har skickat in blanketten 
för arkivering och registrerat i Winlas medan 30% har planerat in arbetsmomentet. Resterande 
58% har uppgett ”annat” och kompletterat med fritextsvar. På Samhällsutvecklingsnämnden har 
100% av cheferna  uppgett ” annat” som svar och kompletterat med fritextsvar. Cheferna på 
Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter anger i fritextsvaren att bisysslor inte förekommer, 
eller att man inte tidigare känt till blanketten. 
 
 

                                                           
18http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Rekrytering%20och%20anst%C3%A4llning/Bisyssla. 
(201112) 
19 http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Arbetsmilj%C3%B6/MedarbetarDialog (201112) 

http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Arbetsmilj%C3%B6/MedarbetarDialog
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Sammanfattande analys 
Av utredningen framkommer att kommunövergripande information, riktad till både medarbetare 
och chefer har publicerats på intranätet, tillsammans med en blankett för anmälan av bisyssla och 
en fördjupning av tillämpning av regelverk i kommunen. Chefer ska enligt informationen 
rapportera in anmälda bisysslor i kommunens system Winlas. Enkäten för 
Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter visar att cheferna har kännedom om bestämmelserna 
för bisyssla. Chefens kännedom, behöver inte inkludera att bestämmelserna är lika tydliga för 
medarbetarna. Där är den information som publiceras på intranätet viktig tillsammans med dialog 
mellan chef och medarbetare. Samtidigt framgår att cheferna inte följt instruktionen att se till att 
anställda skickar in blanketten, och som chef registrera resultatet.  
 
 Utgångspunkt för den interna kontrollen var att 

- undersöka kommunens efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor 
- beskriva kommunens kontroll av anställdas bisysslor 

 
Sammanfattningsvis för Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter blir bedömningen att 
efterlevnaden av rutiner och regler kopplade till bisysslor inte är tillräcklig, då arbetsgivaren av 
olika skäl inte har stämt av bisysslor, tagit in uppgifter och rapporterat detta centralt. Då detta inte 
gjorts, är inte kommunens kontroll av anställdas bisysslor tillräcklig. Även om gemensam 
information om bisysslor finns, så finns inte riktlinjer, rutiner eller arbetssätt beskrivna som 
sammanhåller det arbetsrättsliga perspektivet, med perspektivet utifrån att motverka jäv och 
korruption. En balans är nödvändig mellan å ena sidan tillit och kontroll, där rutinerna behöver ta 
hänsyn till den enskilde medarbetarens integritet och arbetsgivarens behov av kontroll av de 
anställdas bisysslor å andra sidan. 
 
Utvecklingsområden och åtgärdspunkter 
Följande utvecklingsområde har identifierats:  
Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter behöver fortsatt verka för att skyldigheten att 
rapportera in bisysslor är känd både hos medarbetare och chefer samt för en god efterlevnad av 
rutiner och regler kopplade till bisysslor. 
 
Följande åtgärdspunkt har identifierats:  
Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter behöver säkerställa att tillräckliga rutiner gällande 
kontroll av anställdas bisysslor, särskilt till identifierade riskområden, finns så att chefer eller 
medarbetares bisysslor inte riskerar att skada förtroendet för kommunen 
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Ekonomisk förvaltning 
 
Inledning  
Inför framtagandet av samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan för 2020 identifierades 
fem kommunövergripande områden, varav Ekonomisk förvaltning var ett. Risken för den 
ekonomiska förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konsekvenserna kan bli 
allvarliga. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens ekonomiska förvaltning 
genomförts.  
 
Kontrollmoment: Att instruktionen för attest efterlevs, att momsregler efterlevs korrekt, att 
riktlinjer för resor i tjänsten är kommunicerade och efterlevs samt att kundfakturor är rätt 
konterade. 
 
Kontrollmoment har under årets justerats till att kontrollera korrekt attest vid representation, att 
utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt 
kontering.  
 
Bakgrund  
Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. 
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig 
redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 
 
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en 
förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna.  
 
Metod  
Stickprov genomfördes slumpmässigt av fakturor sorterat på datum för respektive nämnd. 
 
Resultat  

Kontroll Antal 
stickprov 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Korrekt attest vid 
representation  

3 Ingen avvikelse 

Kontering investeringsprojekt 3 Ingen avvikelse 
Rätt kontering 5 Ingen avvikelse 

 
Analys och slutsatser  
Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. För 
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter så återfanns inga avvikelser under granskningen.  
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingsområden. 
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Upphandling och inköp  
 
Inledning  
Inför framtagandet av Samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan 2020 bedömdes att 
risken var hög för att inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och 
kommunens styrdokument. Risken är då att kommunen bryter mot lagen om offentlig 
upphandling (LOU)20 och att kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar 
förtroende mot allmänheten, samt att kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala 
skadestånd och tappar förtroende i sina relationer med leverantörer. Med anledning av det har 
denna uppföljning av nämndens arbete med upphandling och inköp genomförts. Kontrollmoment: 
Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer.  
 
Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på 
marknaden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig 
upphandling vid inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen om 
offentlig upphandling (LOU)21, lagen om valfrihetssystem (LOV)22, lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF)23 samt lagen om upphandling av koncessioner.24 Grundläggande 
principer för offentlig upphandling är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, 
proportionalitet och transparens.  
 
Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp kan 
antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramavtal är en 
överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upphandlas enligt 
LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen har ett gällande 
ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom avrop på 
ramavtalet för att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  
 
Om det saknas ett ramavtal ska en upphandling genomföras. Det finns flera olika 
upphandlingsförfaranden. Vilket förfarande som kan användas beror på avtalets värde samt på 
vilken typ av tjänst som ska upphandlas. De så kallade Tröskelvärdena är de beloppsgränser som 
avgör vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt. Tröskelvärdena ändras kontinuerligt.25 
 
Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktigaste 
styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 
upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. 
Enligt riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att 
främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 
 
Det är varje verksamhets skyldighet att genomföra upphandlingar och avrop på ramavtal enligt 
LOU, samt i enlighet med kommunens styrdokument inom området. Det är viktigt att kommunen 
följer gällande regler. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli kostsamma, dels på grund av 
högre priser men också på grund av att kommunen kan bli skadeståndsskyldig, samt tappar 

                                                           
20 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
21 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
22 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
23 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 
24 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 
25 Aktuella tröskelvärden finns i Svensk Författningssamling och publiceras på bland annat Konkurrensverkets webbplats. 
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förtroende gentemot en leverantör som gått miste om en försäljning. Mot bakgrund av detta har 
den här uppföljningen av varsamhetens arbete med upphandling och inköp genomförts.  
 
Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 
analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr 
som inkommit under 2020 har granskats. Det som analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag 
eller kommunens styrdokument, alternativt genom avtalstrohet.  
 
Resultat  

 
 
Analys och slutsatser  
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 9 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet. 
Då det saknas dokumentation kring hur inköpet har genomförts gällande 1 faktura uppfylls inte de 
krav som ställs genom kommunens styrdokument.26 
 
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Följande utvecklingsområde har identifierats:  

• Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter behöver arbeta för att samtliga inköp och 
upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, kommunens styrdokument eller genom 
avtalstrohet.  

 
 
 
 
 

                                                           
26 Det finns varken någon dokumentation i ärendehanteringssystem Public 360 eller i Upphandlingsverktyget 
Visma Tendsign. Det finns heller inget avtal i avtalskatalogen. 

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter: Antal 
SUN

Antal Knivsta 
kommun

Kraven är uppfyllda, varav: 9 35
Upphandling/inköpet uppfyller kraven genom avtalstrohet 9 35
Upphandlingen/inköpet uppfyller kraven genom lag eller kommunens styrdokument 0 0
Kraven är inte uppfyllda, varav: 1 15
Upphandling/inköpet bryter mot avtalstrohet 0 0
Upphandlingen/inköpet bryter mot lag eller kommunens styrdokument 1 15
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Intern kontrollplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2021  
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för 

2021. 
2. Den interna kontrollplanen anmäls till Kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
 
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2021 är Nämndens målstyrning- 
motstridighet mellan nämndens mål och Agenda 2030 samt Medborgardialog- utifrån 
rådande läge Covid-19. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Internkontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av Samhällsutvecklingsnämnden 
presidium i samarbete med förvaltningen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Samhällsutvecklingsnämnden internkontrollplan för 2021 syftar till att säkerställa 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att 
lagar, regler och beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna 
Samhällsutvecklingsnämnden interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt 
sätt, utan handlar om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i 
förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Intern kontroll i Knivsta kommun 

En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 

ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 

efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 

kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern 

kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär 

att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 

utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 

kommunen. 
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Intern kontrollplanen 

Riskmatris 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

4 

  

 

 

3 

   
 

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 

 

Kritisk Totalt: 7 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig - är så stor konsekvens att 
det helt enkelt inte får hända  

Sannolik - Det är mycket troligt att fel 
kan uppstå 

3 Kännbar - Uppfattas som besvärande 
av berörda personer (internt och 
externt) 

Möjlig - Det finns en möjlig risk för att 
fel kan uppstå 

2 Lindrig - Uppfattas som liten av 
berörda 

Mindre sannolik - Risken är mycket 
liten för att fel kan uppstå 

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig 
av berörda 

Osannolik - Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel kan uppstå 

 

 

Kontrollområde Risk Riskvärde 

Ekonomisk förvaltning 1  Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 12 

Upphandling och inköp 2  Att kommunens inköp och upphandlingar inte 
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 
styrdokument. 

12 

Bisysslor 3  Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i 
Knivsta kommun. 

12 

Anmälan av 
delegationsbeslut 

4  Att beslut inte fattas inom ramen för gällande 
delegationsordning. 

12 

Arbetsmiljö 5  Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och 
kvaliteten i kommunens verksamheter. 

12 

Medborgardialog- utifrån 
rådande läge Covid-19 

6  Att dialogen med invånare inte blir tillräcklig p.g.a 
pandemin. 

12 

Nämndens målstyrning- 
motstridighet mellan 
nämndens mål och Agenda 
2030 

7  För att de styrande målen ska ge den eftersträvade 
politiska vägledningen kan nämndens mål inte vara 
motstridiga med varandra och Agenda 2030s mål. 

12 

7 

5 4 1 

6 3 2 

7 
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Övergripande uppföljningar  

Ekonomisk förvaltning 

Risk: Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Att regler och riktlinjer för ekonomisk 
förvaltning efterlevs. 

Kontrollmetod (hur?) 

Via stickprov 
 
Redovisning till nämnd 

Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Förvaltningsekonom och redovisningsekonom 
 

Upphandling och inköp 

Risk: Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och 

kommunens styrdokument. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av 
kommunens riktlinjer. 

Kontrollmetod (hur?) 

Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och sedan analys 
av genomförda stickprov. 
 
A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns 
ett avtalsförhållande vid inköpstillfället. 
 
B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning och kommunens styrdokument. 
 
Redovisning till nämnd 

Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Upphandlingssamordnare 
 

Bisysslor 

Risk: Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll över anställdas bisysslor samt 
efterlevnad av regelverk och rutiner 
kopplade till bisysslor. 

Kontrollmetod (hur?) 

Dokumentstudier, statistik och enkät till chefer. 
 
Redovisning till nämnd 

Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret. 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Risk: Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Uppföljning av nämndens 
delegationsordning och kontroll av inkomna 
delegationslistor under utvald period. 

Kontrollmetod (hur?) 

Stickprov och uppföljning 
 
Redovisning till nämnd 

Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Verksamhetscontroller tillsammans med administrativ service. 
 

Arbetsmiljö 

Risk: Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens 

verksamheter. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, 
checklistor och rutiner inom systematiskt 
arbetsmiljöarbete används/efterlevs med 
fokus på konsekvenser av Covid-19. 

Kontrollmetod (hur?) 

Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro och 
personalomsättning samt huruvida analyser är genomförda på 
enhetsnivå. 
 
Redovisning till nämnd 

Hösttermin 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret. 
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Nämndspecifika uppföljningar 

Medborgardialog- utifrån rådande läge Covid-19 

Risk: Att dialogen med invånare inte blir tillräcklig.  

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Att de metoder och arbetssätt som tas fram 
för medborgardialog är ändamålsenliga 
och anpassade utifrån rådande läge. 

Kontrollmetod (hur?) 

Dokumentationsstudier och intervjuer/enkäter. 
 
Redovisning till nämnd 

Under året 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Verksamhetscontroller 
 

 

Nämndens målstyrning- motstridighet mellan nämndens mål och Agenda 2030 

Risk: Att nämndens mål inte följer en röd tråd från Kommunfullmäktiges mål och 

Agenda 2030s mål. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

För att de styrande målen ska ge den 
eftersträvade politiska vägledningen så 
krävs att målstrukturen följer den röda 
tråden. Kontrollområdet ska undersöka 
huruvida målstrukturen från 
kommunfullmäktige och vidare till 
nämndens mål/uppdrag inte är motstridiga. 

Kontrollmetod (hur?) 

Dokumentstudier 
 
Redovisning till nämnd 

Under året 
 
Kontrollansvarig/Funktion 

Verksamhetscontroller 
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Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Samråd om bildande av naturreservat Kölängsskogen  
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att genomföra ett formellt 

samråd inför bildande av naturreservat Kölängsskogen 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2017 ansökte Knivsta kommun om medel för att ta bilda naturreservatet Gredelby hagar 
och Trunsta träsk, samt ta fram reservatshandlingar för Kölängens ädellövskog och 
Ängbyskogen. Färdiga handlingar för att kunna formellt samråda med sakägare och andra 
intresseorganisationer har producerats för ölängens ädellövskog, nu kallad Kölängsskogen. 
Samrådstiden är 6 veckor, varpå reservatshandlingarna revideras och presenteras för beslut 
om bildande av naturreservatet Kölängsskogen. 
 
 
Bakgrund 
År 2017 erhöll Knivsta kommun så kallade LONA-bidrag för att bilda naturreservatet 
Gredelby hagar  och Trunsta träsk,och ta fram reservatshandlingar för Ängbyskogen och 
Kölängens ädellövskog. I december  2018 bildade kommunen naturreservatet Gredelby 
hagar och Trunsta träsk och arbetet med att ta fram handlingar för de övriga två 
naturområdena påbörjades.  
Naturreservat 
Naturreservat bildas i syfte att bevara naturvärden och/eller rekreationsvärden. 
Kölängsskogen har höga värden av båda kategorier. Då kommunen bildar ett naturreservat 
formuleras ett antal föreskrifter som reglerar vad som inte är tillåtet att gör i reservatet. Det 
innebär att den kommunala förvaltningens arbete att tillhandahålla tätortsnära natur av hög 
kvalitet för medborgarna underlättas.  
Kölängsskogens värden 
Kölängsskogen ingår i ett ädellövssamband som omger sjön Valloxen. Ädellövskogen har 
naturvärdesklass 1 och är av nationellt intresse att bevara. Naturvärden i skogen är knutna 
till en kontinuitet av levande och döda ädellövträd, asp och i viss mån gran och en jämn 
luftfuktighet. Delar av skogen har naturvärdesinventerats och ett mycket stort antal arter har 
noterats i Artportalen. Här finns ett mycket stort antal rödlistade insekter, svampar, växter 
och lavar.  
Ett flertal friluftslivsorganisationer använder skogen som rekreationsområde. Här delar 
orienterare, cyklister, mykologer, entomologer, friluftsfrämjandet, scouterna och medlemmar i 
brukshundsklubben utrymmet med joggare och fotgängare. Skogen är en del av Kölängens 
friluftsområde.  
Kölängens friluftsområde och strandpromenad.  
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Ett arbete har påbörjats för att bilda Kölängens friluftsområde. I samband med det finns 
planer på en strandpromenad intill Valloxen. Den planerade promenaden ligger i det 
föreslagna reservatsområdets gränser endast på en liten del. Det är olämpligt att anlägga en 
strandpromenad inom det föreslagna reservatsområdets gränser på grund av påverkan på 
de höga naturvärdena och markens beskaffenhet. Det finns dock goda förutsättningar för att 
anlägga en stig intill (utanför) reservatsgränsen. En befintlig grusväg möjliggör också rörelser 
genom skogen.  
Styrdokument 
Att bilda naturreservat är ett av de viktigaste verktygen för att bevara och stärka ekosystem 
och biologisk mångfald. Skogen är utpekad som ett viktigt tätortsnära grönområde i 
översiktsplanen från 2017. Skogen ingår i arbetet med att utveckla Kölängens friluftsområde. 
Att skydda natur är i linje med fyrspårsavtalet, vision Knivsta 2025, Knivsta kommuns 
miljöprogram och Agenda 2030.  
Samråd  
Ett formellt samråd sker för att samla in synpunkter från formella sakägare. Samrådsdialog 
ska också ske med informella sakägare, dvs intresseorganisationer som nyttjar skogen idag. 
Efter samråd revideras handlingarna. Därefter kan ett ärende för att besluta om att inrätta 
naturreservat lyftas till nämnden. Slutgiltigt beslut om att bilda naturreservat tas i 
Kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Knivsta kommun har möjlighet att ansöka om att få markåtkomstbidrag för att kommunens 
avsätter mark till naturreservat. Naturvårdsverket är berett att betala markåtkomstbidrag med 
upp till 50 % av fastighetens marknadsvärdeminskning i enlighet med upprättad värdering till 
följd av föreslagna eller beslutade föreskrifter. En värdering kommer att genomföras innan 
beslut om att inrätta naturreservatet sker.  
I och med ett ökat besökstryck i skogen kommer driftskostnader för skogen att stiga en del. 
Ett ökat besökstryck kommer att bidra till en ökad folkhälsa, vilket i sin tur sänker kostnader 
för den kommunala förvaltningen som helhet. Det är också sannolikt att besökstrycket 
kommer att öka oavsett reservatsbildning.  De ekonomiska konsekvenserna kan därför 
anses vara marginella. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
Bilaga 1. Förslag till beslut naturreservat Kölängsskogen 2020-11-23 
 
 



Sida 3 av 4 

 
 

 
  

 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Bildande av naturreservatet Kölängsskogen innebär att de boende i Knivsta för all framtid 
kommer att ha tätortsnära och lättillgänglig natur. Barn som har tillgång till natur utvecklar 
snabbare en bättre motorik och bättre hälsa.  

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Se ovan. 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Slitage kan påverka naturvärden i skogen negativt. Under samrådet ska lämplig placering av 
stigar för cykling och ridning utredas.  
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Naturreservatet 

Kölängsskogen 

Knivsta kommun 
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Bildande av naturreservatet Kölängsskogen i Knivsta kommun  

 
 

Beslut 
 

Knivsta kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som 

utmärkts på bifogad beslutskarta som naturreservat. 

 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 

vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 

Naturreservatets namn ska vara Kölängsskogen. 

 

 

Syftet med naturreservatet 
 
Syftet med reservatsbildningen är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer, tillgodose behovet av områden för friluftslivet, skydda, återställa 

eller nyskapa värdefulla naturmiljöer, skydda återställa eller nyskapa livsmiljöer för 

skyddsvärda arter. Det preciserade syftet med naturreservatet Kölängsskogen är att:  

 

 bevara och utveckla lundartad ädellövskog, lövrik barrnaturskog, 

barrnaturskog, sumpskog samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer. 

 

 bevara områdets biologiska kulturarv med åkerholmar och skogsbryn med 

fristående hagmarksekar, 

 

 bevara ett för allmänheten attraktivt besöksområde som stimulerar till 

naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att påverka kontinuitet av 

tillgång till gamla, döende och döda träd,  

 

 friställa valda träd och genom hävd upprätthålla en viss luckighet framförallt i 

skogsbrynet, men även i skogen,  

 

 hävda öppna gräsmarker genom bete och/eller slåtter, 

 

 inte tillåta verksamhet som riskerar att påverka det fuktiga mikroklimatet i 

skogen, 

 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter,  
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 genomföra åtgärder som underlättar allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
 

 

Skälen för beslutet 
 

De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs av näringsrik ekskog, 

lövrik barrnaturskog, asprik skog, sumpskog, med rik mångfald av kärlväxter, 

svampar och insekter.  Hela området fungerar som tätortsnära natur- och 

friluftsområde för allmänheten och som strategisk lokal för utomhuspedagogik, bland 

annat kommunens naturskola.  
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Föreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Knivsta kommun 

med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna 

föreskrifter ska gälla för naturreservatet.  

 

A.  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten 

att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. 

 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 

 

 

1. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående 

som liggande, med undantag för 

 

- fällning av träd eller kapning av grenar som utgör fara för människor, byggnad, 

eller anordning, 

 

2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, plöja, dämma, 

nydika, underhållsrensa dike, skyddsdika eller på annat sätt föra bort vatten, utfylla, 

tippa, skada stenblock, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning, 

med undantag för  

 

- underhållsrensning av dike intill väg utmarkerad på karta, bilaga 2. 

Underhållsrensning kräver särskilt tillstånd från förvaltaren, 

 

3. uppföra byggnad eller anlägga väg, mast, antenn eller annan anläggning eller 

anordning, 

 

4. dra fram ny mark- eller luftledning eller ledning i vatten, 

 

5. framföra motordrivet fordon, 

 

6. anordna upplag, 

 

7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 

 

8. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande, 

 

9. bedriva jakt med undantag för 

 

- naturvårdande jakt på vildsvin eller annan art som hotar de prioriterade 

skyddsvärdena i reservatet, 

 

10. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för  
 

- tamboskap i samband med beteshävd samt 
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- inom odlingslottsområde, se karta bilaga 2 

 

11. upplåta plats för camping, uppställning av husvagn, släpvagn eller motordrivet fordon.

  

 

Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 

innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att 

kunna sköta reservatsområdet eller för att kunna utöva sin särskilda rätt. 

 

B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av 

särskild rätt till fastighet förpliktas att tåla 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och att 

följande åtgärder vidtas: 

 

1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande anvisningar, 

 

2. igenläggning av diken på ett sätt som inte skadar, eller försumpar mark utanför 

reservatet, i avsikt att minska avrinningen ut ur skogen,  

 

3. anläggande och underhåll av stängsel eller byggnader för djurhållningens behov, 

stigar och leder, sittbänkar, rastplats, eldstad eller vindskydd, 

 

4. naturvårdsinriktade åtgärder, t.ex. huggning, röjning, bränning, eldning, bete, 

slåtter, igenläggning av diken, uppsättning av fågelholkar, 

 

5. slåtter eller skörd av vall, eller åker, 

 

6. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa större angrepp av granbarkborre som 

kan hota prioriterade bevarandevärden, genom barkning, rotkapning av 

vindfällda träd samt utplacering av fällor eller fångstvirke. Inga träd som fälls i 

detta syfte ska föras ut ur naturreservatet, med undantag för eventuellt 

fångstvirke, 

 

7. mekanisk bekämpning av invasiva eller främmande arter och stammar, 

 

8. undersökning av djur-, växt- och svamparter och andra naturförhållanden. 

 

Dessutom ska markägaren tåla att ovanstående åtgärder utförs av förvaltaren av 

naturreservatet eller den som förvaltaren uppdrar åt. 

 

 

 

C.  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och 

om ordningen i övrigt inom naturreservatet 

 

Det är förbjudet att inom naturreservatet:  
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1. gräva, hacka eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, 

 

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, 

 

3. insamla mossor, lavar och vedsvampar med undantag för insamling av mindre 

kollekt för artbestämning, utan att skada bevarandevärdena, 

 

4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller     

plockning av enstaka individer för artbestämning, utan att skada 

bevarandevärdena,  

 

5. medvetet störa djurlivet,  

 

6. elda eller grilla på annan än av kommunen särskilt iordningställd plats,  

 

7. framföra motordrivet fordon, 

 

8. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift, 

 

9. tälta,  

 

10. cykla, annat än på vägar och markerade cykelstigar, 

 

11. rida, annat än på vägar och markerade ridstigar. 

 

12. utan Kommunens tillstånd sätta upp markeringar såsom snitslar eller 

orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller 

skolaktivitet eller liknande,  

 

13. utan Kommunens tillstånd använda området för större orienteringsarrangemang, 

organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.  

 

 

Undantag från föreskrifterna 

Föreskrifterna under A och C gäller inte för 

 

-  förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt,  att 

genomföra de skötsel- och andra åtgärder som behövs för att tillgodose syftet 

med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

 

-  Kommunen, eller av Kommunen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings-, 

miljöövervaknings- eller pedagogiskt syfte utföra inventeringsverksamhet, 

nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av 

växt- och djurliv inom naturreservatet, 
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-  genomförande av biologiska undersökningar som inte skadar 

bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock Kommunens 

tillstånd, 

 

-  Kommunens naturskola som  inom den utomhuspedagogiska verksamheten 

tillåts elda, såga av grenar eller sly samt framföra fordon för transporter 

kopplade till verksamheten, 

 

-  innehavare av särskild rätt att utföra de åtgärder som omfattas av den särskilda 

rätten. Detta gäller t.ex. viltvård, underhåll av befintligt ledningsnät och 

transformatorstation, luftkablar och vägar, 

 

-  nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning. 

 

 

Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan, bilaga 4. 

 

Uppgifter om naturreservatet  

 
Naturreservatets namn Kölängsskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun  

Berörda fastigheter Brunnby 3:1, Gredelby 1:3 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 62,9 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget nordost om Knivsta tätort, på sjön 

Valloxens västra sida. Läget framgår av bifogad översiktskarta, 

bilaga 2.1.  

Naturgeografisk region Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 

(24). 

Bedömningar 

 

Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark (2014),  

Naturvärdesinventering (NVI) kring Boängsvägen och Kölängen 

samt analys av ekologiska landskapssamband i Knivsta kommun 

(2014), 

Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Inventering av fjärilar och skalbaggar i Kölängen, (2018) 

Sammanställning av inrapporterade naturvärdesarter (2019) 

Markslag och naturtyp 

(ungefärliga arealer) 

 

Näringsrik ekskog 15 ha, medelålder 110 år 

Lövrik barrnaturskog, 20,9 ha, medelålder 105, 70 och 35 år.  

Tallskog 9,2 ha, medelålder 45 år 

Barrblandskog 7,2 ha, medelålder 60 år 

Sumpskog 2,2 ha, medelålder 40 och 60 år 

Åkerholme/kulturmark 0,8 ha 

Vall/åker 4,9 ha 

Odlingsmark 0,3 ha 
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BESKRIVNING AV NATURRESERVATET  
 

Kölängsskogen ligger öster om Knivsta tätort ungefär en och en halv kilometer från Knivsta 

station. Skogen avgränsas av Gredelbyleden i väst, E4:an i norr, sjön Valloxen i öster och en 

åkervall i söder. Området är en del av det historiska odlingslandskapet som omger Valloxen.  

 

Skogen har ett långt, böljande bryn med grova träd, fruktträd och buskar av bland anat slån 

och rosor mot vallen i söder. Ett par åkerholmar med spärrgreniga tallar och sälg finns i 

vallen.  

 

Innanför skogsbrynet är skogen lundartad med hassel, ek och andra lövträd. Här finns gott om 

död ved av lågor i olika nedbrytningsstadier och också en del stående torrakor. Det som idag 

är en ädellövskog har tidigare varit skog som betats i ett sammanhang med den intilliggande 

åkermarken. Grova ekar, hasselbuketter och asp dominerar här.  Längre mot nordost övergår 

trädksiktet från att ha stora lövinslag av asp och en del ek till att mer och mer domineras av 

tallskog. En del tallöverståndare som har fått bli grova finns i övergångszonen mellan 

lövskogen och den talldominerade skogen. Skogen lämngst österut är en tät, ung 

barrblandskog med stora inslag av ung börk och dugar av asp.  

 

Två sumpområden finns i området; en gransumpskog i mitten, och en alsumpskog i de 

nordöstra delarna. Kölängskogen genomkorsas av flera fuktdråg, vilket skapar förutsättningar 

för en intressant flora och funga. Närheten till Valloxen i kombination med fuktdrågen, den 

mjukt kuperade terrängen och ädellövskogen skapar ett stabilt och fuktigt mikroklimat. 

 

Skogen genomkorsas av ett flertal mindre och några större stigar och är ett mycket populärt 

besöksmål för allmänheten. Friluftslivsorganisationer använder skogen för bland annat 

orientering och naturpedagogik och en brukshundsklubb nyttjar skogen för att träna hundar. 

Kölängsskogens läge intill en öppen vall och sjön samtidigt som den finns på 

promenadavstånd från Knivsta tätort och Ar pendlarparkering bidrar till dess höga värde för 

friluftslivet.  

 

Kommunens bedömningar 
Kölängesskogen utgör ett, ur naturvårdssynpunkt sett, mycket värdefullt naturområde 

bestående av ädellövskog, lövsumpskog och barrblandskog, vilka hyser en stor mångfald, av 

växt- och djurarter. Närheten till sjön Valloxen, det rörliga markvattnet, och områdets 

biologiska kulturarv skapar en mycket speciell miljö med ett stabilt, och fuktigt mikroklimat. 

Området ingår i ett betydelsefullt ekologiskt samband mellan ädellövskogsmiljöerna runt sjön 

Valloxen. De norra delarna ingår också i det  ekologiska barrskogssamband som sträcker sig 

från Lunsen, via Gredelby hagar och Boängsskogen på andra sidan Gredelbyleden. 

Skogen är ett mycket populärt besöksmål för boende i Knivsta och Alsike tätorter, liksom för 

besökande friluftslivsidkare och ett flertal idéella organisationer besöker området regelbundet 

för olika friluftslivsaktiviteter.  

För att områdets värden ska bestå behöver området undantas från exploatering som innebär att 

områdets natur- och friluftslivsvärden påtagligt skulle skadas. Vidare behövs vissa 
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skötselinsatser för att dessa värden ska bestå och stärkas. Kommunen har bedömt att området 

därför bör förklaras som naturreservat.  

 

Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och 

djurliv och Levande skogar genom att 64,3 hektar skyddsvärd natur ges ett långsiktigt skydd.  

Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära 

natur och Skyddade områden som resurs för friluftslivet.  

 

Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en ur allmän synpunkt sett lämplig 

användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala 

översiktsplanen. 

Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte går 

längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  

 

 

Ärendets beredning  
Flera inventeringar och planer, såsom Knivsta kommuners grönstrukturplan, 2016, 

inventering av skalbaggar och fjärilar, 2018, Naturvärdesinventering av Boängsskogen 2016, 

och Knivsta kommuns skogsskötselplan, 2014 har framhållit områdets höga naturvärden. 

Delar av området är också klassat som Nyckelbiotop och Naturvärdesobjekt av 

Skogsstyrelsen. Ett stort antal arter är också inrapporterade i Artportalen från området. 

Sammanställning av naturvårdsarter, 2017. 

 

Inkomna remissynpunkter 
 

…… 

 

Upplysningar 
Reservatsbeslutet kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas och 

om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om de överklagas. 

 

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka talan hos 

mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket 

grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning eller inlösen annars går 

förlorad. 

 

Knivsta kommun är förvaltare av naturreservatet.  

 

Knivsta kommun ska enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva operativ 

tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller 

bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken kan medföra 

straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen 

enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. 
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Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen 

meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot föreskrifter för 

naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och stormskadad skog lämnas 

orörda. 

 

Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en eventuell brand, ägaren 

eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning i den utsträckning som har beslutats av 

räddningsledaren efter avslutad räddningsinsats. Behövs bevakning med hänsyn till risken för 

ny brand men kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen 

på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad. 

 

Knivsta kommun kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det 

är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

 

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till skydd för 

naturmiljön, till exempel: 

 

- Fridlysning av vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon enligt 

jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. 

miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 

 

- Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med 

visst förbud mot körning i terräng, 

 

- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) 

 

 

 
 

               BILAGOR 
 

1. Beslutskarta,  

2. Föreskriftskarta 

3. Skötselplan med bilagor 
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Bilaga 4. Skötselplan 

Kölängsskogen 
 
 

 

Skötselplan för naturreservatet 

Kölängsskogen 

Knivsta kommun 
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SKÖTSELPLANENS SYFTE   
 

Skötselplanen avser främst att ge anvisningar om hur reservatet ska förvaltas för att syftet 

med naturreservatet ska tillgodoses. Skötselplanen kan, inom ramen för syfte och föreskrifter, 

justeras vid behov. Knivsta kommun ansvarar för revidering och fastställande av 

skötselplanen. 
 

 

SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL 
 
Syftet med reservatsbildningen är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer, tillgodose behovet av områden för friluftslivet, skydda, återställa eller nyskapa 

värdefulla naturmiljöer, skydda återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Det 

preciserade syftet med naturreservatet Kölängsskogen är att:  

 

 bevara och utveckla lundartad ädellövskog lövrik barrnaturskog, 

barrnaturskog, sumpskog, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer. 

 bevara områdets biologiska kulturarv med åkerholmar och skogsbryn med 

fristående hagmarksekar, 

 bevara ett för allmänheten attraktivt besöksområde som stimulerar till 

naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att påverka kontinuitet av 

tillgång till gamla, döende och döda träd,  

 inte tillåta verksamheter eller aktivitet som riskerar att påtagligt störa djurliv, 

 friställa valda träd och genom hävd upprätthålla en viss luckighet framförallt i 

skogsbrynet, men även i skogen,  

 hävda öppna gräsmarker genom bete och/eller slåtter, 

 inte tillåta verksamhet som riskerar att påverka hydrologin och det fuktiga 

mikroklimatet i skogen, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter,  

 genomföra åtgärder som underlättar allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 

 

 

BESKRIVNINGSDEL 
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Uppgifter om naturreservatet  
Naturreservatets namn Kölängsskogen 
Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun  

Berörda fastigheter Brunnby 3:1, Gredelby 1:3, Knivsta Brunnby s:1 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 65,1 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget nordost om Knivsta tätort, på 

sjön Valloxens västra sida. Läget framgår av bifogad 

översiktskarta, bilaga 1.  

Naturgeografisk region Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och 

sjöbäcken (24). 

Bedömningar 

 

Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och 

naturmark (2014),  

Naturvärdesinventering (NVI) kring Boängsvägen 

och Kölängen samt analys av ekologiska 

landskapssamband i Knivsta kommun (2014), 

Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Inventering av fjärilar och skalbaggar i Kölängen, 

(2018) 

Sammanställning av inrapporterade naturvärdesarter 

(2019) 

Markslag och naturtyp 

(ungefärliga arealer) 

 

Näringsrik ekskog 15 ha, medelålder 110 år 

Lövrik barrnaturskog, 20,9 ha, medelålder 105, 70 

och 35 år.  

Tallskog 9,2 ha, medelålder 45 år 

Barrblandskog 7,2 ha, medelålder 60 år 

Sumpskog 2,2 ha, medelålder 40 och 60 år 

Åkerholme/kulturmark 0,8 ha 

Vall/åker 4,9 ha 

Odlingsmark 0,3 ha 

 

 

Allmän beskrivning   
 

Kölängsskogen ligger öster om Knivsta tätort ungefär en och en halv kilometer från Knivsta 

station. Skogen avgränsas av Gredelbyleden i väst, E4:an i norr, sjön Valloxen i öster och en 

åkervall i söder. Området är en del av det historiska odlingslandskapet som omger Valloxen.  

Skogen har ett långt, böljande bryn med grova träd, fruktträd och buskar av bland anant slån 

och rosor mot vallen i söder. Ett par åkerholmar med spärrgreniga tallar och sälg finns i 

vallen.  

Innanför skogsbrynet är skogen lundartad med hassel, ek och andra lövträd. Här finns gott om 

död ved av lågor i olika nedbrytningsstadier och också en del stående torrakor. Det som idag 

är en ädellövskog har tidigare varit skog som betats i ett sammanhang med den intilliggande 

åkermarken. Grova ekar, hasselbuketter och asp dominerar här.  Längre mot nordost övergår 
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trädksiktet från att ha stora lövinslag av asp och en del ek till att mer och mer domineras av 

tallskog. En del tallöverståndare som har fått bli grova finns i övergångszonen mellan 

lövskogen och den talldominerade skogen. Skogen lämngst österut är en tät, ung 

barrblandskog med stora inslag av ung börk och dugar av asp.  

Två sumpområden finns i området; en gransumpskog i mitten, och en alsumpskog i de 

nordöstra delarna. Kölängskogen genomkorsas av flera fuktdråg, vilket skapar förutsättningar 

för en intressant flora och funga. Närheten till Valloxen i kombination med fuktdrågen, den 

mjukt kuperade terrängen och ädellövskogen skapar ett stabilt och fuktigt mikroklimat. 

I skogen finns också en äng intill ett gammalt torp.  

 

Historisk och nuvarande markanvändning 
 

På den häradsekonomiska kartan från miten av 1800-talet kan man se att landskapsbilden är i 

stort sett ofrändrad idag och åkermarken, lövskogarna och blandskogarna finns kvar. Det är 

mycket troligt att ädellövskogen har betats tidigare. En del betesgynnade växter finns kvar här 

och på kringliggande vall. I och med att skogsbetet har upphört har vad som förmodligen var 

glesa, betade skogar ändrat karaktär och nu blivit mer slutna och lundartade. 
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Från Häradsekonomiska kartan 1859-63. Rosa är åkermark, grönt är slåttermark och beige 

är skogsmark. Ofta var det skogsbete i skogen. Stjärnor är barrträd och ringar lövträd. 

Källa: Lantmäteriet 

 

 

På ortofoto från 1975 går att utläsa att delar av skogen i väster norr har slutavverkats. En del 

tallöverståndare har lämnats, och dessa finns kvar än idag. Dessa skogar är idag 

talldominerade, men med inslag av enstaka sparade ekar. Skogsbrynet längst norrut är idag 

bevuxen av lövträd.  Skogen allra längst i öster, på den yttre sidan av kraftledningsgatan som 

skär genom omreådet,  har avverkats efter detta, förmodligen på 1990-talet. Vid avverkningen 

har en skyddszon runt alsumpskogen och längs ängsvallen lämnats och där finns gamla träd 

av al och ek kvar.  

 

  
Ortofoto från 1975. Kalhyggen med enstaka tallöverståndare och ekar som står kvar syns 

tydligt. Kraftledningsgatan går i nord-sydlig riktning genom det östra skogsområdet. I skogen 

här syns den lucka som är ängsvallen och en mindre lucka som är alsumpskog. Källa: 

Lantmäteriet. 

 

Spår av skogsbrukshistoriken syns idag i området. Öster om kraftledningsdagatan är idag en 

tät ungskog som aldrig har gallrats. I skogen finns dungar av asp och sälg och den kuperade 

terrängen har bevarat små gläntor  här och var. Den äldsta skogen, som har mycket lång 

kontinuitet finns längs med vallen och tomterna mot Valloxen, och i ett stråk i nord-sydlig 

riktning.  
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Stigar genomkorsar skogen, och i hela området finns spår av mänsklig aktivitet. 

Friluluftsfrämjandet, lokala orienteringsklubbar och brukshundsklubb nyttjar området flitigt 

och skogen är ett mycket populärt strövområde för allmänheten.  

 
Området idag. Källa: Lantmäteriet 

 

Områdets bevarandevärden  

Biologiska värden 
Naturvärdena  i området är knutna till ekskogen, den goda tillgången till levande och döda 

lövträd av ek, asp och hassel, död ved av gran, det långa skogsbrynet med solexponerad ek 

och tall, och sumpskogarna där tillgången till död ved är särskilt god. Naturtypen näringsrik 

ekskog är regionalt hotad, vilket gör ädellövskogen här särskilt skyddsvärd. I skogen finns 

också god tillgång till asp i olika successionsstadier. Asprik skog och ädellövmiljöer är 

ansvarsnaturtyper i Uppsala län. De två sumpskogarna är skyddsvärda, eftersom denna 

naturtyp starkt har missgynnats både av skogs- och jordbruket i hela landet. Skogen ingår i ett 

ädellövssamband som omger sjön Valloxen och ett barrskogssamband som löper mellan 

Knivsta och Alsike tätorter och vidare till naturreservatet Lunsen i Uppsala kommun.  

 

Över 280 svamparter, 390 fjärilsarter, och 130 skalbaggsarter har identifierats i området, och 

då framförallt i ädellövsskogen. 868 arter finns inrapporterade i området i artportalen mellan 

år 2000 och 2020, vilket visar på att området är extremt artrikt.  
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Ett mycket stort antal naturvärdesarter, dvs arter som indikerar miljöer med höga naturvärden 

har påträffats i skogen, däribland 39 rödlistade arter och 61 skogliga signalarter. Här finns 

också en stor mängd arter som är typiska för Natura 2000- naturtyperna näringsrik ekskog, 

nordlig ädellövskog, näringsrik granskog och, i det långa skogsbrynet, trädbeklädd betesmark.  

 

Bland de mest naturvårdsintressanta arterna kan nämnas lunglav; en stor bladlav som 

signalerar en kontinuitet av gamla lövträd och en kombination av ett stabilt, fuktigt 

mikroklimat och ljustillgång. Lunglaven är rödlistad som nära hotad (NT) och känslig för 

luftföroreningar. Att den går att finna på flera platser i ädellövskogen, och dessutom är fertil, 

innebär att de östra delarna av skogen  sannolikt renar luften från partiklar och andra 

luftföroreningar från motorvägen.  

 

Grönfjällig fjällskivling trivs i rika ädellövskogar med ett varmt och fuktigt mikroklimat och 

sannolikt kalkrik mark. Arten är mycket sällsynt och rödlistad som sårbar (VU). Den är  

känslig för förändringar i mikroklimatet, men gynnas av små störningar i markskiktet.  

 

Grönhjon är en skalbagge som är en av de ansvarsarter som Uppsala län har ett särskilt ansvar 

för att bevara. Skalbaggen är beroende av tillgång till senvuxna, grovbarkiga granar.   

 

 

Naturvårdsarter  

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att 

de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse för 

biologisk mångfald. Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, 

rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars förekomst 

indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EUs art- och 

habitatdirektiv 
 

Teckenförklaring:  

F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv  

§ = Arten är fridlyst i Sverige  

C = Ansvarsart i Uppsala län, Länsstyrelsen 2015  

s = Signalart enligt Skogsstyrelsen 2005  

 

Hotkategori i Sverige enligt rödlistan år 2015:  

CR = Critically endangered Akut hotad  

EN = Endangered Starkt hotad  

VU = Vulnerable Sårbar  

NT = Near threatened Nära hotad  

DD = Data deficient Kunskapsbrist 

 

 

Kräldjur        
Vipera berus Huggorm   s  § 

 

 
Fåglar 

 

     

 

Aegithalos caudatus Stjärtmes      typisk 
Columba oenas Skogsduva    F  
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Picus viridis Gröngöling    F NT 
 

Turdus merula Koltrast    F  
 

 

 
Skalbaggar        
Aromia moschata Myskbock  s   

 

 
Cacotemnus thomsoni Thomsons 

trägnagare  s   

 

 
Callidium aeneum Grönhjon C s   NT  
Ischnomera cinerascens Matt blombagge  s   NT  
Microbregma 
emarginatum 

Granbarkgnagare 

 s   

 

 
Nothorhina muricata Reliktbock  s   NT  
Protaetia marmorata Brun guldbagge  s   

 

 
Ptilinus fuscus Aspvedgnagare  s   

 

 
Saperda perforata Grön aspvedbock  s   NT  
Triplax rufipes Triplax rufipes C    NT  
Uloma rufa Uloma rufa     NT  
 
        
Fjärilar 

 

    

 

 
Acleris roscidana Större 

aspvårvecklare     

NT 

 
Argynnis aglaja Ängspärlemorfjäril     

 
typisk 

Eudonia laetella Vitt ugglemott     NT  
Paratalanta hyalinalis Sidengult ängsmott     NT  
Philereme vetulata Grå klaffmätare     NT  
Triphosa dubitata Vägtornsmätare     NT  
 
 

 
     

 

Kärlväxter         
Actaea spicata Svart trolldruva  s   

 
typisk  

Cardamine bulbifera Tandrot     

 
typisk karaktäristisk 

Carex elongata Rankstarr     

 
typisk karaktäristisk 

Carex montana Lundstarr     

 
typisk  

Convallaria majalis Liljekonvalj    § 
 

  
Elymus caninus Lundelm  s   

 

  
Fraxinus excelsior Ask     EN   
Gymnocarpium 
dryopteris 

Ekbräken 

    

 

typisk  
Hepatica nobilis Blåsippa  s  § 

 
typisk karaktäristisk 

Lamiastrum galeobdolon Gulplister     

 
typisk  

Lathraea squamaria Vätteros  s   

 
typisk  

Lathyrus linifolius Gökärt     

 
typisk  

Lathyrus vernus Vårärt  s   

 

 karaktäristisk 
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Neottia nidus-avis Nästrot  s  § 
 

  
Paris quadrifolia Ormbär     

 
typisk karaktäristisk 

Polygonatum 
multiflorum 

Storrams 

    

 

typisk karaktäristisk 
Primula veris Gullviva  s  § 

 
typisk  

Ulmus glabra Skogsalm     CR   
Viola mirabilis Underviol  s   

 
typisk  

 
 

 
     

 

Mossor      

 

  
Antitrichia curtipendula Fällmossa 

 s   

 
typis
k karaktäristisk 

Ulota crispa s.lat. Krushättemossa  s   

 

  
 
 

 
     

 

Lavar      

 

  
Acolium inquinans Sotlav  s   

 

  
Acolium sessile Parasitsotlav  s   VU   
Arthonia vinosa Rostfläck  s   

 

  
Bacidia rubella Lönnlav 

 s   

 
typis
k  

Calicium adspersum Gulpudrad spiklav 

 s   

 
typis
k  

Caloplaca lucifuga Skuggorangelav  s   NT   
Chaenotheca chlorella Kornig nållav  s   

 

  
Chaenotheca hispidula Parknål  s   NT   
Chaenotheca 
phaeocephala 

Brun nållav 

 s   

 
typis
k  

Leptogium saturninum Skinnlav 

 s   

 
typis
k  

Lobaria pulmonaria Lunglav 

 s   

NT typis
k  

Nephroma parile Bårdlav  s   

 

  
Peltigera collina Grynig filtlav 

 s   

NT typis
k  

Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik 

 s   

NT typis
k karaktäristisk 

Sclerophora pallida Gulvit blekspik  s   VU   
 
 

 
     

 

Svampar         
Amanita ceciliae Jättekamskivling  s   NT   
Artomyces pyxidatus Kandelabersvamp  s   NT   
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Auricularia mesenterica Svartöra 

    

NT typis
k  

Chaenothecopsis Svartspikar  s   

 

  
Climacocystis borealis Trådticka 

 s   

 
typis
k  

Coprinopsis insignis Lundbläcksvamp  s   NT   
Dichomitus campestris Hasselticka 

 s   

 
typis
k  

Encoelia furfuracea Läderskål  s   

 

  
Entoloma sinuatum Bolmörtsskivling  s   

 

  
Fistulina hepatica Oxtungssvamp  s   NT   
Haploporus tuberculosus Blekticka  s   NT   
Hericium coralloides Koralltaggsvamp 

 s   

NT typis
k  

Hydnellum peckii Skarp 
dropptaggsvamp  s   

 

  
Hydnocristella himantia Narrtagging  s   NT   
Hygrophorus arbustivus Höstvaxskivling  s   EN   
Hygrophorus cossus Ekvaxskivling  s   NT   
Laetiporus sulphureus Svavelticka 

    

 
typis
k  

Lepiota grangei Grönfjällig 
fjällskivling  s   

VU 

  
Mycena renati Gulfotshätta  s   

 

  
Phellinidium 
ferrugineofuscum 

Ullticka 

 s   

NT 

  
Phellinus populicola Stor aspticka 

 s   

NT typis
k karaktäristisk 

Phellinus robustus Ekticka 

 s   

NT typis
k  

Porodaedalea 
chrysoloma 

Granticka 

 s   

NT 

  
Ramaria flava s.lat. Gul fingersvamp  s   

 

  
Ramaria 
gracili+A77:K102s 

Anisfingersvamp 

 s   

 

  
Ramaria karstenii Taggfingersvamp C s   VU   
Russula aurea Guldkremla  s   

 

  
Sarcodon imbricatus 
s.str. 

Fjällig taggsvamp 
s.str.  s   

 

  
Steccherinum robustius Prakttagging 

C s   

VU typis
k  

Xylobolus frustulatus Rutskinn 

 s   

NT typis
k  

 



Förslag till beslut 

2020-11-23 
25(

9) 
Dnr: . SUN-2020/475 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Kulturhistoriska värden   
I skogen finns ett antal fornlämningar. På en av åkerholmarna ligger tre stensättningar. I 

skogsbrynet finns ett gravfält och ett ytterligare ett par stensättningar. Längst i nordöst ett par 

grävfält och en stensträng. I en lycka i nordväst finns rester av en husgrund och en 

gränsmärkning.  

Mitt i skogen vid den inkapslade ängsvallen finns ett övergivet torp med trädgård.  

 

Värden för friluftslivet  
Reservatet har mycket höga värden för friluftslivet. Området är lättillgängligt genom närheten 

till Knivsta tätort i sydväst och en pendlarparkering i norr. Ett flertal stigar löper genom 

området. Kölängsskogen används av många idéella föreningar, såsom friluftsfrämjandet och 

orienteringsklubbar och är ett populärt strövområde för fotgängare. Den kommunala 

Naturskolan nyttjar skogen för naturpedagogik, liksom också förskolor i närområdet gör.  

 

Prioriterade bevarandevärden  
Markslag och naturtyp:  näringsrik ekskog, lövrik barrnaturskog, asprik skog, sumpskog,  

Strukturer:  död ved, gammal ek, gammal tall, gammal hassel, lyckor, 

fuktdråg, skogsbryn 

Vaxt-, svamp-, och  

djursamhällen: betesgynnad lundflora, insekter och svampar knutna till 

kontinuitet av död ved, jätteträd och fuktdråg, arter knutna till 

luckiga brynmiljöer. 

Arter:  aspvårvecklare, vitt ugglemott,  sidengult ängsmott, grönhjon, 

reliktbock, matt blombagge, Triplax rufipes, ekticka, 

jättekamskivling, kandelabersvamp, grynig filtlav, prakttagging, 

gulvit blekspik, rödbrun blekspik 

Friluftsliv:  rekreation, naturupplevelse, naturpedagogik 

Kulturmiljö:  äldre jordbrukslandskap, utblickar. 
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PLANDEL 
 

Beskrivning, bevarandemål och skötselåtgärder  
 

Reservatet har delats upp i 8 skötselområden. För avgränsning av områdena A-H, se 

skötselområdeskarta, bilaga 2. Reservatsområdet är mosaikartat och gränsen mellan 

olika skötselområden är diffus. Mindre delar av skötselområdena kan avvika 

väsentligt från skötselområdet i stort.  

 

Skötselområde A:  Ädellövskog  
 

Beskrivning: Det äldre trädskiktet är relativt glest och består av gammal ek, med 

ett skikt av hasselbuketter i olika åldrar. Spritt i området finns 

gamla aspar, vissa med bohål. En grusväg löper genom området. 

Här och i skogsbrynet finns spärrgreniga ekar och tallar med 

solexponerad stam. Delar av området har en stark föryngring av 

asp. I reservatets södra del, längs strandlinjen växer en stor del 

Salix sp. I området finns en del blockrik terräng. En rik flora av 

marksvampar och kärlväxter dominerar hela området.  

 

Inom skötselområdet finns flera typiska och prioriterade arter 

knutna till asp, ek, alm och hassel, bland annat grönhjon, 

oxtungsvamp och lunglav, samt en värdefull kärlväxt- och 

marksvampflora med bland annat nästrot och grönfjällig 

fjällskivling.  

 

Bevarandemål: Blandlövskog, med gamla ädellövträd, hassel och asp. Arealen 

nordlig ädellövskog (9020) är minst 15 ha. Området har ett 

påtagligt inslag av gamla träd och ädellövträd där grova och 

spärrgreniga träd står relativt fritt. Ett stabilt, fuktigt mikroklimat 

kvarstår, tmed en viss luckighet som släpper in solljus. Naturliga 

processer leder till att död ved förekommer i olika grovlek och ned-

brytningsgrad. Skyddsvärda arter knutna till asp och ek 

förekommer rikligt. I brynområden ska fristående ekar och/eller 

tallar finnas. 

  

Skötselåtgärder: Restaurering: 

Eftersom det finns höga naturvärden knutna till det äldre trädskiktet 

bör en del gamla värdefulla träd, som trängs av yngre träd, 

frihuggas försiktigt under ett antal år. Detta gäller främst ekar i 

brynmiljön och längs vägen samt enstaka träd i det östra 

delområdet. Vid skötselåtgärder bör man även ha framtida träd som 

efterträdare i åtanke. Viktigt är att inte öppna upp skogen för 

mycket så att mikroklimatet riskerar att påverkas negativt. Friska 

almar bör sparas i möjligaste mån.  

Alla befintliga granar i området bör avverkas alternativt ringbarkas.   
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Ringbarka, högkapa eller skada (knäcka grenar och barkflänga) 

enstaka aspar och andra lövträd. Åtgärden utförs för att gynna 

prioriterade arter knutna aspved, t.ex. grön aspvedbock och 

kandelabersvamp.  

 

Löpande:  

Röjning kring friställda träd vid behov. Om graninvandring utgör 

ett hot mot lövvärden röjs/avverkas/ringbarkas gran i 

skötselområdet. 

 

Bete är tillåtet i området. Betessläpp tillåtet efter att vårblomningen 

är avslutad i slutet av maj- början av juni.  

 

Skötselområde B:  Tallskog 
 

Beskrivning:  Tallskog med inslag av löv, framförallt ek och asp.  

 

Bevarandemål:  Luckig gammeltallskog med god tillgång till död ved.   

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Enstaka tallar och lövträd kan frihuggas under ett antal år. Tallar 

som står i skogsbryn är särskilt viktiga att friställa för att 

solexponera stammarna.  

 Löpande:  

Om graninvandring utgör ett hot mot tallar 

röjs/avverkas/ringbarkas gran i skötselområdet. Viktigt att inte 

störa markskiktet mer än nödvändigt. Hellre många små 

skötselinsatser före få stora.  

 

 

Skötselområde C:  Sumpskog 
 

Beskrivning:  Sumpskog som är översvämmad under delar eller hela året. Inslag 

av grov al och ek i ytterområden. 

 

Bevarandemål:  Sumpskog med god tillgång till död ved. Jätteträd i kantzonerna.  

 

Skötselåtgärder:  Restaurering:  

 Diken täpps igen där det är lämpligt för att höja vattennivåerna i 

sumpskogen.  

 Ekar i skogens ytterområden friställs under ett antal år.  

Löpande:  

Om graninvandring utgör ett hot mot ekar, eller att sumpskogen 

växer igen, röjs/avverkas/ringbarkas gran i skötselområdet. 

 

Skötselområde D:  Öppen vall/äng 
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Beskrivning:  Hävdad äng/vall   

 

Bevarandemål:  Områdena ska fortsättningsvis hållas öppna.  

 

Skötselåtgärder:  Löpande:  

Slå områdena vid behov, helst efter blomning. Undvik, om möjligt,  

att slå hela området vid samma tidpunkt varje år för att insekter 

med en generationstid ängre än ett år ska ha en chans att överleva i 

gräset. Det slagna höet fraktas föredragsvis bort från området eller 

ägss som kompost i nära anslutning till ängen.  

 

Skötselområde E:  Kulturmark/Åkerholme 
 

Beskrivning:  Åkerholmar och betespräglade kulturmarker med stenrösen, 

hagmarksträd och blommandee buskar och träd.  

 

Bevarandemål:  Öppen hagmarksliknande natur med enstaka spärrgreniga träd och 

inslag av blommande buskar.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: 

 Enstaka träd kan frihuggas under ett antal år. Blommande buskar 

sparas där lämpligt. 

Löpande:  

Röjning kring friställda träd och stenrösen.  

Slåtter och bortförsel av hö vid behov.  

 

Skötselområde F:  Odlingsmark 
 

Beskrivning:  Kolonilotter/Odlingsmark 

 

Bevarandemål:  Kolonilotter/Odlingsmark för tätortsnära odling 

 

Skötselåtgärder:  Undvik inplantering av invasiva arter såsom till exempel 

jättebalsamin, parkslide, häggmispel och blomsterlupin. 

 

Skötselområde G:  Lövrik barrnaturskog 
 

Beskrivning:  Blandskog med mycket stora inslag av björk, asp och enstaka 

sälgar och ek.   

 

Bevarandemål:  Flerskiktad, olikåldrig, lövrik barrnaturskog med god tillgång till 

död ved och en naturlik luckighet.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Enstaka ekar, framförallt i brynzoner, kan frihuggas under ett antal 

år.  
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Lyckor skapas genom att ringbarka träd i ytterkanten av befintliga 

gläntor. Detta är särkilt lämpligt i de östa delarna av skogen, där det 

inte finns många stigar och besökstrycket är lägre, och i 

brynområden.  

 

 Löpande:  

Röjning kring friställda träd vid behov.  

Det är viktigt att inte röja för mycket så att mikroklimatet i skogen 

påverkas negativt. Försök att undvika stora uppslag av aspsly 

genom ringbarking och att lämna träd som kan fungera som 

dragare.  

Grova stockar lämna i skogen. Vid behov kan ris och grenar fraktas 

bort. 

 

Skötselområde H:  Barrnaturskog 
 

Beskrivning:  Barrblandskog med inslag av lövträd.  

 

Bevarandemål:  Barrnaturskog med inslag av lövträd och gläntor. Kontinuitet av 

gamla och döda träd. 

 

Skötselåtgärder:  Löpande:  

Om graninvandring utgör ett hot mot skyddvärda tallar eller lövträd 

röjs/avverkas/ringbarkas gran i skötselområdet. Röjning kring 

friställda träd vid behov.  

Det är viktigt att inte röja för mycket så att mikroklimatet i skogen 

påverkas negativt. Försök att undvika stora uppslag av aspsly 

genom ringbarking och att lämna träd som kan fungera som 

dragare.  

Grova stockar lämna i skogen.  

 

Anordningar för friluftslivet  
 Se bilaga 2.3 för friluftsanordningarnas/-anläggningarnas läge. 

 

Beskrivning: En större markerad stig, lämplig för cykling eller ridning, går 

genom området. En mindre stig för fotgängare finns också 

utmarkerad. 

 I skogens centrala delar finns eldplatser; en i skogen och en vid 

ängsvallen.   

 

Bevarandemål: Lättillgänglig information om naturreservatet finns vid entréerna 

till området och denna bidrar till att förhöja upplevelsen av besöket. 

Reservatet stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv. 

Områdets friluftsanläggningar är i gott skick och underlättar för 

besökare att uppleva området. Reservatets gräns är tydligt 

markerad enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 
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Skötselåtgärder: Nyskapande: 

- Markera den stora stigen som också är lämplig för cykling och 

ridning. Vid några fuktiga partier utmed stigen bör spänger 

anläggas. 

- Anlägg bänkar eller stockar att sitta på vid markerade platser.  

- Markera reservatets gräns med färg på träd samt med hörnstolpar. 

- Sätt upp en informationsskylt vid pendlarparkeringsplatsen samt 

vid vägen in i reservatet. 

 

Löpande: 

- Underhåll av stig och spänger. 

- Städning av eldplats. Plockhuggning av yngre och medelåldriga 

träd till vedförrådet.  

- Röjning av rågången. Förstärk målning på träd och underhåll av 

hörnstolpar. 

- Byt ut skyltar vid behov. 

- Tillsyn av anordningar. 

 

Upplysningar 
 

Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar 
Befintliga körvägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar inom reservatet får underhållas. 

Nödvändiga röjningar i anslutning till dessa får utföras i samråd med Kommunen.  

 

Byggnader och andra anläggningar 
Spänger och eldplatser får underhållas vid behov.  

 

Upplag m.m. 
Tillfälliga upplag får upprättas av förvaltaren i samband med skötsel av området.  
 

Eldning 
Det är förbjudet att elda och grilla inom reservatet, på annan än av kommunen iordningställd 

plats. Eldning i samband med skötselåtgärder som huggning och röjning är tillåten på ytor med 

låga naturvärden på gammal vall. 

 

Ridning och cykling 
Det är förbjudet att cykla, eller rida eller på annat sätt framföra häst utanför i terrängen 

utmärkt ridstig, se bilaga 2.3.  

 

Stängsel och staket 
Stängsel får sättas upp i de skötselområden som får betas. Stängslen ska förses med 

genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom betesområdet.  
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Jakt och fiske 
Jakt och fiske är inte tillåtet med undantag för jakt på vildsvin eller annan art som hotar de 

prioriterade skyddsvärdena i reservatet. 

 

Fornlämningar 
Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). För åtgärder 

som rör fornlämningar krävs samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöansvariga. 
 

Kulturlämningar  
Åtgärder som rör kulturlämningar ska ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

 

Strandskydd 
Valloxens strandskyddsbestämmelser gäller inom reservatet.  

 

 

GRÄNSMARKERING OCH SKYLTNING  
Reservatets gränser skall markeras ut av naturvårdsförvaltaren enligt svensk standard (SIS 03 

15 22) och Naturvårdsverkets anvisningar. Naturvårdsförvaltaren ansvarar även för övrig 

skyltning (informationstavlor, vägvisare, leder, stigar etc.). Skyltningen utförs enligt svensk 

standard (SIS 03 15 22 och SIS 03 12 11).  
 

UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER   
Kommunen ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet, inklusive 

skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både anteckningar och fotografier. 

Skötselåtgärderna ska följas upp för att kontrollera att de genomförda åtgärderna 

överensstämmer med bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska 

dokumenteras. 

 

 

BILAGOR 
4.1  Skötselområdeskarta 

4.2. Karta över friluftsanordningar 
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Handläggare 
Zara Witt-Strömer 
Utredare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-11 

Diarienummer 
SUN-2020/507 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Revidering av delegationsordningen med anledning av lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service 
 
Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i 
beslutshandlingen daterad 2020-11-11.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen ändring i samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning är gjord utifrån lagen 
om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. Lagen innebär att myndigheter måste 
leva upp till vissa tillgänglighetskrav för sina digitala tjänster. 
 
I undantagsfall får myndigheten avstå från, eller anstå med, att tillgänglighetsanpassa sin 
service, om det skulle vara oskäligt betungande för myndigheten i förhållande till nyttan av 
anpassningen för personer med funktionsnedsättning. Ett sådant avslag får överklagas till 
förvaltningsrätten. 
 
Beslut om att tillgängliggöra digital service ska lämnas utan dröjsmål, vilket innebär att 
beslutsfattandet måste delegeras av praktiska skäl.  
 
Föreslagna ändringar återfinns i bifogad beslutshandling.  
 
Bakgrund 
Ändringar föreslås i samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning avsnitt C Förvaltning  
 
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, innehåller 
bestämmelser om krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig 
aktör. Med tillgänglighet avses att information och tjänster ska kunna användas av alla 
människor oavsett om de exempelvis har en funktionsnedsättning.  
Kommunen behöver ha en tillgänglighetsredogörelse som berättar hur kommunen lever upp 
till lagen samt vilka undantag som finns kring tillgänglighet. Användarna ska ges möjlighet att 
rapportera om brister i tillgängligheten och erbjudas stöd om de behöver mer tillgängliga 
alternativ.  
Digital service som tillhandahålls av offentlig aktör ska så långt det är möjligt leva upp till 
kraven vad gäller tillgänglighet. I lagen finns dock undantag för oskäligt betungande 
anpassning. En offentlig aktör ska på begäran lämna ett skriftligt beslut när en begäran om 
tillgängliggörande av digital service helt eller delvis har avslagits.  
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Behovet av delegation 
Om en användare via formulär begär material i tillgänglig form, den så kallade 
tillgänglighetsbegäran, ska förvaltningslagen tillämpas. I den står att begäran ska tillgodoses 
utan dröjsmål och skriftligen. Detta innebär i praktiken att beslutsfattandet i frågan måste 
delegeras till förvaltningen för att skyndsamhetskravet ska kunna följas.  
Förvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsnämnden delegerar beslut om att neka 
begäran om tillgängliggörande av digital service för samhällsutvecklingsnämndens 
verksamheter till samhällsbyggnadschefen enligt beslutspunkt C.5 i bifogad beslutshandling.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslut om ändring i delegationsordningen är kostnadsneutralt.  
 
Oberoende av beslutet gällande delegation kan kostnader uppstå till följd av att förändringar 
enligt lagen ska finansieras inom den ordinarie verksamheten. För Knivsta kommuns 
hemsida är detta en del av investeringen i den nya hemsidan som är kravställd för att uppnå 
lagkravet. Detta innebär att den kommungemensamma hemsidan som plattform för innehåll 
ska vara tillgänglighetsanpassad. För samhällsutvecklingsnämndens del kan krävas 
ytterligare arbete med att tillgänglighetsanpassa texter och dokument (ansökningsformulär 
m.m). Det kan också krävas anpassning av e-tjänster som samhällsutvecklingsnämnden 
själv ansvarar för. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-11 
Beslutshandling 2020-11-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Bedömningen är att föreslagna ändringar i delegationsordningen handlar om 
arbetsfördelning som inte har direkt påverkan på barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



     
    

 

Handläggare     Rapport     Diarienummer 
Zara Witt-Strömer     Datum     SUN-2020/507 
Utredare     2020-11-11 
 
Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling daterad 2020-11-11. 

 

 

Förkortning av lag 
Delegationsordningens lista över förkortningar av lagar och förordningar samt politiska instanser kompletteras med Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service, förkortning DOS-lagen. 

 

 

C. Förvaltning 
  

ÄRENDE 
 

Lagrum/annan bestämmelse 
 
Delegat/kommentar 

C.5 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för 
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 

12 § DOS-lagen Samhällsbyggnadschef 
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Handläggare  
Sara Andersson  
  

 
Tjänsteskrivelse  
2020-11-16  

 
Diarienummer 
SUN-2020/513  

  
  

    

Samhällsutvecklingsnämnden  
 
Detaljplan Södra Ar etapp 1 
  
Förslag till beslut  
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar 

förvaltningens förslag till detaljplan för Södra Ar etapp 1.   
  
Sammanfattning av ärendet  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, 
service, idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen 
medger också handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Då delar av 
planområdet har ett exponerat läge mot E4:an ska beaktande tas till siktlinjer och till 
bebyggelsens arkitektoniska gestaltning. Inom verksamhetsområdet ska också hänsyn 
tas till de omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av 
riksintresse för kulturmiljövården.   
  
Bakgrund  
Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 december 2014 att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Södra Ar. Planen genomförs med normalt 
planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).   
  
Nytt antagandebeslut 
Den 13 februari 2019 antogs detaljplan för Södra Ar etapp 1 av kommunfullmäktige. En 
överklagan inkom därefter den 22 mars 2019. Ärendet har hanterats av Mark- och 
miljödomstolen som den 13 oktober 2020 lät meddela att de upphäver kommunfullmäktiges 
beslut om att anta detaljplanen för Södra Ar etapp 1. Skälet till upphävandet av 
antagandebeslutet grundar sig på bristfällig utredning vad gäller en flytt av torpet 
Skräddarbo.  
 
Kommunen har med anledning av upphävandet uteslutit den kommunägda fastigheten, 
Gredelby 1:14, som utgör torpet Skräddarbo. Även närliggande mark, precis i anslutning till 
fastigheten Gredelby 1:14, och som i tidigare förslag var planlagd som kvartersmark har 
uteslutits. Den marken består idag av natur och kommer att kvarstå som natur tillsvidare. 
Utöver det har även en byggrätt, förlagd sydöst i det förgående föreslagna planförslaget, 
uteslutits. Den marken är kommunägd och består idag av natur, vilket kommer att kvarstå 
tills vidare. Resterande del av detaljplan för Södra Ar etapp 1 föreslås antas på nytt i 
kommunfullmäktige.  
 



Sida 2 av 4  

 
Att utesluta fastigheten Gredelby 1:14 inklusive närliggande mark påverkar inte detaljplanens 
genomförande. Det påverkar heller inte sakägare inom planområdet på ett negativt sätt.  

 
Planförslaget  
Planområdet ligger beläget i Ar som är kommunens enda större sammanhängande område 
för lättare industri, kontor och handel. Planområdet är till största del utbyggt utifrån den 
gällande detaljplanen.  

 
Ny detaljplan för Södra Ar etapp 1 möjliggör för en mer flexibel markanvändning i området 
med något utökade byggrätter för en del existerande fastigheter. Intill den befintliga 
drivmedelsstationen som ligger belägen längs Gredelbyleden ges utrymme för en ny 
byggrätt som möjliggör för etablering av restaurang.  
 
Detaljplanen reglerar bebyggelsens omfattning, höjd och hur stor del av tomten som får 
bebyggas. 
 
Planområdet har ett relativt exponerat läge och är bland det första man möter av Knivsta när 
man närmar sig orten från E4:an. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen bidrar till ett 
positivt och välkomnande tillskott i dess geografiska läge. Det ska ske med en medveten och 
omsorgsfull gestaltning där fokus läggs på detaljer och materialval. 
 
Byggrätter som vetter ut mot E4:an är förlagda med en utformningsbestämmelse som ställer 
krav på att fasader på nya byggnader ska delas upp i mindre element, genom förslagsvis 
skiftningar i struktur, kulör och materialval. Utvändiga anordningar installationer ska ges en 
enhetlig gestaltning. 
 
Utformning av ny bebyggelse i området ska följa kommunens antagna styrdokument 
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.  

 

Detaljplanen ska med sin bebyggelseutformning medverka till goda förutsättningar för 
dagvattenhantering.  
   
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med den gällande översiktsplanen 
för Knivsta och Alsike. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).   
  
Ekonomisk konsekvensanalys  
Detaljplanen har till viss del bekostats via plankostnadsavtal. För de fastigheter som vid 
detaljplanläggningens inledning inte tecknat något plankostnadsavtal kommer planavgift 
att tas ut vid kommande bygglov.  
 
Kommunen kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark. 
 
Respektive byggherre ansvarar för uppförande, drift och skötsel av byggnation inom 
kvartersmark.   
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Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 
Övriga underlag för beslut  
Plankarta  
Planbeskrivning  
  
Beslutet ska skickas till  
Akten  
Planenheten  
Kommunstyrelsen  
  

  

Moa Odin  
Planchef   
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Barnchecklista inför beslut  
  
1. Påverkar beslutet barn?  
  

Ja   Nej    
  
Förklara oavsett svar.  
När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas därmed.   
  
Om, ja fortsätt med frågorna.  
  
2. Hur har barns bästa beaktats?  
Genom tillämpning av Plan och bygglagens bestämmelser.  
  
  
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.  
  
  
  
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?  
  

Ja   Nej    
  
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument   
  
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.  
Barn har beretts tillfälle på samma sätt som vuxna genom att planhandlingar ställts ut på 
samråd och granskning. Dessa händelser har kungjorts på kommunens anslagstavla samt i 
UNT och Knivstabygden.  

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn  
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Handläggare                                             Datum                                       Diarienummer   

Sara Andersson                                        2018-10-01                                BMK 2014-000708   

                                                                 Rev. 2020-11-18 

 

 

 

 

Antagandehandling   

   

   

PLANBESKRIVNING   

   

   

   

       Detaljplan för Södra Ar etapp 1, Gredelby 1:3, m. fl. 
                Knivsta kommun, Uppsala län 

   

                                    Normalt planförfarande   
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INLEDNING   

Handlingar   

Till förslaget hör:   

• Planbeskrivning   

• Plankarta med bestämmelser   

   

Övriga handlingar:   

• Fastighetsförteckning, 2018-01-23, Metria, uppdaterad 2020-11-17      

• Dagvattenutredning, 2015-12-01, WSP  

  

Bakgrund och tidigare ställningstaganden   

Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 december 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för Södra Ar. Planen genomförs med normalt planförfarande i 

enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).   

  

Nytt antagandebeslut 

Den 13 februari 2019 antogs detaljplan för Södra Ar etapp 1 av kommunfullmäktige. En överklagan 

inkom därefter den 22 mars 2019. Ärendet har hanterats av Mark- och miljödomstolen som den 13 

oktober 2020 lät meddela att de upphäver kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för 

Södra Ar etapp 1. Skälet till upphävandet av antagandebeslutet grundar sig på bristfällig utredning vad 

gäller en flytt av torpet Skräddarbo.  

 

Kommunen har med anledning av upphävandet uteslutit den fastighet som utgör torpet Skräddarbo. 

Resterande del av detaljplan för Södra Ar etapp 1 antas på nytt.  

  

Behovsbedömning   
Avsikten med behovsbedömning   

När kommunen upprättar en ny detaljplan ska en behovsbedömning av planen utfärdas. Avsikten 

med behovsbedömningen är att kunna förutse och eventuellt förebygga betydande miljöpåverkan. 

För att avgöra om en plan eller ett planprogram kräver miljöbedömning görs först en samlad 

behovsbedömning. Den samlade behovsbedömningen ska klargöra om 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas. Om planen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan krävs att en MKB för planen tas fram. Om planen inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan krävs ingen MKB.   

 

En behovsbedömning daterad 2015-03-04 har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 

behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 

miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 

upprättas. Kommunen har samrått om behovsbedömning med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 

daterat 2015-04-24 delar kommunens uppfattning.    
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Planområde   

Planområdet ligger strax väster om E4:an, vid infarten till Knivsta, och omfattar en liten del av 

kommunens fastighet Gredelby 1:3 samt ett flertal privatägda fastigheter.  Den kommunägda 

fastigheten Gredelby 1:14 ingår inte i detaljplanen.  

  

            
 Bild 1. Bilden visar samtliga privata fastigheter inom planområdet.    

 

Syfte    

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, service, 

idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger också 

handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Då delar av planområdet har ett 

exponerat läge mot E4:an ska beaktande tas till siktlinjer och till bebyggelsens arkitektoniska 

gestaltning. Inom verksamhetsområdet ska också hänsyn tas till de omkringliggande 

landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av riksintresse för kulturmiljövården.   

 

Översiktsplan   

I kommunens översiktsplan (ÖP 2017) pekas Ar ut som utvecklingsområde för verksamhetsområde. I 

översiktsplanen betonas vikten av att Knivsta centrum är och ska förbli det enda centrumet i kommunen 
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med en överordnad roll där kommersiell service ska koncentreras till. I Ar ska kompletterande 

verksamheter som är mer ytkrävande, så som sällanköpshandel, kontor och besöksanläggningar 

etableras.  
                                                     

I översiktsplanen framgår det även att bebyggelsens utformning och placering i Ar ska anpassas till den 

omgivande landskapsbilden.  

 

Ny detaljplan bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.  

  

Detaljplaner   

För området finns två gällande detaljplaner, Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14) och 

detaljplan Brunnby hotell (0380-P89/8), bägge antagna 1988. Planerna syftar till den moderna 

industrins behov av koncentrerade och personalintensiva arbetsplatsområden samt till skapandet 

av etableringsmöjlighet för hotell och bilservice.   

 

  
    Bild 2. Utdrag ur detaljplan Ar Brunnby (0380-P89/14). 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER   
Bebyggelse, verksamheter och service   

Ar verksamhetsområde är kommunens enda större sammanhängande område för lättare industri, 

kontor och handel. Områdets ursprungliga syfte, då det upprättades i slutet på 80-talet, var att 

tillmötesgå framtida tillverkningsindustri och storarbetsplatser. Förfrågningar har genom åren 

inkommit till kommunförvaltningen om att etablera verksamheter som inte är förenliga i gällande 

detaljplan. Bebyggelsen är låg och fastigheterna är relativt stora i förhållande till byggnaderna. 

Befintliga fastigheter i området kommer i och med upprättande av ny detaljplan att ges en 

flexiblare användning och utrymme för ytterligare service i området.    

 

Placering och utformning    

Planområdet har ett exponerat läge och är bland det första man möter av Knivsta när man närmar 

sig orten från E4:an. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen bidrar till ett positivt och 

välkomnande tillskott i dess geografiska läge. Det ska ske med en medveten och omsorgsfull 

gestaltning där fokus läggs på detaljer och materialval. Förhållandet mellan bebyggelsen och det 

relativt öppna landskapet bör vara ledande på ett sätt som tar hänsyn till värdena i dess omgivning, 

både vad det gäller byggnadernas gestaltning och placering i landskapsrummet. För att 

byggnaderna inte ska kännas allt för långsträckta och homogena ska fasaderna delas upp i mindre 

element, genom skiftningar i struktur, kulör och material. Utvändiga anordningar och installationer 

ska ges en enhetlig gestaltning.   

   

Områdets tomter ska vara prydliga och välordnade för att ge ett tilltalande intryck för besökare och 

förbipasserande. Upplag och uppställningsplatser ska utformas med målet att uppnå en tilltalande 

helhetssyn. Förslagsvis kan dessa ytor ramas in av växtlighet eller dylikt för att på så sätt bidra till 

verksamhetsområdets estetiska värden.    

   

I planarbetet har viktiga siktlinjer och landskapets karaktäristiska drag beaktats. Byggnader med 

synläge från E4:an har planlagts med en högsta tillåtna nockhöjd på 14 meter, vilket anses vara 

lämpligt i relation till topografin och till den övriga landskapsbilden kring Valloxen som är av 

riksintresse för kulturmiljövården. Detaljplaneområdet ligger i en dalgång med omkringliggande 

höjdpartier med skog. En nockhöjd på maximalt 14 meter kommer inte att dominera den kuperade 

landskapsbilden.   

 

   
  Bild 3. Fotot visar planområdets bebyggelse sett från E4:an. 
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Följande planbestämmelse, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4kap. 16§, har införts i 

plankartan med hänsyn till landskapsbilden.    

 

f1           Fasader ska delas upp i mindre element, genom förslagsvis skiftningar i struktur, kulör och 

             material. Utvändiga anordningar och installationer ska ges en enhetlig gestaltning med  

             hänsyn till landskapsbilden och det exponerade läget mot E4. 

  

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 

Kommunens antagna styrdokument Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy anger riktningen för hur 

framtidens Knivsta ska se ut. I strategin finns också en arkitekturpolicy som samlar kommunens vilja och råd 

kring hur nya byggnader ska se ut. Bland annat ska bebyggelsen vara varierad. För verksamhetsområden handlar 

variation om att bryta ner skalan. Industri- logistik och kontorslokaler är ofta stora byggnader. Ett område med 

flera sådan blir lätt monotont och tråkigt. Här krävs särskild uppmärksamhet på att dela upp volymer och variera 

den stora skalan. 

 

Verksamheter och handel  

I och med upprättande av ny detaljplan kommer en flexiblare tillämpning att ges i området. Bland 

annat har användningsbestämmelse för idrott- och aktivitetsanläggningar tillkommit. Knivsta 

kommun har idag ett livaktigt föreningsliv och ser ett ökat behov och intresse för ändamålsenliga 

anläggningar.   

  

I gällande detaljplan Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14) finns en planbestämmelse som 

reglerar handel. Bestämmelsen medger att handel med skrymmande varor får uppföras, dock ej 

handel med livsmedel. Denna planbestämmelse kommer att kvarstå i den nya detaljplanen. I 

enlighet med Plan- och bygglagen (2020:900) 4 kap. 37§ är det möjligt att utesluta handel med 

livsmedel i en del av ett område om det finns skäl av betydande vikt. Knivsta kommun har i en 

tidigare handelsutredning (Nordplan, 2008) utrett vad som krävs för att skapa en totalt sett 

ändamålsenlig handelsstruktur i kommunen. I utredningen framkommer vilket läge som anses 

mest fördelaktigt för etablering av ny dagligvaruhandel. Utredningen påvisar att lägen vid Sågen-

området (Knivstas centrala kärna) är mest gynnsamt, både utifrån omsättningsmöjligheter och ur 

trafikalstringshänseende.    

  

I kommunens översiktsplan framförs att kommersiell service bör koncentreras till Sågen-området 

och att verksamheter som inte är förenliga med en småstadskaraktär bör förläggas utanför tätorten. 

Kommunen har med stöd av detta valt att fortsätta begränsa handel med livsmedel inom 

verksamhetsområdet i den nya detaljplanen.  

  

Tillgänglighet   

Den fysiska planeringen har en betydande roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till olika 

målpunkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 

busshållplatser, övergångsställen och entréer.    
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All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och lagstiftning avseende 

tillgänglighet. I samband med utbyggnad i området ska god tillgänglighet till entréer säkerställas 

och framkomlighet för alla tryggas. Tillgängligheten prövas i detalj i bygglov- och 

byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga:   

  

- Alla offentliga byggnader och platser   

- Alla servicelokaler   

- Alla nya arbetsplatser   

   

Inom verksamhetsområdet Ar ska en gång- och cykelväg byggas ut längs Carl von Paykulls väg, 

Hyvelgatan upprustas samt behov och lägesutformning av busshållplatser ses över. Dessutom ska 

belysning på gång- och cykelytor och vid viktiga målpunkter vara utformad och ha sådan 

ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa.    

  

Konsekvenser    

Enligt kartan (Bild 4) kan utläsas att ingen ny byggrätt är förlagd inom riksintresseområdet för 

kulturmiljövården än vad som redan är tillåtet i den befintliga detaljplanen för området. Planförslagets 

effekter på läsbarhet och upplevelse av kulturmiljön uppskattas därför inte bli större än den påverkan 

som den befintliga bebyggelsen inom området redan medför.  

 

  
Bild 4. Rött skrafferat område visar riksintresset för kulturmiljövården.  

 

Inom riksintresset skär idag E4:an genom det öppna landskapet, utöver det finns också luftburna 

kraftledningar som passerar och påverkar den visuella kontakten med omgivningen. Höjdpartierna 
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med skog kommer att kvarstå inom området för att dessa ska dominera siktlinjerna både i och 

utanför planområdet. Därtill har högre krav ställts på den arkitektoniska utformningen än vad 

tidigare detaljplan för området medger.  

 

Natur, mark och vatten   

Planområdet består av redan ianspråktagen mark för verksamhetsområdet Ar med intilliggande 

lokalgator, gång- och cykelbanor, bussterminal samt genomfartsleden Gredelbyleden. Centralt i 

området finns ett höjdparti med naturmark. Söder om Gredelbyleden och bussterminalen finns ett 

större sammanhängande skogsområde, Kölängen. Det centrala höjdpartiet i planområdet kommer 

till stor del att bevaras. Tillgängligheten till det större sammanhängande skogsområdet söder om 

Gredelbyleden säkras genom goda gång- och cykelförbindelser.   

   

I grönstrukturplanen för Knivsta kommun (2016), som tagits fram på uppdrag av 

kommunfullmäktige, framhävs stöd och vägledande underlag för en bra grönstrukturplanering. 

Kommunens planarbete ska ta hänsyn till befintliga naturvärden och arbeta aktivt med att skydda 

värdefulla områden.  

   

Konsekvenser    

En del befintliga fastigheter får en något utökad byggrätt. Ar-terminalen ges utrymme att kunna 

byggas ut med fler parkeringar på sikt. En utökning av befintliga fastigheter kommer till viss del 

att påverka mark och vegetation i området.   

   

Kommunens grönområden ska vara tillgängliga och ha tydliga entréer samt kopplas samman med 

gång- och cykelvägnätet. I den fysiska planeringen tas även hänsyn till nåbarheten, det vill säga att 

det ska finns trafiksäkra förbindelser med god tillgänglighet via gång- och cykelvägar och med 

möjlighet till kollektivtrafik och parkering i nära anslutning.    

    

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer   

Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator, parkeringar och 

annan mark och leds via diken och ledningar till vattendrag eller sjöar.  Rätt utnyttjat är dagvattnet 

en resurs för grönska och rekreation i tätorten och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Dagvatten kan 

bli ett problem genom att lokalt ge höga vattenflöden, men också genom att det tar med sig 

föroreningar ut i vattendragen.   

   

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om kraven på kvaliteten i vatten och är styrande för 

myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser vid tillståndsprövning enligt 

miljöbalken eller vid planläggning enligt plan- och bygglagen.   

   

Dagvattenstrategi 
Knivsta kommuns dagvattenstrategi har som syfte att genom gemensamma mål kunna arbeta för en 

långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Strategin anger riktlinjer och är vägledande för hur 

kommunen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen. För fastighetsägare gäller följande: 
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- Fastighetsägare ansvarar för sin fastighet och dagvattenanläggningen på egen fastighet 

fram till förbindelsepunkten till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.  

- Fastighetsägare ska medverka till att grundvattenbalansen i området bibehålls och 

omhändertar dagvatten lokalt så mycket som möjligt, i enlighet med de allmänna 

bestämmelserna för användande av Knivsta kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning (ABVA).  

- Fastighetsägare ska se till att det dagvatten som leds till den allmänna 

dagvattenanläggningen inte avviker för mycket från normal regnvattenkvalitet eller 

kan påverka mottagande recipient negativt.  

 

Bebyggelse och dagvattenhantering ska anpassas efter platsens förutsättningar. Dagvattenhantering ska 

bidra till en attraktiv stadsmiljö, anläggningar ska utformas så att de främjar så många 

ekosystemtjänster som möjligt.  

 

Recipienter  
Lövstaån uppströms Valloxen    

Lövstaån uppströms Valloxen är i dagsläget en lång rad uträtade diken som delvis är kulverterade. 

Endast den sista dryga kilometern ner mot sjön har ett naturligt lopp. I den fastställda statusen från 2009 

anges den ekologiska statusen till måttlig och kemiskt ytvattenstatus, exklusive kvicksilver, till god. På 

grund av övergödning och morfologiska förändringar har ekologisk status en tidsfrist till 2027 för att 

uppfylla god status. 

   

Knivstaån   

Knivstaån som rinner genom tätorten börjar i Lunsen som Pinglaström och rinner så småningom 

via Knivsta och Alsike tätorter ut i Garnsviken. Inom Knivstaåns avrinningsområde ligger sjöarna 

Valloxen och Säbysjön. Valloxen hör till de näringsrika lerslättsjöar som är känsliga för ytterligare 

näringstillförsel och för föroreningar. Den har klassificerats som ekologiskt känsligt område och 

bedöms inte uppnå god kemisk status på grund av förhöjda halter kvicksilver. Knivstaåns 

sträckning genom Knivsta är inte utpekad som vattenförekomst idag, men förväntas få en sådan 

status med tillhörande miljökvalitetsnormer inom kort.   

   

För att klara miljökvalitetsnormerna för vatten och inte riskera att försämra vattendragens 

ekologiska och kemiska status behöver föroreningstransporten i dagvatten från ny bebyggelse 

minimeras. Vid nybyggnation ska arbete med dagvattens uppkomst förhindras genom att se till att 

vatten fördröjs eller infiltreras lokalt.   

 

Dagvattenutredning 

En dagvattenutredning har upprättats av WSP (2015-12-18). Utredningen redovisar effekterna av 

rekommenderande dagvattenåtgärder som också dimensioneras med hänsyn till riktvärden för 

tillräcklig rening till recipienterna. Rapporten visar att reningsåtgärder är motiverade för att erhålla 

tillräckligt låga utsläpp av förorenade ämnen till recipienterna.   
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Dagvattenutredningen ska tjäna som underlag för fastighetsägare i området. Generella förslag på 

åtgärder som kan appliceras på kvartersmark redovisas i den genomförda dagvattenutredningen.     

  

                
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Karta över Lövstaån och Knivstaån, Källa: Dagvattenutredning (2015-12-01, WSP)  

   

En sammanfattning av rekommendationerna:   

- Takavvattning sker via utvändiga stuprör som förses med utkastare   

- Höjdsättning av marken görs så att dagvattnet rinner bort från byggnader   

- Materialval för tak, hängrännor, stuprör, armatur, räcken etc. utförs så att läckage av 

tungmetaller minimeras   

- Parkeringsplatser och övriga hårdgjorda ytor på kvartersmark (exempelvis stensatta uteplatser, 

promenadstråk, entréer) utförs där det är möjligt i genomsläppliga material och/eller avvattnas 

mot en grönyta innan vattnet når ledningsnätet. Detta för att ledningsnätet inte ska överbelastas. 

Vikten av dialog med exploatörer för att skapa förståelse för varför denna typ av åtgärder är 

nödvändiga kan inte nog understrykas   

- Damm/översvämningsyta anläggs    

- Diken i området breddas för att kunna ta hand om det ökade flödet   

  

Utredningen visar flera möjliga områden för fördröjning. En naturlig vattendelare löper genom 

området i nord-sydlig riktning, vilket innebär två avrinningsområden, ett västerut och ett österut.  

 

För det västra avrinningsområdet föreslås en ny damm/översvämningsyta längs med diket mot 

Trunstaträsket där fördröjning och rening kan ske. Den nya dammen/ översvämningsytan 
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förväntas ha en god reningseffekt på grund av det nya fördröjnings- och reningssteget, men också 

tack vare att dagvattnet avrinner genom diken och via Trunstaträsket, innan flödet når recipienten. 

Dagvattendammen är förlagd i en lågpunkt strax utanför industriområdet dit flöden vid extrema 

regnsituationer kan ta sig till. Lokala lågpunkter förekommer dock inom området, varpå det vid 

nybyggnation är särskilt viktigt att tänka på att hus placeras högre än gator och med 

säkerhetsmarginal mot diket som avrinner åt sydost mot Trunstaträsk.   

 

För det östra avrinningsområdet sker en uppdelning av flödena innan det slutligen når Lövstaån i 

två olika punkter. Eftersom Lövstaån uppströms Valloxen är en vattenförekomst med 

miljökvalitetsnormer krävs rening av dagvattnet innan det släpps ut. Även den korta sträckan ner 

till Valloxen, en sjö som också den bör skyddas, gör att reningsåtgärder är påkallade. För det östra 

avrinningsområdet föreslås även här en damm som fördröjnings- och reningsåtgärd.   

Avvattning från Gredelbyleden och från området söder om Gredelbyleden sker till vägdiken som 

ansluter till recipienten via ledning under E4:an.   

  

  

  
      Bild 6. Systemlösning, Källa: Dagvattenutredning (2015-12-01, WSP)   
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Följande planbestämmelser, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4kap. 5§, har införts i 

plankartan med hänsyn till dagvatten och påverkan på recipienter.    

   

Våtmark              Anlagd våtmark/dagvattendamm med funktion som  fördröjnings- och 

                            reningsfunktion   

   

Dike                    Dike för avledning och fördröjning av dagvatten   

   

Konsekvenser   

Flödena och föroreningarna ut från området kan hållas på dagens nivå om de föreslagna 

fördröjningsåtgärderna i form av dammar/översvämningsytor utförs. Om området bebyggs enligt 

detaljplanen och på ett liknande sätt som omkringliggande fastigheter kommer de hårdgjorda 

ytorna att öka och så även flödena. Med små åtgärder på samtliga nya fastigheter kan en alltför 

stor flödesökning undvikas.    

   

Fördelen med en dagvattendamm är att dagvattnet renas från bland annat tungmetaller. För att 

dagvattendammen ska uppfylla sin renande och fördröjande funktion krävs regelbunden skötsel av 

den. Inlopp och utlopp från anläggningarna behöver renas och vegetation i dess slänter behöver 

skördas vid behov.   

 

Geoteknik    

Den geologiska kartan visar att större delen av området utgörs av berg och morän med god 

bärighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Bild 7.   7     Geologisk karta. Källa   :   

    
SGU   
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Gator och trafik  
Gång- och cykeltrafik   

Det finns goda förutsättningar att röra sig till fots eller med cykel till och från planområdet. En 

gång- och cykelväg går längs Gredelbyledens västra sida och Brunnbyvägens östra sida. En 

utbyggnad av gång- och cykelvägen längs Carl von Paykulls väg är under genomförande. 

Lokalgatorna i området är tillräckligt breda för att gående, cyklister och fordon ska kunna mötas.   

   

Kollektivtrafik   

Bussterminalen och pendlarparkeringen vid Ar är belägen centralt i området med regionbussar till 

bl.a. Uppsala, Arlanda flygplats och Norrtälje. Lokalbussar som trafikerar Alsike och Knivsta 

angör även här. Det tar cirka 5 minuter till bussterminalen vid Knivsta station där anslutande 

pendel- och regiontåg trafikerar flera gånger per dag.   

   

Gatunät och trafik    

Planområdet avgränsas i norr av lokalgatan Lodgatan, i väst av Brunnbyvägen och i söder av 

genomfartsleden Gredelbyleden. Inom planområdet går lokalgatorna Hyvelgatan, Rubanksgatan 

samt Carl von Paykulls väg som bland annat leder ut till byarna Marma och Lagga. Inom området 

ska god belysning tillämpas. 

  

Parkering   

Fastighetsägaren är skyldig att ordna parkeringsutrymme på den egna fastigheten eller i dess 

närhet. Planområdets läge ger en parkeringsnorm på 2,0 bilar/100 m² BTA. Normen för hotell och 

bilbesöksintensiv handel prövas i särskilda utredningar i enlighet med kommunens P-norm 

antagen den 22 oktober 2013 av Bygg- och miljönämnden.   

   

För att ersätta de parkeringsplatser som bortfaller i och med den nya byggrätten intill 

pendlarparkeringen, utökas parkeringsområdet vid terminalen. Den utökade ytan kommer att 

inrymma ca 70 parkeringsplatser. Utöver det tillkommer cykelparkering.   

   

Konsekvenser    

Det befintliga gatunätet kommer att kvarstå. Gaturummet är i den nuvarande detaljplanen 

avsiktligt ritade med en sektion så bred att de rymmer körbana, gång- och cykelbana och 

grönyta/dike.   

  

Kulturmiljö och fornlämningar   

Planområdet har en nära anslutning till Valloxen där en framträdande koncentration av äldre 

järnåldersgravfält tillsammans med yngre gravfält visar på bebyggelsens förändring från 

förhistorisk till historisk tid. Med tanke på planområdets nära anslutning till Valloxen är det av 

stor vikt att värna om den visuella kontakten mellan den befintliga miljön och ny bebyggelse.   

   



    

   

Samhällsbyggnadskontoret   

   

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18   
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013   

  
15   

 
                        Bild 8. Fornlämningar inom planområdet och i nära angränsning 
 

Inom det aktuella planområdet återfinns en fornlämning i form av en gravgrupp med fyra gravar 

från järnålder (Östuna 230, 231, 233, 235), belägen på moränhöjden i planområdets norra del.  

  

Strax öster om planområdet finns en lämningstyp i form av ett gravfält. Gravfältet är ca 75x40 m 

(Ö-V) bestående av ca 15 runda stensättningar, 3-8 m i diametern och 0,2-0,6 m höga.   

  

Kommunen vill betona att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka 

eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen.    

  

Sociala förhållanden    
Trygghet och säkerhet   

Med fler aktörer i området och bättre nyttjande av befintlig mark nära kollektivtäta transportleder, 

både ur gång, cykel, kollektiv- och bilsynpunkt tillkommer en mer säker, trygg och tilltalande 

miljö. En utbyggd gatubelysning längs med gång- och cykelbanorna kommer också att bidra till 

den upplevda trygga miljön och till att framkomligheten ökar.    

  

Jämställdhet och barnperspektivet   

Barnens och ungas intresse och behov med anknytning till boende, fritid och skola har alltmer 

uppmärksammats, inte minst i stadsbyggnadssammanhang. Behoven växlar över tiden i takt med 

barnens ålder och utveckling. Planläggningen syftar till att ge förutsättningar för att allsidigt 

tillgodose behoven, men huvudsakligen formuleras förutsättningarna i detalj först vid 

genomförandet av planen. I denna detaljplan bidrar exploateringen av kollektivtrafiknära mark till 

att skapa möjligheter för alla människor i samhället att röra sig mer fritt. Med grönkorridorer inom 



    

   

Samhällsbyggnadskontoret   

   

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18   
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013   

  
16   

planområdet skapas en social tillgänglighet för gående och med cykel till platser utanför 

planområdet.   

  

Inom planområdet planeras inga bostäder och yngre barn förväntas heller inte vistas i området utan 

vuxnas sällskap. Barn och unga som passerar området kan röra sig tryckt på i första hand gång- 

och cykelvägen längs Brunnbyvägen och Gredelbyleden.    

  

Teknisk försörjning   
Vatten och avlopp    

Inom planområdet finns befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar utbyggda i gatumark. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska ske på varje fastighet, spillvatten kommer att 

ledas till Knivsta reningsverk.  

   

Brandpost   

Planområdet är anslutet till befintliga ledningar i kringliggande gator. Ledningarna är utbyggda med 

konventionell brandvattenförsörjning. Roslagsvatten ansvara för att bygga ut brandposterna enligt 

”Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska områden”. Enligt riktlinjerna ska 

brandposter placeras med ett maximalt avstånd om 150 m till varandra för att kunna erbjuda erforderlig 

brandvattenförsörjning 

 

El, tele, bredband och uppvärmning   

Vattenfall AB Värme Uppsala är huvudman för fjärrvärme i området. Eventuell flytt, rivning och 

deponering av befintliga fjärrvärmeledningar bekostas av byggherren eller regleras via markavtal 

mellan Knivsta kommun och Vattenfall.  

 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. All eventuell flytt/förändring av 

befintligt nät utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vid eventuella schaktningsarbeten ska 

kabelutsättning begäras. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 

plangenomförandet.  

 

Avfall   

Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. 

Verksamheter inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive 

tomt. Vid nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. 

Soputrymmen ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av 

sopbilar utan backande rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med 

funktionsnedsättning obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen 

utan i efterföljande bygglov.    

  

Riskbedömning   

Räddningstjänst   

Insatstiden för räddningstjänsten kommer att understiga 10 minuter. Insatstiden innebär 

anspänningstid, körtid samt angreppstid. Knivsta brandstation ligger nära planområdet, men det är 



    

   

Samhällsbyggnadskontoret   

   

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18   
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013   

  
17   

en deltidsstation, vilket medför en anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår 

någon extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs 

innan bygglov beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för 

räddningsinsats ska maximalt vara 50 m. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter 

detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas 

enligt gällande regler.    

   

Farligt gods   

Planområdets gräns ligger ca 200 meter från E4:an som är av riksintresse för kommunikationer 

och utpekad transportled där fordon med farligt gods kan färdas. Riskavståndet bedöms ligga på en 

acceptabel nivå. Vid byggande av industri eller annan verksamhet ska erforderliga skyddsåtgärder 

vidtas inom anläggningen. Skyddsåtgärder med avseende på riskkällor inom anläggningen regleras 

inte i detaljplanen utan hanteras i kommande processer som bygglov och tekniskt samråd.    

   

Störande ljus   

För att minimera störande ljus och liknande bör belysningsmaster och annan belysning utformas 

och riktas på sådant sätt att belysningen faller inom aktuell tomt.    

   

Följande planbestämmelser, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4kap. 9§, har införts i 

plankartan med hänsyn till planområdets närhet till E4:an:   

   

b1           Entréer och utrymningsvägar ska placeras i fasad som ej är vänd mot E4   

   

f2            Föränderliga och blixtrande skyltar vända ut mot E4 får ej uppföras    

  

Kraftledning   

Svenska kraftnät har ledningsrätt för en luftburen 220 kV-ledning som går i nord-sydlig riktning 

strax utanför planområdet.    

   

Svenska kraftnät, som förvaltar 220 kV-ledningen har en magnetfältspolicy som innebär att ny 

bebyggelse, där människor vistas varaktigt, bör placeras på ett sådant avstånd att 

magnetfältsvärdet inte överstiger 0,4 mikrotesla, på årsmedelbasis. Avståndet baseras på 

årsmedelströmmen för kraftledningen och eftersom det inte finns några gränsvärden för magnetfält 

ska avståndet betraktas som en rekommendation till beslutande myndighet.     

  

Explosiva varor får inte placeras närmare än 100 meter från 220 kV-ledningen. Brandfarliga varor 

får inte placeras närmare än 45 meter från 220 kV-ledningen.   

      

AGA gas   

AGA gas är en verksamhet i Knivsta kommun som bedömts som särskilt riskfylld. Verksamheten 

är belägen ca 115 m från detaljplaneområdets närmaste gräns och ca 600 m från närmaste 



    

   

Samhällsbyggnadskontoret   

   

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18   
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013   

  
18   

drivmedelshandel. Skyddsavståndet ligger på 25-100 m från cisternerna beroende på verksamhet 

samt ett riskavstånd på ca 300 m för ett värsta scenario.   

  

Konsekvenser   

Vid utformning och placering av byggnader kan en eventuell olycka förebyggas och lindras. Bland 

annat kan man genom att installera nödbrytare för ventilationen, förstärka fönster, placera bort 

luftintaget från riskkällan och utföra fasad mot riskkälla i obrännbart material minimera 

konsekvenserna.    

   

Samtliga riskavstånd har tagits i förebyggande syfte för att lämna avstånd mellan riskkällor och 

skadeobjekt. Samtliga fastigheter ska tillgängliggöra infart för räddningsfordon och förbereda för 

lämpliga angreppsvägar för en säker utrymning om olyckan skulle vara framme.   

  

Störningar   

Buller   

Det planerade industriområdet kan komma att medföra viss ökning av fordonstrafik samt viss 

bullerökning från industriverksamhet om planförslaget byggs fullt ut.    

   

Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 200 m. Mellan verksamhetsområdet och 

bostadsområdet ligger ett skogsparti och åkermark som har en dämpande effekt för bulleralstring.  

Det höga naturpartiet inom planområdet ses även det ha en positiv effekt för ljudnivån. Vid 

lokalisering av ny verksamhet i området kan ytterligare bullerdämpande åtgärder komma att 

vidtas.  

 

Buller som kan orsakas av verksamheter inom området hanteras i samband med bygglov.    

För buller från industriell verksamhet bör följande riktvärden inte överskridas:   

50 dB(A) ekvivalent utomhus, dagtid 07-18   

45 dB(A) ekvivalent utomhus, kvällstid 18-22   

40 dB(A) ekvivalent utomhus, nattetid 22-07   

50 dB(A) maximalnivå utomhus, nattetid 22-07   

  

Ljus   

Digitala skyltar som är bildväxlande eller bländande får inte uppföras riktat mot E4:an då dessa 

kan distrahera bilförare.    

   

Markföroreningar   

Det finns inga kända markföroreningar i dagsläget. Vid rivning av byggnader och anläggningar är 

det lämpligt att om möjligt återanvända material. Påträffas förorenade massor ska bygg- och 

miljönämnden underrättas. Farligt avfall ska avlägsnas och en plan för hantering av förorenade 

massor ska finnas innan rivning påbörjas.   
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Markradon   

Marken klassas som normalradonmark och byggnader ska därför utföras radonskyddande.   

  

Hållbarhet   

Knivsta är medlem i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Genom luftvårdsförbundet får 

kommunen tillgång till modellberäkningar av luftföroreningssituationen i kommunen. Utsläpp av 

växthusgasen koldioxid bidrar till växthuseffekten och måste minska. Den största andelen utsläpp 

kommer från uppvärmning av bostäder, lokaler och transporter. Tillkommande bebyggelse i 

anslutning till befintligt fjärrvärmenät bör kopplas till fjärrvärmenätet för att på så sätt minska 

utsläppen av växthusgaser.   

   

GENOMFÖRANDE   
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 

ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 

vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 

vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.   

  

Tidplan   

Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av kommunfullmäktige första kvartalet 

2021.   

    

Markägoförhållande   

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 

förteckningen. Kommunen äger fastigheterna Gredelby 1:3, 1:36, 1:138 som inryms inom 

planområdet. 

  

Huvudmannaskap, arbetsfördelning   

Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 

ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt ansvarar för drift, 

skötsel och underhåll av dessa. 

  

Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 

underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för.  

  

Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 

detaljplanen.  

 

Knivstavatten AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, VA, i Knivsta 

kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för utbyggnad av samt drift och underhåll av den 

allmänna VA-anläggningen. 
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Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 

området.  

  

Ansvarsfördelning:   

• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för upprättandet av detaljplan.   

• Bygg- och miljökontoret ansvarar för myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn.   

• Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildnings- och 

anläggningsåtgärder på fastighetsägarens initiativ och bekostnad efter ansökan.   

• Mark och exploatering ansvarar för träffande av erforderliga avtal och överenskommelser.   

• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för anläggande av allmän platsmark.   

• Knivstavatten AB ansvarar för att anlägga det allmänna VA-nätet, drift och underhåll av 

det allmänna VA-nätet och utbyggnad av dagvattendammar. 

• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark.   

 Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för ansvarar för: 

o nybyggnation inom kvartersmark 

o att mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark utförs enligt 

bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning  

o att eventuella markföroreningar rapporteras till tillsynsmyndighet  

o att bekosta de arkeologiska utredningar som eventuellt är nödvändiga  

o att utföra lokal fördröjning och rening av dagvatten (enligt upprättad dagvattenutredning) 

inom fastigheten innan det når Va-huvudmannens ledningar 

o att bekosta eventuell skyltning inom kvartersmarken 

 

Fastighetsrättsliga frågor    
Fastighetsbildning  

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 

 

En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 

krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. Kommunen har 

med stöd av detaljplanen rätt att lösa in allmän plats utan överenskommelse med berörd fastighetsägare. 

 

Detaljplanen ger ett underlag för fastighetsbildning och samfällighetsförrättning. Vid 

fastighetsbildning ombesörjer kommunen för ansökan och sakägare står för kostnaden.   

 

E-området, längst öster ut i plankartan, kan styckas av som egen fastighet. Tillfart till fastigheten 

är tänkt att gå längs intilliggande naturområde där kommunen har för avsikt att anlägga en 

tillfartsväg till den planerade dagvattendammen. Tillfart kan i annat fall också säkras genom 

servitut på intilliggande fastighet. 

  

En del fastigheter, Gredelby 1:26, 1:25, 1:4, 1:36, 1:34, 1:31, 23:2 och 23:1, kommer att ges 

möjlighet till att utöka den befintliga fastigheten genom markköp av kommunen. Utökning av 

befintliga fastigheter sker genom fastighetsreglering. 
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Ansökan om lantmäteriförrättning    

Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 

planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 

ledningsrätt.   

   

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter   

Servitut och ledningsrätter för befintliga ledningar inom kvartersmark markeras med u-område på 

plankartan.    

   

Planområdet berörs av två gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark och markeras med g på 

plankartan. Den ena avser in- och utfart och belastar Gredelby 28:7 till förmån för Gredelby 28:1. 

Den andra gemensamhetsanläggningen avser gemensamt utrymme till förmån för Gredelby 28:2, 

28:3, 28.4 och 28:5.   

   

Befintliga servitut redovisas i detaljplanens tillhörande fastighetsförteckning.   
 

Ekonomi och avtal   

Detaljplanen har till en del bekostats via plankostnadsavtal. För de fastigheter som vid 

detaljplanläggningens inledning inte tecknat något plankostnadsavtal kommer planavgift att tas ut 

vid kommande bygglov.  

  

Knivsta kommun ska bekosta utförandet av gator, belysning och gång- och cykelvägar på allmän 

platsmark. Exploatörerna svarar för de kostnader som belastar deras del av fastigheten Gredelby 

1:3.   

  

Knivstavatten AB ska bekosta utbyggnaden av dagvattendammarna om inget annat avtalats.   

   

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och 

dagvatten. När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller 

avgiftsskyldighet enligt lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den 

som vid meddelandet äger fastigheten enligt då gällande va-taxa. Om fastigheter bygger ut eller 

ändrar ändamål finns skyldighet att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen 

ABVA, allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.   

  

Teknik   
El   

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. All eventuell flytt/förändring av 

befintligt nät utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vid eventuella schaktningsarbeten 

ska kabelutsättning begäras. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden 

av plangenomförandet.   
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Vatten och avlopp   

VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för att upprätta förbindelsepunkt för allmänna VA-

ledningar i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 

Exploatören/fastighetsägaren ska om inget annat avtalats skicka in servisanmälan och betala 

anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-nätet. VA-huvudman gör inkopplingen 

till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudman.  
   

Tele  

Telestation finns belägen i planområdets östra del. Tillfart till stationen kan säkras genom servitut 

på intilliggande fastighet. I samband med utbygganden av den närliggande dagvattendammen 

kommer också en tillfartsväg anordnas. Denna skulle förslagsvis också kunna nyttjas vid åtkomst 

av telestationen.   

  

Dagvatten   

Ledningsnät för dagvatten finns utbyggt inom området. I det västra avrinningsområdet ligger 

ledningssystem i gatorna Hyvelgatan och Brunnbyvägen och leds sedan ut i ett dike väster om  

Brunnbyvägen. Det östra avrinningsområdet består av ett antal kortare ledningssträckor. Dagvatten 

ska fördröjas och renas innan det leds till allmänna dagvattenledningar för att dels undvika 

grundvattensänkningar och dels rena dagvatten från parkeringsytor.  

 

VA-huvudmannens respektive fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering regleras i Lagen om 

allmänna vattentjänster, LAV, Lag (2006:412) och kommunens allmänna bestämmelser för användande 

av Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 

 

Dagvatten som släpps ut från sammanhängande bebyggelse inom detaljplanelagt område är 

anmälningspliktigt, eftersom att det klassas som avloppsvatten. Anmälning sker till Knivsta kommun 

som ansvarar för tillsynen.   

   

För dagvattendammar på allmän plats ansvarar Knivstavatten AB för utbyggnad och skötsel så att 

reningsfunktionen bibehålls. Kommunen ansvarar för gallring och rensning runtomkring. För 

dagvattendammar krävs inspektion av inlopp, utlopp och brädd. Tillsyn görs några gånger per år 

och bortrensning av skräp, sediment och växtrester görs vid behov.   

  

Vid kommande anläggning av den dagvattendamm som är placerad intill Svenska Kraftnäts 

luftledning ska vidare samråd genomföras med Svenska Kraftnät för att klargöra 

dagvattendammens mer specifika läge.  

   

Fjärrvärme   

Vattenfall AB Värme Uppsala är huvudman för fjärrvärme i området. Planområdet kan anslutas till 

fjärrvärmenät. Eventuell flytt, rivning och deponering av befintliga fjärrvärmeledningar bekostas 

av byggherren eller regleras via markavtal mellan Knivsta kommun och Vattenfall.   
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Ledningar 

Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 

ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 

 

Det åligger byggherren att undersöka om det finns ledningar inom fastigheten. 

 

Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 

innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 

under byggtiden. 

   

Utredningar inför bygglovsprövning   

Byggherrarna bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovsprövningen.   

   

Markföroreningar   

Om markföroreningar påträffas ska dessa rapporteras till tillsynsmyndighet.   

  

Administrativa frågor   
Huvudmannaskap   

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.   

   

Genomförandetid   

Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 

detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 

till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).   

  

  

MEDVERKANDE I PROJEKTET   
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen.    

   

KOMMUNFÖRVALTNINGEN   

Samhällsbyggnadskontoret   

   

Moa Odin   

Planchef    
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Handläggare  
Sara Andersson  
  

 
Tjänsteskrivelse  
2020-11-17  

 
Diarienummer 
SUN-2020/512  

  
  

    

Samhällsutvecklingsnämnden  
 
Detaljplan Södra Ar etapp 2 
  
Förslag till beslut  
1.   Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret uppdrag att 

genomföra samråd för förslaget till detaljplan Södra Ar etapp 2. 
  
Sammanfattning av ärendet  
Syftet med detaljplanen är att skapa en välkomnande entré till Knivsta med 
etableringsmöjligheter för kontor, besöksanläggning för kulturella och idrottsliga ändamål, 
hotell- och konferensverksamhet, vårdservice samt sällanköpshandel. En park med plats för 
öppen dagvattenhantering planeras intill Gredelbyleden. Då stora delar av planområdet har 
ett exponerat läge mot E4:an ska hänsyn tas till bebyggelsens arkitektoniska gestaltning och 
utformning. Inom verksamhetsområdet ska också beaktande tas till de omkringliggande 
landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av riksintresse för kulturmiljövården.  
 
Bakgrund  
Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 december 2014 att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Södra Ar. Planen genomförs med normalt 
planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).   
  
Planområdet har tidigare ingått i detaljplan Södra Ar (2014-708) som efter samrådstillfället 
delades upp i två mindre etapper, var på denna detaljplan utgör etapp 2 i ordningen.  

 
Planförslaget  
Planområdet ligger beläget i Ar som är kommunens enda större sammanhängande område 
för lättare industri, kontor och handel. Planområdet består till största del av obebyggd mark. 
På fastigheten Gredelby 1:9 finns ett torp med några mindre komplementbyggnader samt en 
större lada.   

 
Ny detaljplan för Södra Ar etapp 2 möjliggör för nya byggrätter med en flexibel 
markanvändning för kontor, besöksanläggning för kulturella och idrottsliga ändamål, hotell- 
och konferensverksamhet, vårdservice samt sällanköpshandel. Möjligheten att etablera 
bostäder på fastigheten Gredelby 1:9 tas bort, utöver det tas även bestämmelsen om 
rivningsförbud bort för de byggnader som står placerade på fastigheten.  
 
Detaljplanen reglerar bebyggelsens utformning, höjd och hur stor del av tomten som får 
bebyggas. 
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Planområdet har ett mycket exponerat läge och är bland det första man möter av Knivsta när 
man närmar sig orten från E4:an. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen bidrar till ett 
positivt och välkomnande tillskott i dess geografiska läge. Det ska ske med en medveten och 
omsorgsfull gestaltning där fokus läggs på detaljer och materialval. 
 
Byggrätter som vetter ut mot E4:an är förlagda med en utformningsbestämmelse som ställer 
krav på att fasader på nya byggnader ska delas upp i mindre element, genom förslagsvis 
skiftningar i struktur, kulör och materialval. Utvändiga anordningar installationer ska ges en 
enhetlig gestaltning. 
 
Till detaljplanen finns utarbetade gestaltningsprinciper vars avsikt är att beskriva 
gestaltningsmässiga ambitioner för planområdet. Gestaltningsprinciperna är framarbetade 
utifrån kommunens antagna styrdokument, Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 
(2020), som ska vara ett vägledande dokument vid all bebyggelseutveckling i kommunen. 
Geastaltningsprinciper regleras med bestämmelser i plankartan och följs upp vid kommande 
bygglovsskede. 
 
Utöver gestaltningsprinciper för bebyggelsens utformning finns utformningskrav vad gäller 
skyltning i området. 
 
Detaljplanen ska medverka till goda förutsättningar för dagvattenhantering.  
 
Parken som planeras intill cirkulationsplatsen föreslås fungera som en mötesplats för de som 
arbetar eller besöker verksamhetsområdet. Parken kommer att präglas av en mer vildvuxen 
natur med inslag av belysning och möblering. I parken finns fruktträd som ska bevaras. Ur 
utbildningssyfte kan förslagsvis informativa skyltar sättas upp för att belysa olika naturobjekt i 
parken. I parkens sydvästra del planeras en dagvattendam. 
   
En utbyggnad enligt planförslaget bedöms vara förenligt med den gällande översiktsplanen 
för Knivsta och Alsike. Förslag till detaljplan genomförs med normalt planförfarande enligt 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).   
  
Ekonomisk konsekvensanalys  
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal.  
 
Kommunen kommer att få intäkter vid försäljning av del av fastighet Gredelby 1:3. 
 
Kommunen kommer i framtiden bära kostnader vad gäller drift av allmän platsmark. 
 
Respektive byggherre ansvarar för uppförande, drift och skötsel av byggnation inom 
kvartersmark.   
  
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Plankarta  
Planbeskrivning  
  
Beslutet ska skickas till  
Akten  
Planenheten  
  

  

Moa Odin  
Planchef   
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Barnchecklista inför beslut  
  
1. Påverkar beslutet barn?  
  

Ja   Nej    
  
Förklara oavsett svar.  
Beslutet om samråd påverkar barn då de ges tillfälle att komma med synpunkter på 
planförslaget. När detaljplanen vinner laga kraft kan den byggas ut och området utvecklas 
därmed.   
  
Om, ja fortsätt med frågorna.  
  
2. Hur har barns bästa beaktats?  
Genom tillämpning av Plan- och bygglagens bestämmelser.  
  
  
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.  
  
  
  
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?  
  

Ja   Nej    
  
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument   
  
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.  
Barn har beretts tillfälle att komma med synpunkter på kommunens översiktsplan.  

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn  



 
 

Handläggare   Datum              Diarienummer 
Sara Andersson  2020-11-19              SBK 2019-000005 
 

 

 

Samrådshandling 

 

Planbeskrivning 

 

Detaljplan Södra Ar etapp 2, Gredelby 1:9 m.fl. 

Knivsta kommun, Uppsala län 

Normalt planförfarande  
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar: 

 Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2020-11-17 

 Dagvattenutredning, Geosigma AB, 2020-10-29 

 Fornlämningsutredning steg 1, Upplandsmuseet 2017-02-15 

 Inventering av naturvärden och ekosystemtjänster, White 2020-02-18 

 Markteknisk undersökningsrapport, WSP 2019-11-15 

 Projekterings PM Geoteknik, WSP 2019-11-15 

 Geotekniskt utlåtande Gredelby 1:9, AVINT Holding AB 2019-10-11 

 

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 

markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 

Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 

med synpunkter.  

 
 
Läshänvisningar  
Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän 

plats, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för 

kommande bygglovsprövning. Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och 

de förändringar som planen innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka 

plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 30-31 §.  

 

Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 december 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till detaljplan för den södra delen av Ar verksamhetsområde. Detaljplanen genomförs med 

normalt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).  

 

Planområdet har tidigare ingått i detaljplan Södra Ar (2014-708) som efter samrådstillfället delades 

upp i två mindre etapper, var på denna detaljplan utgör etapp 2 i ordningen.  

 

Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen är att skapa en välkomnande entré till Knivsta med etableringsmöjligheter för 

kontor, besöksanläggning för kulturella och idrottsliga ändamål, hotell- och konferensverksamhet, 

vårdservice samt sällanköpshandel. En park med plats för öppen dagvattenhantering planeras intill 

Gredelbyleden. Då stora delar av planområdet har ett exponerat läge mot E4:an ska hänsyn tas till 
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bebyggelsens arkitektoniska gestaltning och utformning. Inom verksamhetsområdet ska också 

beaktande tas till de omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av riksintresse 

för kulturmiljövården.  

 

MILJÖBALKEN (MB) 

Miljöbalken 3, 4 och 5 kapitel  
Planförslaget strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande 

bestämmelser för hushållning med mark och vatten. En del av planområdet berör riksintresse för 

kulturmiljövård, landskapet kring Valloxen och Säbysjön. 

 

Miljöbalken 6 kapitel  
Behovsbedömning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 

en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 

betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 

medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en behovsbedömning utifrån förordningen 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

 
En behovsbedömning, daterad 2015-03-04, har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 

behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 

miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 

upprättas. Kommunen har samrått om behovsbedömning med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2015-

04-28 delar kommunens uppfattning.  

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 
Planområdet ligger strax väster om E4:an, vid infarten till Knivsta, ca 2 km från Knivsta centrum. 

 

Areal 
Planområdet har en areal på ca 4,6 hektar.  

 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av den privatägda fastigheten Gredelby 1:9 samt en del av Knivsta kommuns 

fastighet Gredelby 1:3. 
                                                    

Översiktsplan                     
I kommunens översiktsplan (ÖP 2017) pekas Ar ut som utvecklingsområde för verksamhetsområde. I 

översiktsplanen betonas vikten av att Knivsta centrum är och ska förbli det enda centrumet i 

kommunen med en överordnad roll där kommersiell service ska koncentreras till. I Ar ska 

kompletterande verksamheter som är mer ytkrävande, så som sällanköpshandel, kontor och 

besöksanläggningar etableras.  

                                                     

I översiktsplanen framförs även att bebyggelsens utformning och placering i Ar ska anpassas till den 

omgivande landskapsbilden. Ny detaljplan bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.  
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Detaljplaner 
För området finns en gällande detaljplan, Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14), antagen 1988. 

Detaljplanen medger bostadsändamål samt park- och naturmark för området där ny detaljplan föreslås. 

Den gällande detaljplanen, Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14), kommer att upphöra för det 

område som täcks av den nya detaljplanen. 

 

Landskapsbild  
Förutsättningar 
Planområdet ligger i ett väl exponerat läge ut mot E4:an 

och berörs geografiskt av riksintresse för 

kulturmiljövården, landskapet vid Valloxen och Säbysjön 

(C45). Landskapet utgörs av en dalgång med 

omkringliggande höjdpartier som mestadels består av 

skogs- och ängsmark. Mellan planområdet och E4:an går 

idag luftburna ledningar som till synes bryter 

landskapsbilden. Angränsande till planområdet ligger 

redan etablerade verksamheter inom bland annat 

småindustri, kontor, lager och fordonsservice. Strax söder 

om planområdet ligger skogsområdet Kölängen. 

       
   
                  Bild 2. Landskapsvy över Ar verksamhetsområde.                                          

                                                         

 
Bild 3. Landskapsvy över Knivstas nuvarande entré från E4:an.  

 

Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör för ny exploatering och etablering för verksamheter och företag i ett område 

som idag utgör entrén till Knivsta från E4:an. Ett utbyggt område, utifrån förslag till detaljplan, 

kommer att medverka till att landskapsbilden förändras, från mestadels kuperad skogs- och ängsmark 

till utökad bebyggelse. Enligt PBL 2 kap. 6 § ska bebyggelse utformas och placeras på lämpligt sätt 

med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Då höga landskapsvärden finns i närområdet har 

planbestämmelser om bebyggelsens utförande och utformning tagits fram, dessa finns fastställda i 

tillhörande plankarta och beskrivs mer under rubriken Bebyggelse och gestaltning.  

 

I planområdets norra del finns ett höjdparti av natur med stora ekologiska och kulturella värden. 

Höjdpartiet kommer att kvarstå som natur för att på så vis öka effekten på läsbarhet och upplevelse av 

områdets kulturmiljö. Naturområdet möjliggör dessutom för rekreation. Informationsskyltar som 

påvisar platsens historia planeras att sättas upp i naturområdet. Informationsskyltarna ses kunna bidra 

till att förstärka landskapets kopplingar till riksintresset.  
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             Bild 4. Höjdparti av natur, företrädelsevis tallar, inom planområdets norra del.  

             Källa: Inventering av naturvärden och ekosystemtjänster i Södra Ar, (2020) White. 

 

Bebyggelse och gestaltning 
Förutsättningar 
Planområdet består vid tid för planläggningen av mestadels obebyggd mark. På fastigheten Gredelby 

1:9 finns ett torp med några mindre komplementbyggnader samt en större lada.  

 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplanen ger utrymme för nya etableringsmöjligheter i området. På fastigheten Gredelby 1:9 

kommer möjligheten till att bebygga marken med bostäder att försvinna och istället ersättas med andra 

användningsområden, bland annat inom kontor, besöksanläggning och sällanköpshandel. Dessa 

användningsområden går i linje med kommunens gällande översiktsplan.  Med nya verksamheter i 

området kan en mer stadsmässig, intresseväckande och tydlig entré till Knivsta tätort skapas.  

 

Följande användningsområden tillåts inom planområdet: 

 

K   Inom markanvändningsområdet (K) ryms kontor och tjänsteverksamhet med liten eller  

  ingen varuhantering. 

 

O1   Inom markanvändningsområdet (O1) ryms hotell- och konferensanläggning. 

 I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vistelsen,  

som till exempel parkering, kontor, restaurang, spa och lekplats.  

 

R1   Inom markanvändningsområdet (R1) ryms besöksanläggningar för kulturella och  

  idrottsliga ändamål, exempelvis museer, konsthall, teater, sporthall och gym. 

 

H1   Inom markanvändningsområdet (H1) ryms detaljhandel utom handel med livsmedel.   

                        Även restaurang ingår i markanvändningen.   

 

D1  Inom markanvändningsområdet (D1) ryms vårdcentral och lättare former av vård, vilket 

till exempel kan röra sig om sjukgymnast, kiropraktor, tandvård och vaccinationsklinik. 

I användningen ingår även sådan verksamhet som kompletterar den huvudsakliga 

användningen, så som apotek, kiosk, jourrum och personalutrymmen.  

 

q-bestämmelse 

På fastigheten Gredelby 1:9 finns i nuvarande detaljplan en q-bestämmelse. Bestämmelsen innebär att 

bebyggelsen inte får rivas eller byggas till. I och med upprättande av en ny detaljplan i området 

kommer q-bestämmelsen i den nuvarande detaljplanen att upphöra. Att ta bort q-bestämmelsen är en 
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förutsättning för att kunna utveckla området i linje med kommunens översiktsplan, det vill säga 

utveckla området med andra användningsområden än bostadsändamål.  

 

Höjder och omfattning 

I tillhörande plankarta återges föreslagna höjder och exploateringsgrader, vilka är anpassade för att 

bibehålla en landskapsbild som samspelar med dalgångens siluett och vegetation.  

 

Totalhöjd används för att reglera höjd på byggnader inklusive uppstickande delar ovanför en 

takkonstruktion, till exempel antenner och hisschakt. Den högsta totalhöjden som medges i området är 

16 meter och är förlagd på en byggrätt som vetter ut mot E4:an. Totalhöjden på 16 meter utgår från 

befintlig marknivå och är anpassad till de tallar som naturområdet intill utgörs av. En totalhöjd på 16 

meter är att jämföra med en byggnad på fyra våningar med förhöjd entrévåning.  

 

Väster om naturområdet finns en byggrätt som medger en totalhöjd på 7 meter. Totalhöjden, 

tillsammans med exploateringsgraden på 600 kvm byggnadsarea (BYA), är anpassad för att bibehålla 

naturområdets synlighet från intilliggande gata, Rubanksgatan.    

 

För byggrätterna som vetter mot Gredelbyleden medges en högsta totalhöjd på 10 meter. Höjden är 

anpassad så att byggnaderna inte riskerar att dominera området längs med Gredelbyleden.  

 

                                  
 

Placering 

Ut mot E4an ska byggnader placeras så att en öppning om minst 8 meter tillämpas. Öppningen 

möjliggör för utblickar mot Valloxen sett från planområdet. Öppningen bidrar även till att bebyggelsen 

inte upplevs monoton sett från E4:an. Inom övriga byggrätter ska byggnader placeras minst 4,5 meter 

från egenskapsgräns. I övrigt är det relativt fritt att placera byggnaderna. Prickad mark i plankartan 

innebär att marken inte får förses med byggnad, skärmtak får däremot uppföras.    

 

Utformning och gestaltning 

Ny bebyggelse ska vara spännande och detaljrik och bilda ett sammanhang inom planområdet. Då 

platsen har ett exponerat läge och utgör den huvudsakliga entrén till Knivsta är det av särskild vikt att 

ny byggnation gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet och med god anpassning till dess omgivning.  

 

Ny bebyggelse får gärna hitta inspiration i det svenska kulturlandskapets ekonomibyggnader för att på 

så sätt harmoniera med det omgivande kulturlandskapet vid Valloxen. Inslag av konst kan användas 

som blickfång och bidra till en välkomnande miljö.  
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Till detaljplanen finns utarbetade gestaltningsprinciper vars avsikt är att beskriva gestaltningsmässiga 

ambitioner för planområdet. Gestaltningsprinciperna är framarbetade utifrån kommunens antagna 

styrdokument, Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy (2020), som ska vara ett vägledande 

dokument vid all bebyggelseutveckling i kommunen. Geastaltningsprinciper regleras med 

bestämmelser i plankartan och följs upp vid kommande bygglovsskede. 

 
Gestaltningsprinciper 

 Bebyggelsen ska ges en medveten och omsorgsfull placering med hänsyn till dess 

exponerade läge genom att: 

o Huvudbyggnader ska placeras med dess front ut mot Gredelbyleden. Detta för att 

skapa bra skyltläge längs huvudgatan.  

 

 Bebyggelsen ska ges en estetisk tilltalande utformning som samspelar med dess 

omgivning genom att: 

o Långsträckta fasader ska delas upp i mindre element, genom förslagsvis skiftningar 

i struktur, kulör och material. Större byggnadsvolymer kan med fördel delas upp i 

mindre enheter.  

o Bebyggelsens färgsättning ska ansluta till omgivande landskap och därför utföras 

med dova kulörer som smälter in i naturomgivningen. Vita och starkt lysande färger 

på fasader ska undvikas. 

o Bebyggelsens fasader ska helt eller delvis utformas med materialval så som trä, 

natursten och/eller tegel. 

o Utvändiga anordningar och installationer ska ges en enhetlig gestaltning. 

o God belysning ska säkerställas längs samtliga fasader. 

o Huvudbyggnaders bottenvåningar som vetter mot Gredelbyleden ska vara tydligt 

annonserade med fönster ut mot Gredelbyleden.  

o Huvudbyggnaders bottenvåningar som vetter ut mot E4:an ska vara tydligt 

annonserade med fönster ut mot E4:an. 

o Entréerna ska ges en tydlig och inbjudande utformning som underlättar 

orienterbarheten. Glaspartier ska användas, vilket skapar både känsla av 

välkomnande och fungerar som ljuspunkt.  

o Trämaterial ska användas vid entréer, vilket skapar en sammanhållen 

bebyggelsestruktur inom planområdet.  

 

 Verksamhetsområdets tomter ska vara prydliga och välordnade för att ge ett tilltalande 

intryck för besökare och förbipasserande genom att:  

o Upplag och uppställningsplatser ska utformas med målet att uppnå en tilltalande 

helhetssyn. Förslagsvis kan dessa ytor ramas in av växtlighet eller dylikt för att på 

så sätt bidra till verksamhetsområdets estetiska värden.   

o Parkeringsytor ska utformas med omsorg och delas upp av träd och planteringar. 

Hantering av dagvatten inom dessa ytor kan med fördel kombineras med 

planteringar.  
o Ytor som inte behöver vara hårdgjorda ska besås med gräs eller planteras med 

marktäckare, buskar, klätterväxter eller liknande.  

o Ytor som vetter ut mot E4:an, och som inte får vara hårdgjorda, ska innehålla träd. 

o God belysning ska finnas för en inbjudande och trygg miljö under dygnets alla 

timmar. Höga belysningsmaster som belyser hela tomten är inte lämpligt att 

uppföra då dessa avger ett stort mått av allmänljus. Bländande och stark belysning, 

så kallat flodljus, ska helt undvikas. Belysningsanordningar ska vara välriktade och 

avbländande. Fasadbelysning kan med fördel placeras i skylt- och entréläget. 
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o Skyltar ska anpassas till Trafikverkets generella riktlinjer om reklam mot allmänna 

vägar. God helhetsverkan kan uppnås genom att fasadskyltar underordnar sig och 

anpassas till byggnadernas arkitektur och volym. Fristående skyltar får uppföras 

och även dessa ska anpassas så att en god helhetsverkan uppnås.  

o Varje tomt ska ge utrymme för vistelse- och rekreationsyta för personalen. Träd och 

grönytor är viktiga för helhetsintrycket, för anpassning till omgivande landskap 

samt även för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

 

 

 

 

 

         
 

     
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
             

               Bild 5. Referensbilder bebyggelseutformning, källa: Planenheten 

 

Utformning av skyltar 
Inom området kommer behov av skyltning att uppstå. Enligt plan-och bygglagen (2010:900), PBL, 

krävs det lov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar inom 

detaljplanelagt område. Lovplikten gäller för permanenta skyltar av olika slag, reklamflaggor, 

markiser med reklam med mera, men också för tillfälliga skyltar såsom vepor, banderoller och 
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banérstråk. Det finns dock skyltar inom detaljplanelagt område som är undantagna från lovplikt, 

exempelvis mycket små skyltar, affischer och gatupratare.  

För en god helhetsverkan i området ska skyltar uppföras enligt följande: 

 Skyltar ska i första hand placeras på byggandens fasad. Skyltar på tak ska helt undvikas i 

området då det förändrar byggnaders siluett. 

 Om flera verksamheter ingår i en byggnad ska skyltar placeras samordnat eller längs en jämn 

linje på fasaden. 

 Skyltar ska vara underordnade byggnaden, dvs inte dominera en byggnads fasad. 

 Montering av skyltar och kablar ska anpassas till fasadens färg och utformning i övrigt och 

utföras omsorgsfullt. 

 En samordnad och välformad samlingsskylt vid områdets entré kan vara bra för områdets 

identitet och vara ett positivt tillskott för miljön. En samlingsskylt tillsammans med en karta, 

en så kallad orienteringsskylt kan också vara lämplig. Fristående skylt får inte vara högre än 7 

meter. 

 Skyltar ska vara lättlästa och innehålla en begränsad mängd information. En enkel och tydlig 

symbol är att föredra framför långa texter. 

 Skyltar, flaggor, belysning och övriga tillhörande anordningar ska alltid vara i gott skick och 

med aktuellt budskap.  

 Skyltar och flaggor ska placeras på sådant sätt att de inte skymmer befintliga skyltar, 

vägmärken eller sikt i trafikkorsningar. 

 Skyltar ska placeras på sådant sätt att de inte är ett hinder för personer som har svårt att se 

eller röra sig. 

 Belysning och skyltar synliga från omgivande vägar ska vara riktad på sådant sätt att de inte 

stör omgivningen, samt får inte vara rörliga eller blinkande. 

 Lösa tillfälliga reklamanordningar ska undvikas.  

 
 

Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Knivsta kommun har hög företagsamhet i länet och efterfrågan på nya arbetstillfällen är stark. Då 

planområdet har en direkt access till både Gredelbyleden och E4:an finns förutsättningar att skapa ett 

kluster av näringsliv med goda kommunikationsmöjligheter.  

 

Planområdet angränsar till ett befintligt småindustriområde som är utbyggt utifrån den gällande 

detaljplanen. Här finns bland annat verksamheter inom bilservice och bygghandel.  

 

Förslag och konsekvenser  
I och med upprättande av ny detaljplan möjliggörs för utökade service- och verksamhetsetableringar i 

området.  

 

Reglering av handelsändamålet 

Knivsta kommun har i en tidigare handelsutredning (Nordplan, 2008) utrett vad som krävs för att 

skapa en totalt sett ändamålsenlig handelsstruktur i kommunen. I utredningen framkommer vilket läge 

som anses mest fördelaktigt för etablering av ny dagligvaruhandel. Utredningen påvisar att lägen vid 

Sågen-området (Knivstas centrala kärna) är mest gynnsamt, både utifrån omsättningsmöjligheter och 
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ur trafikalstringshänseende. Kommunen har mot denna bakgrund reglerat användningsområdet för 

handel till att inte tillåta livsmedelshandel. I enlighet med Plan- och bygglagen (2020:900) 4 kap. 37§ 

är det möjligt att göra en sådan reglering i ett område om det finns skäl av betydande vikt.  
 

Även i kommunens gällande översiktsplan framförs att kommersiell service i huvudsak bör 

koncentreras till Knivstas centrumkärna och att verksamheter som inte är förenliga med en 

småstadskaraktär bör förläggas utanför tätorten.  

 
Park- och naturmiljö  
Förutsättningar 
Planområdet består till stor del av allmänna ytor i form av skogs- och ängsmark som angränsar till den 

trafiktäta Gredelbyleden. En del av naturmarken används som uppställningsplats för fordon. Några 

hundra meter från planområdet, på andra sidan motorvägen, ligger Valloxen som präglar landskapet 

runt Knivsta och höjer rekreationsvärdena i omgivande landskap.  

 

Naturvärdesinventering 

En naturvärdesinventering har genomförts som underlag för detaljplanen. Av inventeringen framgår 

att ytor av naturvärdesklass 2 (stora naturvärden), 3 (påtagliga naturvärden) och 4 (vissa naturvärden) 

faller inom planområdet.  

 

I norra delen av planområdet finns stora naturvärden. Ytan består till största del av klippblock och 

stenrösen som utgör fornlämningen samt flera jätteflyttblock som ger plats åt bland annat tuschlav. 

Inslag av äldre björkträd och ek förekommer sporadiskt. 

 

I den södra delen av planområdet finns en anlagd park med ornäsbjörkar och ett fältskikt bestående 

utav insådda ängsmarksarter så som åkervädd. Även den fridlysta gullvivan återfinns inom området. 

En liten blandlövskog med spår av tidigare trädgårdstomt ligger belägen intill cirkulationsplatsen i den 

sydvästra delen av planområdet. Här återfinns också en stor ek. På trädgårdstomten i den sydöstra 

delen av planområdet finns ett flertal askar, grova ekar och ett gammalt päronträd.  

 

Ekosystemtjänstanalys 

En ekosystemtjänstanalys har genomförts inom planområdet. Analysen har fokuserat på stödjande-, 

reglerande- och kulturella ekosystemtjänster. 

 

I planområdets norra del finns stora ekologiska värden som erbjuder ekosystemtjänster i form av stor 

biologisk mångfald, livsmiljö för insekter samt troligt spridningssamband för fåglar. Större delen av 

området har en tvåskiktvegetation, vilket gör att området väntas ha god bullerreducerande, 

klimatreglerande och luftrenande förmåga. Vad gäller kulturella ekosystemtjänster finns potential för 

såväl naturlek som naturpedagogik och historisk miljö- och kulturarv. I området finns också potential 

för social interaktion och promenad. 

 

Inom planområdets södra, centrala del, finns en liten damm som ger stora ekologiska värden och  

erbjuder ekosystemtjänster i form av biologisk mångfald, livsmiljö för vattenlevande arter samt 

hantering av  dagvatten och kulturella ekosystemtjänster. 

 

Planområdets sydöstra samt sydvästra del utgör en treskiktad vegetation, vilket gör att området har 

mycket god bullerreducerande, klimatreglerande och luftrenande förmåga. Vad gäller kulturella 

ekosystemtjänster finns potential för såväl naturlek och identitet i form av platsens historia.  

Promenad, naturupplevelse och naturpedagogik är ytterligare värden. 
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Förslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att en stor del oexploaterad mark kommer att bebyggs samt att andelen 

hårdgjorda ytor såsom tak och asfaltsytor kommer att öka.  

 

Flera ekosystemtjänster kommer att gå förlorade med avsedd exploatering och behöver därför 

kompenseras. Skyddsvärda ekosystemtjänster och omhändertagandet utav dessa har identifierats och 

beskrivits i tillhörande utredning, Inventering av naturvärden och ekosystemstjänster i Södra Ar 

(2020). Framför allt är det de stödjande ekosystemtjänsterna (biologisk mångfald) som utgör de mest 

skyddsvärda, men även pollination ska säkras.  

 

Det område som i inventeringen har klassificerats med stora naturvärden kommer fortsättningsvis att 

planläggas som natur. För att minimera skuggning på de solbelysta tallarna har nytillkommen 

bebyggelse anpassats höjdmässigt. En del av den marken som i inventeringen har klassificerats med 

påtagliga naturvärden kommer att planläggs som park, en del kommer att omfattas av exploatering.  

 

Ett sätt att bevara möjligheten för pollinatörer inom planområdet kan vara att anlägga gröna tak samt 

att så in ängsväxter i ytor som störs under anläggningstiden och som annars skulle utvecklas till 

ruderatmark, skräpmark, med tiden. 

 

Utformning av park 

Parken som planeras intill cirkulationsplatsen föreslås fungera som en mötesplats för de som arbetar 

eller besöker verksamhetsområdet. Parken kommer att präglas av en mer vildvuxen natur med inslag 

av belysning och möblering. I parken finns fruktträd som ska bevaras. Ur utbildningssyfte kan 

förslagsvis informativa skyltar sättas upp för att belysa olika naturobjekt i parken.  

 

I parkens sydvästra del planeras en dagvattendam. 

 

       
Bild 6. Inspirationsbilder på utsmyckning i parkmiljö, källa: Planenheten 

 

Utformning av gatuentré 

Längs Gredelbyleden ska plantering pryda gaturummet för en välkomnande entré. 

 

Växtlighet på kvartersmark 

På kvartersmark inom planområdet ska plantering hjälpa till att bidra till orienterbarhet och struktur i 

området. Plantering ska även användas för att visuellt bryta ner större parkeringsytor samt till öppen 

dagvattenhantering och ekosystemtjänster. 

 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

12 
 

Gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Gatunät finns utbyggt i området och som fastigheterna kan ansluta till. Inom planområdet finns också 

förbindelser med kollektivtrafik. Bussterminalen och pendlarparkeringen vid Ar är belägen i nära 

anslutning med regionbussar till bl.a. Uppsala, Arlanda flygplats och Norrtälje. Även lokalbussar som 

trafikerar Alsike och Knivsta angör här. Med kollektivtrafik tar det cirka 5 minuter till bussterminalen 

vid Knivsta station där anslutande pendel- och regiontåg trafikerar flera gånger per timme.  

 

Förslag och konsekvenser 
Det befintliga gatunätet i närområdet kommer att kvarstå. Längs med Gredelbyleden ges möjlighet för 

en ny gatuanslutning till planområdet. Inom kvartersmarken finns också utrymme att anlägga gator med 

enskilt huvudmannaskap.  

 

Längs Rubanksgatan planeras en gångbana där det idag saknas en sådan.  

 

En hög belysningsstandard och tydliga funktionella gatu- och orienteringsskyltar tillkommer, vilket 

ses bidra till kvalité och ökad trygghet i området. 

 

Parkering 

Byggherren ska i enlighet med plan- och bygglagen ordna parkering för bil och cykel på lämplig yta 

på den egna fastigheten. Bilparkeringar ska vara strategiskt placerade så att de nyttjas effektivt och 

skapar så få baksidor som möjligt. Parkeringsytor ska brytas upp med plantering.  

 

Parkeringsbehov för bilbesöksintensiv verksamhet samt behov av laddstolpar ska utredas i samband 

med bygglovsskedet.  

 

Kommunen ser mycket positivt på införande av bilpool, cykelpool och andra mobilitetsfunktioner i 

området.        

                                                                                           

Tillgänglighet, trygghet och brottsförebyggande åtgärder 
Tillgänglighet 
Plan- och bygglagen ställer krav på att planläggningen ska främja en från social synpunkt god 

livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. Den fysiska 

planeringen ska också sträva efter att förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter samt förstärka 

den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara busshållplatser, 

övergångsställen och entréer.  Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är 

tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §.  

Tillgängligheten i byggnader och på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och 

byggförordningen(PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 

 

Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 

allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader). 

Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 

 

Vid kommande utbyggnad ska belysning på gångytor och vid viktiga målpunkter vara utformad och ha 

sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa.  
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Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska där det krävs kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från 

en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler. Parkeringsplatsen ska rymmas inom 

kvartersmark.  

 

Trygghets- och brottsförebyggande åtgärder 
Huvudentréer ska vara tydligt markerade i fasad med god belysning och finnas angränsande till 

parkering.  

 

Bil- och cykelparkeringar ska vara överblickbara och inte omgärdas av hög vegetation eller plank.  

 

Fönster i bottenvåning ska finnas i fasad som vetter mot lokalgata och/eller parkeringsyta. 

 

Parkområdet intill cirkulationsplatsen ska punktbelysas.  

 

Utöver ovan nämnda åtgärder ges det inom planområdet utrymme för etablering av flera olika typer av 

verksamheter som ses kunna bidra till en ökad befolkning under dygnets alla timmar.  

 

Barnperspektivet 
Planområdet, med sin nära anslutning till Gredelbyleden, är inte en plats där barn kommer att vistas i 

en större utsträckning. I naturområdet, där skyltar planeras att sättas upp för att påvisa platsens 

historia, kan barn vistas och få ökad kunskap.  

 

Gång- och cykelvägar ska vara tydliga och separerade. Övergångsställen ska finnas vid korsningar.  

 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Förutsättningar 
Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator, parkeringar och 

annan mark och leds via diken och ledningar till vattendrag eller sjöar.  Rätt utnyttjat är dagvattnet en 

resurs för grönska och rekreation i tätorten och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Dagvatten kan bli ett 

problem genom att lokalt ge höga vattenflöden, men också genom att det tar med sig föroreningar ut i 

vattendragen.      

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om kraven på kvaliteten i vatten och är styrande för 

myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser vid tillståndsprövning enligt 

miljöbalken eller vid planläggning enligt plan- och bygglagen.  

 

Dagvattenstrategi 
Knivsta kommuns dagvattenstrategi har som syfte att genom gemensamma mål kunna arbeta för en 

långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Strategin anger riktlinjer och är vägledande för hur 

kommunen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen. För fastighetsägare gäller följande: 

 

- Fastighetsägare ansvarar för sin fastighet och dagvattenanläggningen på egen 

fastighet fram till förbindelsepunkten till den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen.  

- Fastighetsägare ska medverka till att grundvattenbalansen i området bibehålls och 

omhändertar dagvatten lokalt så mycket som möjligt, i enlighet med de allmänna 

bestämmelserna för användande av Knivsta kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning (ABVA).  

- Fastighetsägare ska se till att det dagvatten som leds till den allmänna 

dagvattenanläggningen inte avviker för mycket från normal regnvattenkvalitet eller 

kan påverka mottagande recipient negativt.  
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Bebyggelse och dagvattenhantering ska anpassas efter platsens förutsättningar. Dagvattenhantering 

ska bidra till en attraktiv stadsmiljö, anläggningar ska utformas så att de främjar så många 

ekosystemtjänster som möjligt.  

 

Recipienter  
Lövstaån uppströms Valloxen    

Lövstaån uppströms Valloxen är i dagsläget en lång rad uträtade diken som delvis är kulverterade. 

Endast den sista dryga kilometern ner mot sjön har ett naturligt lopp. I den fastställda statusen från 

2009 anges den ekologiska statusen till måttlig och kemiskt ytvattenstatus, exklusive kvicksilver, till 

god. På grund av övergödning och morfologiska förändringar har ekologisk status en tidsfrist till 2027 

för att uppfylla god status. 

 

Dagvatten 
Vid planerad exploatering av detaljplaneområdet ökar andelen hårdgjorda ytor vilket medför en ökad 

flödesbelastning. Till det planerade flödet räknas även det tillkommande dagvattenflödet från en del av 

en fastighet norr om planområdet samt tillkommande dagvatten från Gredelbyleden. Årsmedelflödet 

för den planerade markanvändningen är 0,67 l/s.  

 

Sammantaget krävs en utjämningsvolym på 687 m3 inom planområdet för att säkert avleda dagvatten 

som bildas inom planområdet samt tillkommande dagvatten utanför planområdet. Enligt kommunen 

och Roslagsvatten ska fördröjning om 20 mm tillämpas i området.  

 

 
  Bild 7. Föreslagna dagvattenåtgärder, källa: Geosigma 
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Dagvattenåtgärder 

Dagvattenlösningen utgår ifrån att det planerade dagvattenflödet efter exploateringen, inklusive 

tillkommande dagvatten från omgivningen, ska fördröjas till ett flöde som motsvarar det befintliga vid 

ett 30-årsregn. Detta för att inte överbelasta det befintliga dagvattensystemet som i fortsättningen 

kommer att avvattna planområdet och för att inte öka flödesbelastning på recipienten Lövstaån. Den 

total erforderliga utjämningsvolymen för att inte öka flödet beräknas till 685 m3.  

 

För att skapa en fungerande dagvattenhantering med en minskad belastning både på befintligt 

dagvattensystem och på recipienten, efter planerade förändringar av planområdet, tillämpas följande 

åtgärder:  

 

Dagvattendamm 

Dagvatten från den planerade bebyggelsen i delavrinningsområde 1 samt tillkommande dagvatten 

norrifrån leds till en ny dagvattendamm med en maximal yta på 400 m2. Dammens utlopp ansluts till 

en ny kulvert som leder vattnet till ett gräsdike i sydöstra delen av planområdet. Dagvattnet bör 

passera ett brunnsfilter innan det avleds vidare till gräsdiket. Den process som renar vattnet är till 

största delen sedimentation av partiklar. Det är därmed viktigt att utforma dammen på ett optimalt sätt, 

vanligtvis en långsmal och eventuellt lite böjd form, för att på så sätt uppnå tillräckligt lång 

uppehållstid så att sedimentation hinner ske. Dammen kan antingen anläggas med permanent vattenyta 

eller som en torr dagvattendamm som får torka upp mellan regnen. En våt damm med permanent 

vattenspegel är generellt att föredra på grund av större reningseffekt och rekreationsvärde.   

 

Regnbäddar 

I den norra delen av planområdet, delavrinningsområde 5, leds dagvatten från parkeringsytan mot 

regnbäddar för rening och fördröjning. Från regnbäddarna avleds dagvattnet via ny servisledning till 

de befintliga dagvattenledningarna i Rubanksgatan. Regnbäddar utformas som planteringsytor där 

dagvattnet leds via ytavrinning eller via brunnar och ledningar. Regnbäddar anläggs något nedsänkta 

så att det uppstår en magasinsvolym ovanpå bädden. Minsta anläggningsdjup bör vara cirka 1 m och 

filterdjupet ska vara cirka 0,5 m. 

 

Makadamdiken 

Den nya vägen och bebyggelsen, i delavrinningsområde 2, avvattnas till makadamdiken på båda sidor 

av den nya vägen (sträcker sig norrut från Gredelbyleden) som leder vattnet söderut mot 

dagvattenmagasin i form av rörmagasin eller plastkassetter. Dagvattenmagasinen kopplas till 

filterbrunn och sedan avleds dagvatten via en kulvert till gräsdike i sydöstra delen av planområdet. Ett 

makadamdike är ett dike fyllt med ett genomsläppligt material, förslagsvis makadam. Dessa bör ha ett 

djup av minst 0,5 meter och bottenbredd av minst 0,5 meter och utgör 5-10 % av ett områdes 

hårdgjorda yta. Lutningen i längdled bör vara upp till 1%. 

 

Gräsdiken 

Från delavrinningsområde 4 och norra körbanan av Gredelbyleden, bör dagvatten ledas till ett gräsdike 

i naturstråket som sträcker sig längst med Gredelbyleden. Diket kan med fördel sektioneras för att 

främja rening och fördröjning av dagvatten. Det befintliga gräsdiket behöver troligtvis förstoras för att 

öka dess fördröjningskapacitet. Vid projektering av diket bör hänsyn tas till att det även kommer 

avleda dagvatten från delområden 1 och 2 efter fördröjning inom respektive delområde. Från gräsdiket 

bör dagvatten passera ett brunnsfilter innan dagvatten tillåts avledas till kulverten under E4:an. 

Gräsdiken används framförallt för fördröjning och avledning av dagvatten. Dessa är principiellt lika 

svackdiken, men med skillnaden att gräsdiken har en brantare släntlutning. Minsta anläggningsdjup av 

dessa diken bör vara 0,5 meter.  
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Makadammagasin 

Från delavrinningsområde 3 leds dagvattnet till ett makadammagasin på den obebyggda ytan öster om 

den planerade bebyggelsen för rening och fördröjning. Sedan leds det via ett gräsdike söderut mot 

kulverten under E4:an. För att möjliggöra detta bör den östra delen av delområde 3, som idag består av 

en slänt, terrasseras. Makadammagasin är ett exempel på ett underjordiskt magasin där både 

fördröjning och rening sker genom ett magasin uppbyggt av ett naturligt material i form av stenkross 

där fraktionerna kan variera mellan cirka 4 – 80 mm. 

 

För att möjliggöra anläggning av makadammagasin i östra delen av delområde 3, som i dagsläget 

består av en slänt, behöver marken utformas så att en flack yta skapas där magasinet kan anläggas.  

 

Övriga dagvattenåtgärder 

Det tillkommande dagvattnet från området väster om Carl von Paykulls väg ska ledas om till diken 

söder om Gredelbyleden innan det kommer in i planområdet genom att stänga igen den befintliga 

trumman och istället anlägga en ny som leder vattnet direkt söderut. Eftersom detta vatten i dagsläget 

avrinner söderut bör inte denna åtgärd skapa översvämningar i diken söder om Gredelbyleden.  

För att främja rening av dagvatten bör biokol användas vid anläggning av makadamdiken, gräsdiken 

och regnbäddar.   

 

Innan dagvatten avleds från respektive delavrinningsområde bör det genomgå rening i brunnsfilter.  

 

Vid kommande exploatering ska fler grundvattenmätningar utföras i området.  

 

Skyfallshantering 
Vid planerad utformning, är det först dagvattenlösningarna som fylls upp med vatten. I händelse av ett 

skyfall kan även de befintliga dagvattenledningarna komma att fyllas igen. I det fallet bör 

skyfallsvatten avledas mot recipienten utan att skada den planerade bebyggelsen. Dagvattnet kan då 

brädda ut till gaturummet runt planområdet för vidare avledning till Lövstaån.  

  

Höjdsättningen ska utföras så att byggnader ligger högre än omgivande mark, detta för att undvika 

instängda områden.  

 

Den befintliga dagvattendammen, som ligger i den södra centrala delen, är inte tänkt att användas. Den 

kommer att utgöra kvartersmark och kan förslagsvis fyllas igen. 

 

Lågpunkten strax öster om planområdet bör till viss del bervaras för att möjliggöra fortsatt avledning 

via trumman under avfarten från E4:an 

 

Markavvattningsföretag 
Det finns inga markavvattningsföretag inom eller nedströms planområdet.  

 

Strandskydd  
Planområdet omfattas inte av det generella strandskyddet enligt 7 kap. 13§ miljöbalken.  

 

Kulturmiljö och fornlämningar 

Riksintresse kulturmiljö 

Delar av planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövården, landskapet vid Valloxen och 

Säbysjön (C45). Området kring Valloxen har en framträdande koncentration av äldre 

järnåldersgravfält som tillsammans med yngre gravfält visar på bebyggelsens förändring från 
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förhistorisk till historisk tid. Med anledning av att riksintresset breder ut sig på delar av planområdet är 

det av stor vikt att värna om den visuella kontakten mellan den befintliga miljön och ny bebyggelse.   

 

De kulturella ekosystemtjänster som 

identifierats inom planområdet är i stor 

utsträckning ekosystemtjänster som inte 

nyttjas idag, men som har stor potential om 

området utvecklas och tillgängliggörs för 

fler. I den planerade parken intill 

cirkultaionsplatsen samt i naturområdet i 

norr finns potential att utveckla möjligheter 

för upptäckande och aktivitet, både för barn 

och vuxna.  

 
                     

 Bild 8. Forn- och kulturlämningar. Källa: Inventering 

av naturvärden och ekosystemtjänster i Södra Ar, 

(2020) White. 

 

Stensättningar 

Inom planområdets sydvästra del finns lämningar i form av stensättningar, Östuna 78:1-3. Till varje 

lämning hör ett område som är tillräckligt stort med avseende på lämningens art och betydelse. 

Fornlämningsområdet till stensättningarna är 30 meter i diameter.  

 

Gravfält 

Inom planområdets norra del, planlagt som natur i plankartan, finns en lämningstyp i form av ett 

gravfält. Gravfältet är ca 75x40 m (Ö-V) bestående av ca 15 runda stensättningar, 3-8 m i diametern 

och 0,2-0,6 m höga. Lämningen omgärdas av äldre odlingsmark med stenröjda flacka ytor. 

 

Färdväg 

Intill gravfältet ligger en hålväg 35 m lång (NÖ-SV) och 2-4 m bred. Parallell med äldre landsväg. 

Vägen leder upp mot gravfältet Östuna 48:1.  

 

Boplatslämning 

Inom planområdets nordvästra del, i anslutning till Rubanksgatan, finns en boplats, ca 80x5-20 m (N-

S), bestående av 15 stolphål. En möjlig huskonstruktion och ett par möjliga hägnader har kunnat 

observeras.  

 

Kommunen vill betona att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka eller 

på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt kulturmiljölagen. Både fornlämningarna och 

fornlämningsområdet har skydd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen. 

 

Geoteknik 
I den del av kvartersmarken som angränsar till detaljplanens större parkområde är leran relativt fast. 

Byggnader och andra konstruktioner kan här grundläggas direkt i mark eller efter utgrävning av 

förekommande lera. Byggnader bedöms grundläggas på hel platta, längsgående sulor eller plintar. 

Inom denna del av planområdet har ytor med stående markvatten noterats och grundvattnet har vid 

avläsning konstaterats ligga ca 1 meter under befintlig marknivå.  

 

Ingen risk för stabilitetsbrott bedöms förekomma inom planområdet.  
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I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer på miljöföroreningar 

påträffats (såsom avvikande färg eller lukt). 

 

Grundvattennivån har mätts vid ett tillfälle. Vid mätningstillfället påträffades grundvatten vid +24,9, 

det vill säga 1,2 m under markytan. Inför kommande byggnation ska fastighetsägaren göra fler 

grundvattenprover för att säkerställa att grundvattnet inte kan påverka den planerade byggnationen 

negativt. Om inga fler grundvattenmätningar görs ska dagvattenanläggningar konstrueras med tät 

botten för att undvika att grundvatten dräneras i anläggningarna.  

 

 
 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
De tillkommande fastigheterna ligger inom verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen och kommer att få förbindelsepunkt i fastighetsgränserna. Lokalt 

omhändertagande av dagvatten ska ske på varje fastighet, spillvatten kommer att ledas till Knivsta 

reningsverk. Eventuellt kan ett antagande av detaljplanen behöva invänta till dess att det finns en ny 

reningsverkslösning på plats.  

 

Brandpost    

Planområdet kommer att anslutas till befintliga ledningar i kringliggande gator. Ledningarna är 

utbyggda med konventionell brandvattenförsörjning. Roslagsvatten ansvara för att bygga ut 

brandposterna enligt ”Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska områden”. 

Enligt riktlinjerna ska brandposter placeras med ett maximalt avstånd om 150 m till varandra för att 

kunna erbjuda erforderlig brandvattenförsörjning 

 
El, tele, bredband och uppvärmning 
Vattenfall AB Värme Uppsala är huvudman för fjärrvärme i området. Planområdet kan anslutas till 

fjärrvärmenät. Eventuell flytt, rivning och deponering av befintliga fjärrvärmeledningar bekostas av 

byggherren eller regleras via markavtal mellan Knivsta kommun och Vattenfall.  

 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. All eventuell flytt/förändring av 

befintligt nät utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vid eventuella schaktningsarbeten ska 

kabelutsättning begäras. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 

plangenomförandet.  

 

Avfall 
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. Verksamheter 

inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. Vid 
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nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. Soputrymmen 

ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar utan backande 

rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med funktionsnedsättning 

obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande 

bygglov.   

 

Störningar 
Buller  
Planområdet berörs av trafikbuller från E4:an och Gredelbyleden. Det buller som eventuellt kan 

komma att uppstå inom planområdet har ingen negativ påverkan på omgivningen.  

 

Ljus  
Verksamheternas belysning får inte vara störande för omgivningen. Bländande och stark belysning, så 

kallat flodljus, ska helt undvikas. Belysningsanordningar ska vara välriktade och avbländande. 

 

Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar i dagsläget. Vid rivning av byggnader och anläggningar är det 

lämpligt att om möjligt återanvända material. Påträffas förorenade massor ska bygg- och 

miljönämnden underrättas. Farligt avfall ska avlägsnas och en plan för hantering av förorenade massor 

ska finnas innan rivning påbörjas.   

 

Markradon  
Marken klassas som normalradonmark och byggnader ska därför utföras radonskyddande.  
 

Luft  
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. SLB-analys (Stockholms Luft- och 

Bulleranalys) som är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm, driver även ett system för 

luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt deras luftföroreningskartor 

ligger årsmedelhalten av partiklar (PM10) för utsläppningsåret 2015 mellan 0-15 µg/m3 (mikrogram 

per kubikmeter) i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på 15 µg/m3 klaras. Påverkan 

kommer främst från E4:an. PM10 per dygn ligger under 30 µg/m3 och klarar därmed 

miljökvalitetsmålet. Årsmedelhalten av kvävedioxid (NO2) för utsläppsåret 2015 ligger på 5–15 

µg/m3 i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på max 20 µg/m3 klaras. NO2 per dygn 

ligger på 9–15 µg/m3 i planområdet. Det finns inget miljömål definierat för dygnsmedelvärdet av NO2 

(SLB-analys, 2018).   

 

Lastning av varor 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som ansvarar för åtgärden göra vad som 

behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter som t ex damm, spill eller 

dålig lukt.  

  

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar, 

utrymningsvägar och handikapparkeringar eller andra handikappanordningar blockeras eller så att 

räddningstjänstens arbete hindras.  

 

Riskbedömning 
Räddningstjänst  
Insatstiden för räddningstjänsten kommer att understiga 10 minuter. Insatstiden innebär 

anspänningstid, körtid samt angreppstid. Knivsta brandstation ligger nära planområdet, men det är en 

deltidsstation, vilket medför en anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår någon 
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extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov 

beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt 

vara 50 m. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig 

framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler.        

 

Farligt gods    
Planområdets yttre gräns ligger som närmast ca 110 meter från E4:an som är av riksintresse för 

kommunikationer och utpekad transportled där fordon med farligt gods kan färdas. Avståndet mellan 

E4:ans yttre vägkant och område för ny bebyggelse är ca 140 meter. Riskavståndet mellan ny 

bebyggelse och E4:an vägbana bedöms ligga på en acceptabel nivå. Vid byggande av industri eller 

annan verksamhet ska erforderliga skyddsåtgärder vidtas inom anläggningen. Skyddsåtgärder med 

avseende på riskkällor inom anläggningen regleras inte i detaljplanen utan hanteras i kommande 

processer som bygglov och tekniskt samråd.   

 

Kraftledning    
Svenska kraftnät har ledningsrätt för en luftburen 220 kV-ledning som går i nord-sydlig riktning strax 

utanför planområdet.        

 

Svenska kraftnät, som förvaltar 220 kV-ledningen har en magnetfältspolicy som innebär att ny 

bebyggelse, där människor vistas varaktigt, bör placeras på ett sådant avstånd att magnetfältsvärdet 

inte överstiger 0,4 mikrotesla, på årsmedelbasis. Avståndet baseras på årsmedelströmmen för 

kraftledningen och eftersom det inte finns några gränsvärden för magnetfält ska avståndet betraktas 

som en rekommendation till beslutande myndighet.        

 

Explosiva varor får inte placeras närmare än 100 meter från 220 kV-ledningen. Brandfarliga varor får 

inte placeras närmare än 45 meter från 220 kV-ledningen.  

 

Svenska kraftnät har beräknat det avstånd som krävs från kraftledningens centrumlina. Beräkningen 

bygger på ett av Svenska kraftnät uppskattat årsmedel- strömvärde som är en bedömning av hur den 

framtida strömlasten för ledningen kan komma att bli. Resultatet visar att ett avstånd på 55 meter 

sydväst om ledningens mittfas krävs för att magnetfältsvärdet på 0,4 inte ska överstigas. 

 

Ny bebyggelse inom planområdet har anpassats efter avståndskravet. 

 

  

GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 

ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 

vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 

vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  

 

Huvudmannaskap och arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 

ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt ansvarar för drift, 

skötsel och underhåll av dessa. 

  

Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 

underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för.  
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Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 

detaljplanen.  

 

Det kommunalägda bolaget Roslagsvatten AB har ansvaret för drift och skötsel av Knivsta kommuns 

vatten- och avloppsanläggningar. Ansvaret innebär att Roslagsvatten inom det av kommunfullmäktige 

fastställda verksamhetsområdena tillhandahåller dricksvatten och avleder och renar avloppsvatten. 

Verksamhetsområdena är indelade i dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet. 

Alla fastighetsägare inom respektive verksamhetsområde har rätten att nyttja de tjänster som 

verksamhetsområdet innefattar. Fastighetsägaren har även skyldighet att betala för respektive tjänst 

enligt (av kommunfullmäktige antagen) gällande VA-taxa om inget annat avtals i exploateringsavtal.  

 

Knivstasvatten AB (dotterbolag till Roslagsvatten AB) är huvudman för vatten och avlopp inom 

Knivsta kommun, dvs ägare och förvaltare av den allmänna VA-anläggningen inom kommunen. 

Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, fjärrvärme-, kommunikationsledningar m.m. inom 

området. 

 

Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 

området.  

 

Ansvarsfördelning:   
Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för  

o att upprätta detaljplan 

o att anlägga allmän platsmark 

o drift och underhåll av allmän platsmark 

 

Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för  

o att upprätta exploateringsavtal 

 

Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för  

o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn  

 

Exploatören ansvarar för 

o att bekosta detaljplanens upprättande med tillhörande utredningar  

o att bekosta erforderliga åtgärder avseende ledningar      

o att blivande byggherrar förbinder sig att följa intentionerna i gestaltningsprinciperna. 

Processen för detta ska förtydligas i exploateringsavtalet 

o att bekosta erforderliga anläggningar för vattenförsörjning, dagvatten och avlopp 

enligt separat exploateringsavtal med Knivstavatten AB 

 

Knivstavatten AB ansvarar för 

o att anlägga det allmänna VA-nätet 

o drift och underhåll av det allmänna VA-nätet  

 

Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för  

o nybyggnation inom kvartersmark 

o att mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark utförs enligt 

bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning  

o att eventuella markföroreningar rapporteras till tillsynsmyndighet  

o att bekosta de arkeologiska utredningar som eventuellt är nödvändiga  
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o att utföra lokal fördröjning och rening av dagvatten (enligt upprättad 

dagvattenutredning) inom fastigheten innan det når Va-huvudmannens ledningar 

o att bekosta en parkeringsutredning inför kommande bygglovsskede 

o att bekosta eventuella in- och utfarter längs Gredelbyleden 

o att bekosta eventuella gator inom kvartersmarken 

o att bekosta eventuell skyltning inom kvartersmarken 

 

Lantmäterimyndigheten ansvarar för 

o handläggning av erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder samt 

fastighetsregleringar 

 

Samordning 
Samordning mellan kommunens gatuutbyggnad, exploatörernas byggprojekt och VA-huvudman ska 

göras i god tid för att säkerställa framkomlighet och undvika oförutsedda hinder samt minska risker i 

byggskedet. Exploatören ansvarar för att se till att området är tillgängligt för trafik under byggtiden 

och att hinder och störningar undviks i möjligaste mån. 

 

Tekniska åtgärder 
Vatten och avlopp 
Planområdet ska kopplas till den allmänna VA-anläggningen. 

 

VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för att upprätta förbindelsepunkt för allmänna VA-

ledningar i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 

Exploatören/fastighetsägaren ska om inget annat avtalats skicka in servisanmälan och betala 

anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-nätet. VA-huvudman gör inkopplingen 

till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudman.  

 
Dagvatten 
Planområdet ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten. 

 

Fördjupade dagvattenutredningar behöver ske för fastigheterna i samband med exploatering. 

 

Ansvarsgränser för dagvattenanläggningar på allmän plats regleras i särskilda överenskommelser för 

respektive anläggning eller anläggningstyp, i enlighet med Knivsta kommuns dagvattenstrategi. 

 

VA-huvudmannens respektive fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering regleras i Lagen om 

allmänna vattentjänster, LAV, Lag (2006:412) och kommunens allmänna bestämmelser för 

användande av Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 

 

Dagvatten som släpps ut från sammanhängande bebyggelse inom detaljplanelagt område är 

anmälningspliktigt, eftersom att det klassas som avloppsvatten. Anmälning sker till Knivsta kommun 

som ansvarar för tillsynen. 

 

Fjärrvärme och energi 
Vattenfall AB Värme Uppsala är huvudman för fjärrvärme i området. Planområdet kan anslutas till 

fjärrvärmenätet. Eventuell flytt, rivning och deponering av befintliga fjärrvärmeledningar bekostas av 

byggherren eller regleras via markavtal mellan Knivsta kommun och Vattenfall. 

 
Markföroreningar 
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Eventuella markföroreningar ska tas bort i samband med byggnation och rapporteras till ansvarig 

tillsynsmyndighet.  

 
Ledningar 
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 

ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 

 

Det åligger byggherren att undersöka om det finns ledningar inom fastigheten. 

 

Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 

innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 

under byggtiden. 

 

Markägoförhållande  
Fastigheter helt eller delvis inom planområdet samt fastighetsägare 
Del av Knivsta Gredelby 1:3 – Knivsta Kommun 

Knivsta Gredelby 1:9 – Privat 

 

Fastigheter i anslutning till planområdet som berörs av genomförandet av planen samt 
fastighetsägare 
Knivsta Gredelby 1:14 – Knivsta kommun 

 

Konsekvenser för berörda fastigheter 
Del av Knivsta Gredelby 1:3 

Del av fastigheten Knivsta Gredelby 1:3 får genom planläggningen två nya byggrätter för 

verksamheter samt park- och naturområden. Två nya fastigheter kommer att bildas i samband med 

genomförande av planen och den kommande större fastigheten i den södra delen av planområdet 

kommer att ha del i gemensamhetsanläggning för väg mellan Rubanksgatan och Gredelbyleden. I 

samband med förrättningsåtgärderna kommer även fastighetsreglering att ske mellan fastigheten 

Gredelby 1:3 och Gredelby 1:9. 

 

Knivsta Gredelby 1:9 

Fastigheten planläggs i sin helhet som kvartersmark och kommer att ha del i den 

gemensamhetsanläggning för väg som är avsedd att bildas mellan Rubanksgatan och Gredelbyleden. 

Fastighetsägaren ansvarar för eventuell nybildning av fastigheter. Fastighetsreglering kommer att ske 

mellan Gredelby 1:9 och Gredelby 1:3.  

 

Knivsta Gredelby 1:14 

Fastigheten har ett servitut som sträcker sig genom den nya större parken i planområdet. Servitut till 

fastigheten kommer att ändras alternativt upphävas i samband med genomförande av plan. Knivsta 

kommun äger både den tjänande och den härskande fastigheten. 

 

Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 

 

En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 

krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning.  

Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in allmän plats utan överenskommelse med 

berörd fastighetsägare. 
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Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter  

För väg mellan Rubanksgatan och Gredelbyleden inrättas en gemensamhetsanläggning. 

Fastighetsägaren till Gredelby 1:9 ansvarar för att ansöka om och bekosta anläggnings-

förrättningen.  

 

Ansökan om lantmäteriförrättning   
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 

planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 

ledningsrätt.  

 

Ekonomi och avtal  
Plankostnadsavtal  
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och Knivsta entré 

AB. Det innebär att ingen planavgift uttas i samband med bygglov för den byggrätt som planen 

medger om inte annat anges. 

 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen kan antas. 

Avtalet ska reglera anläggande av allmän plats, övriga gemensamma anläggningar, 

kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan, fastighetsregleringar och andra förrättningar etc. 

 

Exploateringsavtalet innehåller sammanfattningsvis: 

- Definition av exploateringsområdet 

- Vilka kvalitetsprogram och/eller riktlinjer som ska följas vid exploateringen 

- Marköverlåtelser och lantmäteriförrättningar 

- Tillträde och nyttjanderätt  

- Utförande och bekostande av allmänna anläggningar 

- Utförande och bekostande av övriga anläggningar 

- Villkor under byggtiden/genomförande 

- Administrativa kostnader, säkerhet mm 

- Övrigt; T.ex. frågor avseende tvist, överlåtelse av avtal etc. 

 

Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 

Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa.  

 

VA, avlopp och dagvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och dagvatten. 

När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt 

lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger 

fastigheten enligt då gällande VA-taxa, om inget annat avtalats. Om fastigheter bygger ut eller ändrar 

ändamål finns skyldighet att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, 

allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. 

 

Om grundvatten behöver bortledas tillfälligt eller permanent i samband med exploatering kan det vara 

en vattenverksamhet. Vattenverksamhet är tillståndspliktig och tillstånd söks hos mark- och 

miljödomstolen. Om en permanent bortledning av grundvatten är en förutsättning för att kunna bygga 
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kan det röra sig om en markavvattning. Markavvattning är förbjuden i Uppsala län. Dispens från 

markavvattningsförbud och tillstånd till markavvattning kan sökas hos Länsstyrelsen i Uppsala.  

 

Rätt till ersättning 
Om en detaljplan ändras innan genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom 

planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför (Plan- och 

bygglag (2010:900 14 kap 9 §). Den som vill begära ersättning måste göra detta inom två år från den 

dag då planbeslutet vann laga kraft (Plan- och bygglag (2010:900) 15 kap. 5 §). 

 

Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.   

 

Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden 

har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras 

utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men 

den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis 

förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med utredningskonsulter. 

  

KOMMUNFÖRVALTNINGEN  

Samhällsbyggnadskontoret  

  

Moa Odin  

Planchef 
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Detaljplan för

Planarkitekt

Beslutsdatum Instans

Planchef

Knivsta kommun, Uppsala län

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Grundkarta
Bullerutredning

Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Geoteknisk utredning

1:1 5000 10050 Meter

Samråd

Skala

Granskning
Ar, Gredelby 1:3 m.fl.

Sara Andersson

 

Moa Odin
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Handläggare 
Andree Dage 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-23 

Diarienummer 
SUN-2020/520 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Beslut om samråd för Träfallet, Vrå 1:3, 1:137, SBK-2019-000004 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret uppdrag att 

genomföra samråd för förslaget till detaljplan för Träfallet, Vrå 1:3, 1:137. 
2. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bedömning av att 

genomförandet av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 
Miljöbalkens 6 kapitel och att en strategisk miljöbedömning enligt Miljöbalken 6:9-6:19 
därmed inte behöver genomföras. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneförslaget möjliggör för ungefär 100 st bostäder och bevarande av natur. Det är 
beläget i östra Alsike och är ungefär 20,5 ha. 
 
Bakgrund 

 
Ungefärligt planområde markerat i rött 
 
Positivt planbesked för fastigheten Vrå 1:3 gavs 2014-01-08. Detaljplanearbetet påbörjades 
2019-01-18 
Förslag till detaljplan genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Planområdet utgörs av fastigheten Vrå 1:3 och en mindre del av Vrå 1:137 som 
är belägna i östra delen av Alsike tätort. Fastigheten Vrå 1:3 utgörs idag av avverkad 
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skogsmark. Fastigheten Vrå 1:137 är tät skog. Det finns en mindre skogsbäck som går 
genom planområdets centrala del. Planområdet har en area om ungefär 20,5 ha, varav 
ungefär 17 ha på fastigheten Vrå 1:3 och 3,5 ha på fastigheten Vrå 1:137. 
 
Förslaget 
Planförslaget möjliggör för ungefär 100 st bostäder i form av villor (ca 50 st) och 
parhus/radhus/kedjehus (ca 50 st). 
 
Villabebyggelsen samlas kring en ringgata i södra delen och längs med en lokalgata i 
nordsydlig riktning. Parhus/radhus/kedjehus möjliggörs i den norra delen av ringgatan. I 
denna del möjliggörs det även för en mindre kvartersgata som kommer förvaltas av de 
boende längs med denna. Bebyggelsen regleras med en maximal nockhöjd på 9,0 meter 
vilket ungefär motsvarar ungefär två våningar och med en exploateringsgrad på 22,5 % 
bruttoarea för villabebyggelse och 40 % byggnadsarea för parhus/radhus/kedjehus. 
 
Delar av planområdet regleras som naturmark för att säkra bevarandevärda stråk och 
naturområden. 
 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en 
attraktiv boendemiljö. Vidare är syftet att möjliggöra för sammanlänkade naturområden som 
värnar om naturvärden och rekreativa värden. 
 
Översiktsplan 
Översiktsplan 2017 pekar ut området som ”prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse”. 
Översiktsplanen beskriver att Alsike är en prioriterad tätort att utveckla med blandade 
boendeformer. Vidare står det att naturområden i och i närheten av tätorten ska göras mer 
tillgängliga och erbjuda fler rekreationsmöjligheter. Planförslaget bedöms således vara 
förenligt med översiktsplanen 
 
Detaljplaner 
Fastigheten Vrå 1:3 är inte tidigare detaljplanelagd. Del av fastigheten Vrå 1:137 är planlagd 
sedan tidigare genom detaljplanen 0380-P2002/2 från år 2001. Detaljplanen reglerar 
fastigheten som Natur. I den föreslagna nya detaljplanen föreslås en mindre del av detta 
område regleras som B – bostäder och återstående del som natur. 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Upprättande av detaljplan finansieras genom ett plankostnadsavtal. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Plankarta 
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Planbeskrivning 
Bullerutredning 
Naturvärdesinventering 
Ekosystemtjänstanalys 
Bullerutredning 
Översiktlig VA-utredning 
Arkeologisk utredning 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsens yttrande av undersökning av betydande miljöpåverkan 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planbeställare 
 
 

 
 
 
Moa Odin 

Planchef
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet om samråd påverkar inte barn specifikt. Under samrådet ges allmänheten möjlighet 
att inkomma med synpunkter, därmed även barn. Barnperspektivet har beaktats under 
framtagandet av samrådsförslaget och kommer att beaktas även i fortsatt planprocess.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analys av ekosystemtjänster för detaljplaneområde i Alsike, 
Knivsta kommun 
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Sammanfattning 
I arbetet med detaljplanen ”Trädfallet” i Alsike har Naturföretaget utrett vilka ekosystemtjänster som 

finns i området och hur dessa kan utvecklas, genom en ekosystemtjänstanalys. En 

ekosystemtjänstanalys kartlägger, analyserar och visualiserar ekosystemtjänster inom ett 

undersökningsområde utifrån rumsliga förutsättningar av befintlig grönstruktur för att ta reda på vilka 

nyttor eller värden tjänsterna har. Denna analys syftar till att särskilt belysa ekosystemtjänster ur ett 

barnperspektiv och därför har förskolor och skolor i närheten av området i Alsike kontaktats för att få 

information om hur de använder området.  

 

Av analysen framgick det att nästan alla av de prioriterade ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun 

förekommer i någon form inom detaljplaneområdet. Av dessa är de mest framträdande 

ekosystemtjänsterna de som erbjuds av bäcken i området samt sammanhängande skogsområden. Båda 

dessa erbjuder flertalet tjänster med olika funktioner, t.ex. naturvärden i form av miljöer med 

utvecklade ekosystem som kan nyttjas av många olika djur och växter, reglerande funktioner som 

vattenflödesreglering, bullerdämpning och temperaturreglering. Slutligen bidrar de även med 

rekreationella värden i form av natur som människor tycker om att vistas i. Från förskolorna som 

deltog i undersökningen framgick det att de uppskattar områdets variation och avskildhet samt den 

fina natur som det erbjuder med goda möjligheter till lek och lärande. 

 

I analysen har förslag för hur identifierade ekosystemtjänster ska hanteras tagits fram; dvs huruvida de 

ska skyddas, stärkas eller om de behöver skapas. De delar av området som behöver skyddas är främst 

bäcken och dess närmiljö, gamla tallar i området samt tallskogen i sydöst. Det förslag som är mest värt 

att lyfta fram för ekosystemtjänster som kan skapas är det om att anlägga en damm längs bäckfåran. 

En damm skulle kunna bidra till båda ekologiska och sociala värden samtidigt som den även kan 

erbjuda en reglerande funktion mot stora vattenflöden vid kraftig nederbörd. Dammen skulle utgöra en 

attraktiv vattenmiljö för groddjur och många andra organismer och skulle kunna vara en utmärkt plats 

för barn att utforska och leka i och en fin plats som kan uppskattas av alla människor. 
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Bakgrund 
I arbetet med detaljplanen ”Trädfallet” i Alsike ska det utredas vilka ekosystemtjänster som finns i 

området samt vilka möjligheter som finns för att stärka dessa tjänster eller för att skapa nya. Analysen 

av ekosystemtjänster utgår främst ifrån resultatet från naturvärdesinventeringen 2019som utfördes av 

Naturföretaget samt utifrån svar i en enkätundersökning som utfördes i början av 2020. 

 

Vad är ekosystemtjänster? 
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens arbete. I 

korthet är ekosystemtjänster alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor. 

T.ex. växters förmåga att rena luft, dämpning av buller från träd och buskar, pollinerande insekter eller 

den njutning vi får av att vistas i naturen i friluftslivet och vardagen. Naturen förser oss även med 

material, föda, vatten och energi, samt bidrar till att skydda mot extrema väder och naturkatastrofer. 

Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet och finns med i flera nationella och 

internationella mål.  

 

Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier: 

• Stödjande – Utgör grunden till naturens uppbyggnad och vars förekomst är en förutsättning 

för att övriga ekosystemtjänster ska vara möjliga. T.ex. biologisk mångfald, ekologiska 

samspel och habitat för olika organismer.  

• Reglerande – Naturens förmåga att reglera och mildra oönskade effekter i vår miljö. T.ex. 

vattenrening och bullerdämpning.  

• Försörjande – Materiella nyttor som ekosystemen producerar som gör det möjligt för oss att 

leva. T.ex. mat, färskvatten, energi och material. 

• Kulturella – De kulturella tjänsterna är tjänster som bidrar till människors hälsa och 

välbefinnande och kan även ha koppling till kultur och traditioner. T.ex. friluftsliv, 

naturpedagogik och positiva hälsoeffekter av naturvistelse.  

 

Metodik 
Analys av ekosystemtjänster 
En ekosystemtjänstanalys kartlägger, analyserar och visualiserar ekosystemtjänster inom ett 

undersökningsområde. Utifrån de rumsliga förutsättningarna hos den befintliga grönstrukturen och 

deras ekosystemfunktioner som finns i det undersökta området analyseras vilka typer av 

ekosystemtjänster ett område kan tillhandahålla och vilka nyttor eller värden tjänsterna har.  

 

En ekosystemtjänstanalys kan som planeringsunderlag underlätta bedömningar om vilka värden som 

påverkas av ett projekt och vilken hänsyn som kan tas för att minska negativ påverkan. 

Ekosystemtjänstanalyser kan också ge förslag på lösningar för att utveckla befintliga eller skapa nya 

ekosystemtjänster i det aktuella området. 

 

Ekosystemtjänstanalysen syftar till att identifiera vilka ekosystemtjänster som finns i det berörda 

området, värdera ekosystemtjänsternas funktion och betydelse för området, samt bedöma hur 

ekosystemtjänsterna kan påverkas av föreslagen åtgärd och hur man under planprocessen kan bevara 

deras funktioner och även hur man kan utveckla dem. I den här analysen representeras den föreslagna 

åtgärden av byggandet av bostadsområde. I analysen har det inte tagits hänsyn till någon framtagen 

strukturskiss eller specifika placeringar av bostäder utan har utgått ifrån att all mark inom området 

potentiellt kan tas i anspråk. All mark har därför bedömts på samma grunder och delar av området som 

i analysen bedöms som skyddsvärda är därför värda att bevara oavsett hur bostäderna placeras. 

Föreslagna åtgärder som ges i denna rapport utgörs främst av generella rekommendationer och aktiva 

åtgärder för att stärka eller skapa ekosystemtjänster som placerats ut på karta är endast förslag som bör 

diskuteras och utredas vidare under planprocessen. 
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Som främsta underlag till denna ekosystemtjänstanalys har naturvärdesinventeringen som utfördes 

under hösten 2019 använts. Men användbar information om planområdet har även samlats in från 

andra källor, bl.a. Knivsta kommuns grönstrukturplan och länsstyrelsens karttjänst. 

 

För att belysa ekosystemtjänster ur ett barnperspektiv har förskolor och skolor i Alsike kontaktats för 

att ta reda på om de använder detaljplaneområdet för naturbesök eller andra aktiviteter. Av de som 

kontaktats uppgav två förskolor och en skola att de brukar gå till området. Personal på dessa förskolor 

och skola har fått delta i en enkätundersökning där de har fyllt i ett formulär med frågor om hur de 

använder området, vad de gör där och varför de använder området. Svaren har sedan använts i denna 

rapport för att utföra ekosystemtjänstanalysen.  

Beskrivning av området och naturvärden  
Planområdet som analyseras ligger i 

östra Alsike och täcker en yta på cirka 

24 hektar. Området gränsar i väst till 

tätortsbebyggelse, i norr till 

jordbruksmark och i öst och syd till 

skogsmark. Genom området rinner en 

liten skogsbäck från syd till norr över 

en sträcka på cirka 800 m. Hela bäcken 

utgör naturvärde men det finns särskilt 

fina kvalitéer i biotopen i dess norra del 

där den är mindre påverkad med finare 

botten och en del död ved i vattnet. I 

norr intill jordbruksmarken övergår 

bäcken till dike. Planområdet utgörs i 

princip helt av skogsmark. Längs västra 

kanten står ung granskog medan de 

norra, centrala och östra delarna 

domineras av tallskog i högre ålder. 

Delar av den tidigare tallskogen utgörs 

nu av hygge. I öst finns ett litet parti 

med gamla tallar som har grov bark och 

krokiga grenar. Skogspartiet i sydöst 

innehåller också tallskog av högre ålder 

med inslag av gran. Här och där i 

området finns lövinslag, framför allt 

längs bäcken. Topologin är överlag 

plan men flackt nordsluttande i norra 

halvan av området. Det finns en del 

berghällar och inslag av block och sten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översiktskarta för detaljplaneområdet. 
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Ekosystemtjänstanalys 
I Knivsta kommuns grönstrukturplan pekas de ekosystemtjänster som anses som särskilt viktiga för 

kommunen ut. Målsättningen med att arbeta med ekosystemtjänsterna som verktyg är att uppnå ett 

hållbarare samhälle och en ökad socioekologisk resiliens. Utifrån de prioriterade ekosystemtjänsterna 

har en mall för ekosystemtjänstanalys tagits fram. Mallen används för att identifiera naturvärden och 

ekosystemtjänster som ska användas som underlag i detaljplaneprocesser. I mallen ska identifierade 

ekosystemtjänster noteras och beskrivas. Det ska även anges om identifierade ekosystemtjänster ska 

stärkas, skyddas, skapas eller skippas (för ekosystemtjänster som är av liten eller ingen betydelse för 

analysen av det berörda området eller åtgärden). Denna mall har fyllts i av Naturföretaget tillsammans 

med förvaltare på kommunen och markägare för området. Mallen finns sammanfattad i tabellform i 

tabell 1.  

 

Resultat 
Nästan alla av de prioriterade ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun förekommer i någon form inom 

detaljplaneområdet i Alsike (tabell 1). Några av dessa har bedöms vara av liten betydelse för analysen 

och bedöms därför kunna skippas. Dessa utgörs främst av försörjande ekosystemtjänster. Området som 

huvudsakligen består av produktiv skogsmark utgör i sig en försörjande resurs som kan nyttjas för 

produktion av virke, massa eller andra trädbaserade produkter men andra ekosystemtjänster som 

innebär att skogen inte används för produktion står i konflikt med detta och prioriteras högre i denna 

analys.  

 

Av de ekosystemtjänster som bedöms behöva skyddas anses tjänsterna biologisk mångfald och 

livsmiljöer vara särskilt viktiga att bevara. Genom att värna om de värden som finns på platsen gynnas 

i förlängningen andra värdefulla tjänster som rekreation och friluftsliv men även pollinering. Vissa av 

de livsmiljöer som identifierats behöver inte bara skyddas utan även stärkas för att få en ökad 

biologisk mångfald.  

 
Tabell 1. Tabell med en sammanställning av prioriterade ekosystemtjänster som identifierats i 

detaljplaneområdet i Alsike, med förslag till hur de ska hanteras. Grå celler representerar föreslagen hantering 

för ekosystemtjänsterna. 

Ekosystemtjänst Kategori Skapa Stärka Skydda Skippa 

Biokemiska kretslopp 

Stödjande 

    

Biologisk mångfald      

Livsmiljöer     

Mat 

Försörjande 

    

Dricksvatten     

Material och energi     

Klimatreglering 

Reglerande 

     

Vattenflödesreglering och översvämningsskydd       

Vattenrening     

Upprätthållande av livsmiljöer      

Pollinering     

Rekreation och friluftsliv 

Kulturella 

     

Lärande      

Sociala relationer       

Sense of place       
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En del av ekosystemtjänsterna som identifierats kan kopplas till specifika platser inom området, t.ex. 

bidrar bäcken som rinner genom området till en rad olika ekosystemtjänster, både stödjande, 

reglerande och kulturella. Andra ekosystemtjänster gäller mer generellt för området, t.ex. 

klimatreglering som i princip hela områdets skogsmark bidrar till. Rekreation och naturpedagogik är 

också sådana tjänster som kan erbjudas inom hela området men som givetvis är starkare på vissa 

platser. Nedan i figur 2 finns en karta där områden som är av intresse att skydda har märkts ut för att 

de innehåller ekosystemtjänster och ekologiska eller sociala värden.  

 
Figur 2. Områden med identifierade ekosystemtjänster som bör skyddas för att bevara ekologiska och sociala 

värden. Ett gott exempel är bäcken (det långsmala objektet i områdets mitt) som innehåller naturvärden men som 

även bidrar till områdets rekreation och avrinning. I sydöst och i väst finns sammanhängande områden med 

sluten skog som är fördelaktigt att bevara för bl.a. områdets temperaturreglering, bullerdämpning och även för 

naturupplevelsen. 
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Fördjupning 
I detta avsnitt följer en fördjupning av identifierade ekosystemtjänster med beskrivningar om vad de 

utgörs av och bedömningar av hur de kan hanteras.  

 

Biologisk mångfald 

Bäcken utgör ett värdefullt element i naturmiljön. Den kan hysa många olika djur och växter. Skogen 

varierar i betydelse för biologisk mångfald; den västra delen innehåller mest ungskog och är av låg 

betydelse men längs bäcken finns en del lövträd varav några äldre som vissa arter kan växa på. Detta 

gäller även för gamla tallar i nordöst samt skogen i sydöst som är av högre ålder. Äldre skog har mer 

utvecklade ekosystem i både trädskikt och markskikt och är därför artrikare än yngre bestånd. Både i 

bäcken och i partier av skogsområdena finns förekomster av död ved vilket alltid utgör en viktig källa 

till biologisk mångfald.  

 

För att inte riskera att de naturvärden som är knutna till bäcken skadas får den inte påverkas negativt 

av planerat bostadsbygge eller åtgärder i samband med uppförandet av bostäderna. Mark får inte heller 

tas i anspråk för nära bäcken.  

 

Livsmiljöer 

Bäcken utgör livsmiljö för akvatiska arter som vattenväxter, fisk, groddjur och många ryggradslösa 

djur. Skogsmarken utgör livsmiljö för många arter. Den västra delen med ungskog utgör inte en biotop 

med högt naturvärde men kan ändå nyttjas av en hel del arter som livsmiljö eller spridningsområde. I 

nordöst finns några gamla tallar som en del insekter och svamparter kan leva på. Det sydöstra 

skogspartiet innehåller skog av högre ålder och kan därför utgöra livsmiljö för en större mängd arter 

med högre biotopkrav. Äldre skog bör i största utsträckning sparas då dessa har utvecklade ekosystem 

och erbjuder attraktiva miljöer för många arter, inte minst oss människor.  

 

 
Figur 3. Bäcken som rinner genom området står för flertalet ekosystemtjänster. 
 

Klimatreglering 

Träd ger skugga, och sammanhängande skog med flera trädskikt kan ha en svalkande effekt på det 

lokala klimatet. Delar av skogen i området är skiktad; viss skiktning finns i skogen längs bäcken samt i 

de nordöstra och sydöstra delarna. Dessa bör i största möjligaste mån bevaras för att behålla den 

reglerande funktion de har. Flerskiktad vegetation bidrar även i högre grad till dämpning av buller än 

vad enskiktade skogar gör. 
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Vattenflödesreglering och översvämningsskydd 

Bäcken bidrar till att transportera regnvatten som fallit i Alsike och i skogarna runtomkring ut till 

närliggande jordbruksmark och sedan vidare ut till större vatten. Området innehåller inga sänkor eller 

lågpunkter där vatten kan ansamlas under kraftiga regn och översvämningsrisken bedöms därför 

överlag som liten. Det finns självklart alltid en risk att bäckens vattenfåra kan blockeras och att vatten 

då kan spridas utanför fåran men marken längs bäcken ligger i flack nordlutning och har därför en 

naturlig avrinningsförmåga som bör förhindra att större vattensamlingar bildas. Där bäcken övergår till 

dike i skogsbrynet mot åkermarken är marken mer flack och här finns en viss risk för översvämning. 

Nivåskillnaderna längs bäckfåran kan leda till stora vattenflöden vid kraftig nederbörd vilket kan leda 

till översvämning i diket där marken planar ut. Skapandet av en damm längs bäcken kan bidra till att 

minska risken för stora vattenflöden då dammen kan fungera som fördröjningsyta för regnvattnet. Det 

finns även en möjlighet att gräva om raka partier av bäckfåran till en mer slingrande struktur vilket 

också kan göra att vatten rinner långsammare.  

 

Upprätthållande av livsmiljöer 

Området innehåller ett flertal olika livsmiljöer för olika organismer. De främsta som diskuterats under 

tidigare tjänster är bäckmiljön och skogsmiljön. Dessa kommer, om de får stå orörda från mänsklig 

hand, att undergå förändringar till följd av naturliga störningar men bör i grunden förbli bäck och skog 

under en överskådlig framtid. För att upprätthålla livsmiljöerna och värna om de värden som finns kan 

det dock vara fördelaktigt med aktiva åtgärder för att inte riskera förlust av biologisk mångfald till 

följd av t.ex. igenväxning. Förebyggande åtgärder som t.ex. att införa mer variation kan göra 

livsmiljöerna mindre känsliga för hot av igenväxning eller annan förändring. Bäcken skulle kunna 

göras mer meandrande under vissa sträckor och att skapa en damm längs bäckfåran skulle bidra till 

livsmiljöns kvalité. En damm kan utgöra en god livsmiljö för bl.a. groddjur och i förlängningen även 

insektslarver och blötdjur.  

 

I Knivsta kommuns grönstrukturplan finns konnektivitetsanalyser som har utförts för att upptäcka 

spridningsvägar och ekologiska samband i landskapet för vissa arter. Man har bl.a. studerat 

skogmesars spridningsmöjligheter och man kunde då se att den södra delen av planområdet ingick i 

nätverket av spridningsvägar för skogsmesar som lever i äldre barrskog. Skogen har sedan dess delvis 

avverkats och sambandet är utan tvekan försvagat. Den tallskog som finns kvar kan dock utgöra 

livsmiljö för många arter. Gamla tallar bör sparas och en åldersspridning inom trädslaget måste 

bevaras och alltid upprätthållas inom området för att ge möjligheter för föryngring och för framtida 

äldre generationer av tall. Tall är ett uthärdligt trädslag som kan växa på många olika platser men har 

svårt att föryngra sig i för skuggiga miljöer. Man bör därför förhindra att skogarna växer igen och att 

gran blir för dominant i området.  

 

I den västra delen av området, som utgörs av ung granskog och som idag inte står för några höga 

naturvärden, skulle man kunna utföra åtgärder som på sikt kan öka den biologiska mångfalden och 

även stärka ekologiska landskapssamband. Man skulle kunna gallra ut en del träd, utan att förändra 

skogsstrukturen för mycket, dels för att gynna de träd som blir kvar men även för att göra skogen mer 

luckig. Detta har många positiva effekter, dels för markfloran men även för att andra trädarter får 

större chans att etablera sig. Enhetliga monokulturer är alltid negativt för den biologiska mångfalden 

och alla åtgärder som kan göra biotopen mer heterogen är positiva.  

 

Pollinering 

I dagsläget finns ganska små förutsättningar för pollinerare att nyttja området. De flesta pollinerare 

finns i öppna eller halvöppna miljöer och då hela området tidigare varit beskogat bedöms artsamhället 

för pollinerare inte vara så utvecklat. Hyggesbildningen har dock öppnat upp området rejält och 

möjliggjort för många kärlväxter att etablera sig, vilket direkt attraherar många pollinerare. För att en 

variation ska bildas krävs dock mer bestående miljöer än ett kalhygge som utan förhindrande åtgärder 

kommer att växa igen och då inte längre utgör habitat för dessa arter. Gräsmarker och brynmiljöer 

skulle kunna skapas på nuvarande hygge och i skogskanterna. Bryn skapas naturligt men gräsmarker 

behöver mer aktiva åtgärder. Både dessa miljöer är beroende av att marker hålls öppna. I kanten mot 

åkern i norr finns en viktig brynzon som skulle kunna utvecklas. Här möts skogsarter och 
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jordbruksarter och alla de som nyttjar båda biotoptyperna. Denna brynzon får inte växa igen av ett 

fåtal högvuxna arter eller lövsly.  

 

Trädgårdar som anläggs till följd av bostadsbygget kan utgöra goda nektardepåer och till viss del 

fungera som livsmiljö för en del arter. Deras tillskott bör därför betraktas som positivt ur detta 

perspektiv. Framtida trädgårdsägare bör uppmuntras att vara sparsamma med bekämpningsmedel och 

ha en god kontroll för hantering av trädgårdsmaterial för att inte främmande arter ska spridas ut i 

naturen som inte hör hemma där. 

 

Rekreation och friluftsliv 

I svar från förskolor och skola framgick det att området besöks regelbundet. Hela området används vid 

olika tillfällen, beroende på vad man planerar för aktivitet där. En förskola uppgav att de främst 

använder områdets östra del med äldre skog. Sammantaget är det barn i åldrar mellan 2–9 år som 

använder området. Den ena förskolan som deltagit i enkäten uppgav att de besöker området cirka en 

gång i veckan. I området finns några stigar som används av närboende. Området verkar därför ha 

betydelse för människors friluftsliv.  

 

 
Figur 4. Tallskogen i sydöstra delen av området utgör en trevlig naturmiljö som förskolor uppgett att de brukar 

besöka. 
 

I svaret från en förskola och skola uppges att områdets varierade miljö är något som uppskattas av 

barnen med möjlighet till olika aktiviteter. Detta är något som bör tas tillvara på och som gärna får 

utvecklas. Några exempel på vad barnen brukar göra där är att leka naturlekar, gå på skattjakt, ha 

naturskola och spåra och området har även uppgetts att användas för skolaktiviteter som undervisning, 

skoljogg, orientering samt olika skolprojekt. På frågan om vad förskolorna/skolan tycker är bra med 

området uppgavs främst att det är lättillgängligt och innehåller fin natur. Det som verkar tilltala 

besökande i området är att det inte är så tillrättalagt, dvs. att det mest består av natur utan slitage från 

frekvent besökande med små enkla stigar som går genom området. Ett bostadsområde skulle givetvis 

förändra detta, både i form av de faktiska byggnaderna och gårdarna men även i det faktum att många 

fler människor kommer röra sig i området. Detta kan leda till att området blir mindre attraktivt för 

närliggande skolor och förskolor att besöka. Att området idag ligger lite avskilt lyfts även fram som 

positivt från en förskola, vilket också skulle förändras i och med att ett bostadsområde byggs. Det vore 

önskvärt att inte försämra förutsättningarna för de barn som idag besöker området och förändra en 

plats som de uppskattar, vilket kan få dem att söka sig någon annanstans. Man bör därför bevara så 
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mycket som möjligt av områdets natur och sträva efter att behålla en känsla av avskildhet. Detta kan 

bäst uppnås genom att man bevarar sammanhängande skog utanför områden med planerad bebyggelse. 

 

Barn har god fantasi och behöver sällan avancerade utformningar eller anläggningar för att leka, och 

pedagoger på förskolor och fritidshem är påhittiga och bra på att planera roliga aktiviteter för barnen. 

Naturen är helt enkelt den perfekta plattformen som behövs för dessa personer att skapa 

underhållande, lärofyllda och minnesvärda upplevelser för barnen. Därför rekommenderas att man inte 

tar ut svängarna för mycket när man planerar för rekreation och naturpedagogik i området. Detta 

betyder dock inte att man ska bortse från de fina möjligheter som finns att skapa något kreativt som 

kan ha positiva effekter i många led vad gäller ekologiska och sociala värden.  

 

Deltagande i enkäten fick även svara på frågan om de tycker något saknas i området och här sa en 

förskola att området är fint som det är och att de inte direkt saknar någonting. En annan förskola 

uppgav att det vore bra om det fanns möjlighet att skapa en grillplats då de ofta tar med sig lunchen ut 

till området. Detta är ett bra förslag på en åtgärd som kan vara positiv för både besökande och framtida 

boende i området. En grillplats skulle med fördel kunna placeras i ett fint läge nära bäcken vilket även 

ger större släckningsmöjligheter vid eventuell brand. 

 

Området ligger nära flera befintliga bostadsområden i Alsike och utgör potentiell närnatur för många 

människor. Området ligger även i relativt nära anslutning till andra grönområden i Alsike. Enligt 

riktlinjerna i kommunens grönstrukturplan för att säkra tillgång på gröna rum för bl.a. rekreation och 

friluftsliv ska avståndet för boende till närnatur vara högst 300 m. Då området innehåller mycket natur 

skulle detta utan problem uppfyllas vid ett bygge av bostäder inom dess gränser förutsatt att 

naturområden lämnas kvar. Området har även en relativt god tillgång till ett friluftsområde i form av 

Boängsskogen, vars entré ligger ca 900 m söder om områdets södra gräns. Alsike har överlag ont om 

de typer av grönstruktur som benämns som mikropark och större, multifunktionella grönytor och dessa 

saknas även inom detaljplaneområdet. Mikroparker utgörs av mindre parker i mindre format, ofta som 

inslag i befintlig byggd miljö på underanvända ytor. Större, multifunktionella grönytor, kan utgöras av 

bl.a. fotbollsplaner. De lämpar sig bra för rekreation men ibland även för biologisk mångfald. 

Mikroparker skulle med fördel kunna skapas inom området i samband med ett bostadsbyggande för 

trevliga platser i- eller i närheten av naturen där människor kan trivas. En sådan mikropark skulle 

kunna placeras på det som idag är hygge där det finns platser med god vy över landskapet. 

 

Lärande 

Bäcken kan utgöra en bra och rolig plattform för pedagogik i naturen. En av förskolorna och skolan 

uppgav att de brukar ha utomhusundervisning i området. Barnen har även fått studera olika djur och 

växter och bäcken erbjuder roliga och lärofyllda stunder med sin vattenmiljö. En liten groddamm för 

barnen skulle kunna anläggas för att skapa en säker och samtidigt spännande plats att utforska och leka 

i. I skogsbestånden finns stora möjligheter att skapa naturpedagogiska platser och här sätter bara 

fantasin gränser. Det vore kanske särskilt bra att utveckla den unga granskogen i väst för detta 

ändamål, så skulle det även kunna nyttjas av familjer som bor i bostadsområdet väster om skogen.  

 

Det är viktigt att man inte försöker ”städa” för mycket i områdets natur och försöker göra skogen för 

välordnad. Barn vill gärna ha tillgång till löst material som pinnar och stenar att leka och bygga kojor 

med och naturen mår också bra av att sådant material ligger kvar då de utgör en del av livsmiljöerna 

och ekosystemen. 

 

Sociala relationer 

Bäcken är en utmärkt plats för både människor och naturliv. Här kan barn plaska i vattnet eller segla 

med barkbåtar, men man kan även få en avkopplande stund på en bänk intill det porlande vattnet. 

Strax norr om där biflödet ansluter sig till huvudflödet skulle en allmän grillplats eller liknande kunna 

anläggas. Den ligger inom bekvämt gångavstånd från planerad bebyggelse men samtidigt inte för nära 

för att störa de närmaste husen. Sammanhängande skogsområden i området bör i största möjligaste 

mån bevaras, särskilt den sydöstra tallskogen som är en utmärkt plats för skogspromenader och bär- 

och svampplockning.  
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Sense of place 

Denna ekosystemtjänst saknas då området främst består av yngre produktionsskog och kalhygge. 

Känslan bedöms som svår att skapa i området. Personal från en förskola uppgav dock att något de 

uppskattar med området är dess avskildhet, vilken kan vara värd att bevara.  

 

Åtgärdsförslag 
 

I detta avsnitt ges förslag på hur identifierade ekosystemtjänster ska hanteras och vilka åtgärder som 

rekommenderas för att skydda, stärka eller skapa tjänsterna. Nedan följer en karta (figur 5) som visar 

var vissa åtgärder kan fokuseras och senare i avsnittet ges även några generella rekommendationer för 

hanteringen av ekosystemtjänster i området.  

 
Figur 5. Kartan visar föreslagna åtgärder för att utveckla områdets ekosystemtjänster. Numreringen i kartan 

representerar olika åtgärdsförslag som förklaras i följande avsnitt. Observera att platserna för skapandet av 

ekosystemtjänster endast är förslag och att det bör utredas noggrannare var dessa lämpligast kan placeras. Objekt 

nummer 2 representerar förslaget att skapa gräsmarker och/eller planterade ängar på det nuvarande hygget och 

dessa kan placeras var som helst inom polygonen och behöver inte nödvändigtvis omfatta hela dess yta. 
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Förklaring till åtgärdsförslag 
 

Ekosystemtjänster att skapa 

1. Damm – Längs bäcken kan en damm skapas med stillastående vatten som kan nyttjas av 

många djur och växter. En damm kan utgöra en god lekmiljö för groddjur och kan locka till 

sig många typer av organismer som insektslarver, blötdjur och även fåglar. Dammen erbjuder 

även möjlighet för annan typ av vegetation att växa än den i strömmande vatten, vilket vidare 

leder till ökade livsmiljöer och högre biologisk mångfald. Dammen bör inte grävas för bred 

eller djup för att riskera att bli ett för stort ingrepp i den befintliga miljön men behöver göras 

tillräckligt stor för att utgöra en vattenmiljö året runt. Dammen skulle även kunna utgöra en 

bra plats för lärande och lek och en fin vattenmiljö för alla att njuta av. Ytterligare en nytta 

med att anlägga en damm längs bäcken skulle vara att den kan fungera som fördröjningsyta 

för regnvatten vid stora vattenflöden. 

2. Gräsmarker – I den del av området som idag är hygge kan attraktiva miljöer för pollinerare i 

form av gräsmarker och bryn skapas. Dessa kan enklast skapas genom att öppna ytor röjs och 

sedan slås regelbundet för att hålla dem fria från högre vegetation samt att bryn sköts om för 

att inte bli igenvuxna av annan vegetation. På öppna ytor skulle man även kunna plantera 

ängsblommor, t.ex. väddarter, gullvivor och prästkragar. I kombination med dessa åtgärder 

skulle man kunna överväga att anlägga en mikropark. 

3. Grillplats – En grillplats skulle kunna anläggas i området. Gärna nära bäcken för måltider på 

en trevlig plats och för närheten till vatten vid släckningsbehov. Grillplatsen kan med fördel 

placeras i södra delen av området så den är lättillgänglig från vägen. 

4. Friluftsstig – Befintliga stigar i området kommer troligtvis påverkas av ett bostadsbygge, nya 

stigar bör därför anläggas. Dessa får gärna placeras i närheten av bäcken och i granskogen. 

Stigar kan även utformas som naturstigar med naturpedagogiska inslag som skyltar. 

 

Ekosystemtjänster att stärka 

1. Brynzon – Brynzonen mellan skog och jordbruksmark bör utvecklas. Biotopen är redan 

ganska öppen och så får den gärna förbli då många arter gynnas av solexponeringen, men det 

får gärna finnas inslag av tätare partier då variation i brynmiljöer ger högre naturvärden. Man 

kan eventuellt plantera vissa buskarter, gärna arter som ger bär. Bryn mellan öppna och slutna 

marker kan nyttjas av många olika arter, särskilt fåglar och insekter som fjärilar, humlor och 

bin. 

2. Bäckens södra delar – Denna del av bäcken är i nuläget relativt rak och homogen. Den skulle 

kunna göras mer varierad genom att man rensar bäckens botten så att grus, lera och sand 

tillgängliggörs och den inte helt täcks av döda växtdelar i form av bl.a. löv och grenar. Man 

kan även med fördel placera ut sten och död ved i varierande storlek för att skapa fler 

mikrobiotoper i denna del av bäcken. Man kan även gräva ut bäckfåran på vissa ställen så att 

den blir mindre rak och således skapa platser där vattnet rinner olika fort vilket kan erbjuda 

fler livsmiljöer och vidare gynna den biologiska mångfalden. Detta bör ske med stor 

försiktighet för att inte orsaka skada på befintliga naturmiljöer. 

3. Ung granskog – I denna täta ungskog bör man gallra bort en del träd för att skapa en öppnare 

skogsmiljö samtidigt som kvarblivande träd och andra trädslag gynnas. Man bör dock med 

fördel inte gallra för mycket för att behålla den befintliga slutna skogsstrukturen som har 

reglerande effekter mot temperatur, vind och buller. I granskogen bör man även göra insatser 

för att skapa död ved.  
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Generella rekommendationer för området 
 

• Vid avverkning för att göra plats för planerade bostäder bör man passa på att skapa död ved i 

hela området. Död ved kan dels placeras ut sporadiskt eller samlas i faunadepåer på utvalda 

ställen (rekommenderas att använda båda dessa tillvägagångssätt för största möjliga variation). 

Man kan även passa på att veteranisera levande träd, dvs ringbarka dem eller avsiktligt skada 

stammar vilket leder till att röta kommer in i veden och på sikt dödar trädet. Detta är 

fördelaktigt för att det startar nedbrytningsprocessen av trädet medan det står upp vilket gör att 

den har ett stort försprång när den väl hamnar på marken jämfört med träd som fälls direkt och 

lämnas. Nedbrytare som angriper stående träd banar väg för andra arter som bryter ned 

liggande ved.  

• Skogspartier med flera trädskikt och buskskikt bör bevaras i största möjligaste mån. Biotoper 

med flera vegetationsskikt har högre motståndskraft mot stormar och ger bättre skydd mot 

buller. Mer vegetation ger också mer bladyta vilket leder till en ökad förmåga att binda 

koldioxid från luften och vegetationen kan även bidra till att svalka ner det lokala klimatet 

under varma perioder. 

• Spara alla gamla tallar som inte utgör riskträd, dvs sådana som kommer att stå nära planerad 

bebyggelse och har sneda eller krokiga stammar. Träd som tidigare stått tätt mellan andra träd 

och som kommer exponeras i samband med bostadsbygget kan också utgöra riskträd. 

• Bevara och upprätthålla en god åldersspridning för trädslagen i området, främst för tall, för att 

ge möjligheter för föryngring och för framtida äldre trädgenerationer. 

• Slutna skogsområden (särskilt tallskogen i öst) behöver få vara kvar för att bevara natur som 

besökare av området idag uppskattar och värdesätter. Man bör även försöka upprätthålla 

varierade naturmiljöer med inslag av öppna marker, berg och block samt olika typer av 

vegetation och trädslag. 

• Naturen får inte bli för tillrättalagd i området men man skulle kunna göra någon utformning i 

samband med att man skapar död ved för andra tjänster. Man skulle t.ex. kunna placera ut 

informationsskyltar om vilka djur och svampar det gynnar.  

• Utforma bebyggelse så att en viss känsla av avskildhet bevaras i området. Granskogen i väst 

kan fungera som en bra avskiljare mellan planerad och befintlig bebyggelse.  

• Spara så många stigar som möjligt för att dagens besökare ska kunna känna igen sig i området.  
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Bilaga 1 – Enkätformulär 
 

Nedan följer enkätformuläret som skickades ut till förskolor och skola i Alsike och som besvarades av 

deras personal. Efter varje fråga finns svaren från de som deltog i undersökningen. Svaren vid ”a.” 

representerar S:t Maria förskola och skolas svar och ”b.” representerar förskolan Hjärtstenens svar.  

 

 

1. Vilken naturmiljö inom/eller i direkt anslutning till det avgränsade området på bilden 

använder ni? 

a. ”Vi använder oss av hela området som är utmarkerat både för förskola och 

fritidshemmet.” 

b. ” Våra pedagoger och barn besöker det markerade området. De brukar gå mest till 

den högra sidan på kartan och då brukar de besöka området 1gång/vecka. De brukar 

gå dit genom att promenera. De brukar leka och ha olika naturaktiviteter då det är så 

fantastiskt område.” 

2. Hur många är ni som besöker området samt ungefärlig ålder på barnen? 

a. ”För Fritidshemmets del är det 60 barn i åldern 6-9år. För förskolan barn i åldern 4-

6 år.” 

b. ”Ibland en avdelning ibland flera, det varierar väldigt mycket. allt ifrån 2-5 år.” 

3. Hur tar ni er dit?  

a. ”Vi promenerar ofta dit via vrå skogsväg.” 

b. ”Promenad från Hjärtstenen dit.”  

4. Har ni använt området tidigare, men av någon anledning slutat? 

a. ”Använder området fortfarande.” 

b. ”Använder området fortfarande.” 

5. Vad brukar ni göra i området när ni är där? 

a. ”Orientera, skattjakt, naturskola, uteundervisning i matematik och svenska, engelska. 

Skoljoggen, spårning, matlagning, friluftsfritids, friluftsdagar, trädprojekt, sociala 

projekt som Snick och Snack etc. ” 

b. ”Leka naturlekar.” 

6. Vad tycker ni är bra med området? 

a. ”Lättillgängligt, området är relativt orört och man kan hitta djurspår, mossor, växter 

och träd vilket är svårt att hitta i dagens område eftersom många av de andra 

områdena besöks av många förskolor och skolor och blir "slitna". I området finns en 

varierad miljö både med stenar, berg och flacka ytor med mossa, bärbuskar och 

klättermöjligheter. Där finns även vissa tider på året vattensamlingar med alla slags 

vattendjur och insekter. Området ligger dessutom relativt avsides vilket är en fördel 

för säkerheten eftersom det är mycket liten trafik i området.” 

b. ”Fin natur och nära förskolan.” 

7. Vad tycker ni saknas i området? 

a. ”Vore toppen om det fanns möjlighet att skapa en grillplats i området eftersom vi 

gärna tar med oss lunchen eller mellanmålet ut i skogen. I dagsläget använder vi 

stormkök men skulle mycket hellre köra med en färdig eldplats istället. Den kan gärna 

vara nära vägen för att underlätta ev. släckningsarbete.” 

b. ”Området är fint som det är.” 
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Inledning 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län har Arkeologerna vid Statens historiska 

museer, genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Vrå 1:3, 

Knivsta socken och kommun i Uppland (fig. 1 och 2). Utredningen genomfördes med 

anledning av att ta fram en detaljplan för att uppföra bostäder inom rubricerat 

område.  

Utredningen syftar till att fungera som planeringsunderlag inför det fortsatta 

handläggandet av ärendet. Uppdragsgivare var Michael Lundberg. Ansvarig för 

utredningen var Katarina Appelgren. 

Bakgrund 
Inom utredningsområdet fanns inga fornlämningar kända sedan tidigare. 

Utredningsområdet ligger i relativt höglänt terräng ca 35–45 meter över havet och 

utgörs av skogsmark. Inom utredningsområdet finns ett gränsröse (L1940:8175) och i 

områdets norra del finns idag torpet Brännkärr men enligt KMR och enligt karta från 

år 1697 ska ett äldre torp ha funnits här (L1940:7740). 

Däremot har ett flertal arkeologiska undersökningar genomförts i utredningsområdets 

närhet, till exempel en stor undersökning av en stor boplats vid Vrå (L1943:9161). Den 

etablerades under yngre stenålder men var som störst under äldre bronsålder. 

Boplatsen omfattade både hus, skärvstensflak och system av gropar (Göthberg mfl., 

1997). Cirka 800 meter nordnordväst om nuvarande utredningsområde påträffades 

vid en förundersökning sammanlagt 12 gravar (enligt FMR) som antogs tillhöra 

bronsålder och/eller järnålder (Göthberg & Lucas 2014). 

 

Länsstyrelsen bedömde mot bakgrund av fornlämningsbilden i närområdet att 

fornlämningar i form av utmarkslämningar från historisk tid kunde finnas inom 

utredningsområdet men även boplatslämningar från senneolitikum/bronsålder och 

framåt. Den dalgång som finns i öster var från mellanneolitikum ett sund i en 

skärgårdsmiljö och tillsammans med höjden över havet var lämningar även från denna 

tid möjliga inom området.  

Metod och genomförande 
Den arkeologiska utredningen etapp 1, innebar en besiktning av utredningsområdet 

samt kart- och arkivstudier.  

Utredningsområdet var beläget i skogsmark motsvarande 23 ha stort. Vid 

besiktningen definierades sammanlagt fyra objekt (objekt 1–4, fig.3).  

Utredningens etapp 2 innebar att sökschakt togs upp med grävmaskin inom de tre 

objekten som motsvarades av boplatslägen. Objekt 1 bedömdes rymma förmodade 

gravar men kunde inte nås med grävmaskin. För att fastställa en möjlig stensättnings 

status som fornlämning rensades ett mindre område av för hand.   

Samtliga schakt rensades för hand med handredskap och schakt och anläggningar 

beskrevs och mättes in med GPS/RTK för att kunna bearbetas i Intrasis. Samtliga 

schakt lades igen efter undersökning och dokumentation. Samtliga 

schaktbeskrivningar återfinns i bilaga 2 och anläggningar beskrivs i bilaga 3.  

Resultat 
Vid utredningen etapp 1, inventering, kunde det konstateras att utredningsområdet 

utgjordes av skogsmark.  
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Inom området bedömdes det vara möjligt att finna boplatslämningar inom 

sammanlagt tre mindre områden, objekt 2–4 (FMI-enhet 207, 249 och 275, fig.3, 

bilaga 1). Dessa valdes med hänsyn tagen till både den lokala topografin, höjden över 

havet, d v s 35–40 meter över havet och närheten till det sund som funnits här under 

mellanneolitikum. Här fanns en möjlighet att finna spår efter mer strandnära 

aktiviteter.  

Av det äldre kartmaterialet kunde det konstateras att området till stor varit utmark 

alltsedan år 1697 (fig.4). Av kartmaterialet framgår att ett torp funnits på platsen där 

nuvarande torpet Brännkärr finns. Inga ytterligare spår av bebyggelse har markerats 

inom området på det äldre kartmaterialet.  

Vid utredningens etapp 2 togs sammanlagt 18 schakt upp, varav 17 schakt med 

grävmaskin, motsvarande nära 150 m2 och ett schakt för hand om ca 1,5 m2(fig.5). De 

maskingrävda 17 schakten togs upp inom de tre objekten, objekt 2–4 och schaktet för 

hand inom objekt 1. I schakten, inom objekt 2–4, påträffades inget av antikvariskt 

värde.  

Inom utredningsområdets norra del påträffades tidigare okända gravar inom objekt 

1 (fig.6). Området består idag av skogsmark med uppstickande berghällar och rikligt 

med sten och block. Området med gravar har preliminärt bedömts vara ca 75 x 100 

meter stort, men avgränsningen är i dagsläget osäker. De konstaterade och karterade 

tre gravarna (A291, A305 och A315) var mellan fyra och tio meter i diameter stora och 

varierade mellan 0,1 och 0,4–0,5 meter höga. De var väl övertorvade men av 

uppstickande sten i torven att döma, har de uppförts av ett blandat stenmaterial. 

Gravarna låg i krönläge, ca 45 meter över havet och både mellan och runt över 

meterstora block. De exponerade mot väster. Av gravarnas topografiska läge och yttre 

formspråk antas de tillhöra perioden yngre bronsålder-äldsta järnålder. 

Slutord 
Vid den nu genomförda utredningen etapp 1 och 2 inom Vrå 1:3 prövades tre 

boplatslägen (objekt 2–4) med förmodad datering till mellanneolitikum. Inte i något 

av schakten påträffades något av antikvariskt intresse. Objekt 1 däremot, visade sig 

omfatta ett tidigare okänt gravfält med förmodad datering till yngre bronsålder-äldsta 

järnålder.  

Referenser 
Göthberg, H., Forenius, S. & Karlenby, L. 1997. I en liten Vrå av världen. Arkeologisk 

undersökning 1991 för Alsike stad. RAÄ 16, 178 och 261, Vrå, Knivsta socken, 

Uppland. Del 2. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala, rapport 1997:66. Stockholm. 

 

Göthberg, H & Luca, R. 2014. Alsike nord - etapp 1. Gravar och odlingsrösen i Vrå. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Objekttabell  

FMI-objekt-nr Fornlämningstyp Beskrivning Status 
1 Gravfält Gravfältet är beläget på ett bergskrön som stupar brant ned 

mot norr, öster och söder och med en vagare sluttning mot 
söder. Gravfältet exponerar mot söder. Det ligger i skogsmark 
med uppstickande berghällar i storblockig terräng. I norra 
delen strax norr om de nu karterade gravarna finns en minst 
en meter djup bergsskreva som nu är torvtäckt.  De karterade 
gravarna (A291, A305 och A315) är relativt väl synliga men 
både dess utbredning i plan och exakta antal är svårt att 
avgöra. Området med gravar har preliminärt kunnat 
uppskattas till ca 75x100 m stort. 

Fast fornlämning 

2 Boplats Boplatsläge, beläget i flack sluttning mot öster, ca 10x 15 m, 
ca 38 m ö h. Stenfri yta i skogsmark. Topografiskt avgränsat 
av berg i väster och söder. Läget var ca 35x60 m stort. 

Utredningsobjekt 
Ej fornlämning  

3 Boplats Boplatsläge, beläget på avsats med vag sluttning mot söder. 
Skogsmark. Relativt stenfritt, blockrik terräng runtom. Läget 
var ca 15x25 m stort., ca 35 m ö h. 

Utredningsobjekt  
Ej fornlämning 
  

4 Boplats Boplatsläge, beläget i flack skogsmark och öster om större 
bergshöjd med stora block. Moränbunden mark och läget var 
ca 12x20 m stort. Ca 35 m ö h. 

Utredningsobjekt  
Ej fornlämning  

 

Bilaga 2. Schakttabell 
Schaktnummer Beskrivning FMI-objekt-nr 

211 Schaktet var 10 m2 stort, 0,2 m djupt med Ö-V riktning. Under 0,05 m tjock torv bestod botten 
av ljus något sandblandad silt med grus med inslag av 0,1 m stora och 0,3 m stenar, färre 
stenar mot botten. 

1 

216 Schaktet var 5 m2 stort, 0,2 m djupt med Ö-V riktning. Under 0,05 m tjock torv bestod botten 
av ljus sandblandad silt med blandat stenmaterial, i huvudsak 0,05–0,2 m stora stenar samt 
enstaka 0,5 m stora stenar. 

1 

221 Schaktet var 10 m2 stort, 0,3 m djupt med NNV-SSO riktning. Under 0,05–0,1 m tjock torv 
bestod botten av grusig, småstens- och sandblandad silt. 

1 

225 Schaktet var 22 m2 stort, 0,3 m djupt med Ö-V riktning.  Under 0,1 m tjock torv bestod botten 
av ljus lerblandad silt, tre 0,2–0,3 m stora stenar och en 0,6 m stor markfast sten. 

1 

229 Schaktet var 3 m2 stort, 0,3 m djupt med NNÖ-SSV riktning. Under 0,05 m tjock torv bestod 
botten av ljus lerblandad silt med 0,05 m stora stenar. 

1 

233 Schaktet var 6 m2 stort, 0,25 m djupt med VNV-OSO riktning. Under 0,1 m tjock torv bestod 
botten av siltblandad lera med enstaka 0,3 m stora stenar. 

1 

237 Schaktet var 7 m2 stort, 0,2–0,3 m djupt med NNV-SSÖ riktning. Under 0,1 m tjock torv 
bestod botten av ljus siltblandad lera med enstaka 0,1 m stora stenar. 

1 

241 Schaktet var 7 m2 stort, 0,25 m djupt med NNV-SSO riktning. Under 0,05–0,1 m tjock torv 
bestod botten av ljus lerblandad silt, en 0,7 m stor markfast sten och mot botten enstaka 0,1 
m stora stenar. I södra delen något mindre 0,05–0,1 m stora stenar. 

1 

245 Schaktet var 7 m2 stort, 0,3 m djupt med Ö-V riktning. Under 0,1 m tjock torv bestod botten 
av ljus lera med två markfastara stenar 0,6 m resp.  0,8 m stora stenar. Någon 
grusinblandning i Ö delen. 

1 

255 Schaktet var 6 m2 stort, 0,3 m djupt med Ö-V riktning. Under 0,1 m tjock torv bestod botten 
av ljus grusig morän med inslag av 0,1 m stora stenar och två större markfasta, 0,4 resp. 0,7 
m stora. 

2 

259 Schaktet var 7 m2 stort, 0,25–0,3 m djupt med N-S riktning. Under 0,1 m tjock torv bestod 
botten av grusig siltig morän. 

2 

263 Schaktet var 15 m2 stort, 0,25–0,3 m djupt med N-S riktning. Under 0,1 m tjock torv bestod 
botten av gul grusig siltblandad morän. 

2 

267 Schaktet var 12 m2 stort, 0,25 m djupt med NNV-SSO riktning. Under 0,1 m tjock torv bestod 
botten av gul grusig siltblandad sand. 

2 

271 Schaktet var 6 m2 stort, 0,3 m djupt med Ö-V riktning. Under 0,1 m tjock torv bestod botten 
av siltblandad lera med rikligt med 0,1–0,25 m stora stenar. 

2 

279 Schaktet var 7 m2 stort, 0,3 m djupt med N-S riktning- Under 0,1 m tjock torv bestod botten 
av lerblandad silt med enstaka 0,05 m stora stenar och en 0,5 m stor markfast sten. 

3 

283 Schaktet var 13 m2 stort, 0,25 m djupt med N-S riktning. Under 0,1 m tjock torv bestod botten 
av siltblandad lera med 0,6 m stor markfast sten och i övrigt relativt rikligt med intill 0,3 m 
stora stenar. 

3 
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Schaktnummer Beskrivning FMI-objekt-nr 

287 Schaktet var 5 m2 stort, 0,25 m djupt med NNV-SSO riktning. Under 0,1 m tjock torv bestod 
botten av siltblandad lera med en 0,6 m stor markfast sten och relativt rikligt med 0,3 m stora 
stenar. 

3 

331 Schaktet var 1,2 m2 stort och togs upp i grav A291 för att säkerställa status som fornlämning. 
packningen var väl sammanhållen och stenstorleken varierade mellan 0,1 och 0,5 m. 

4 

 

Bilaga 3. Anläggningstabell 
A-nr A-typ Beskrivning 

291 Grav Graven var ca 5 m i diam. stor och 0,4 m hög. Den låg mellan två stora block och var 
övermossad men vissa stenar syntes. Den synliga kantkedjan bestod av sten varierande mellan 
0,6 och 1 m och packningens sten varierade också mellan 0,3 och 0,5 m. Ett mindre handgrävt 
schakt rensades upp i den södra delen, OS 331. 

305 Grav Graven var ca 4 m i diam. stor, flack och väl övertorvad. Den kunde skönjas i torven genom att 
enstaka stenar stack upp ur torven. De stenar som syntes var framför allt del av kantkedjan i den 
norra delen och de var ca 0,4–0,5 m stora.   

315 Grav Graven var nära 11x9 m stor och 0,4–0,5 m hög. Packning syntes runt om ett block 1,5–1,7 m 
högt. Packning syntes runt om blocket, kan dock motsvara flera separata stensättningar i 
anslutning till blocket. Graven var övermossad och övertorvad. De stenar som syntes var mellan 
0,2 och 0, 6 m stora.  
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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Terrängkartan 620 Uppsala, skala 1:50 000 och 

Sverigekartan. 
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Figur 2. Utredningsområdet (svart markering) och närbelägna fornlämningar (enligt FMIS) på utdrag ur GSD-

Fastighetskartan 66G 2FN Alsike. Skala 1:10 000. 
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Figur 3. Plan över inmätta FMI-objekt markerade på utdrag ur GSD-Fastighetskartan 66G 2FN Alsike. 

Skala 1:2 000. 
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Figur 4. Arealavmätning över Vrå torp från 1697. Skala 1:4000. 
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Figur 5. Plan över boplatslägen FMI-objekt 2–4 med upptagna schakt markerade. Skala 1:500. 
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Figur 6. Plan över konstaterade gravar inom FMI-objekt 1 och upptaget schakt markerat . Skala 1:600. 
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Trafikbuller - Förstudie 

I denna PM redovisas resultatet av en förstudie av trafikbuller. Förstudien 

omfattar beräkning av buller från trafiken på väg E4. 

Syftet med förstudien är att bestämma om fördjupad trafikbullerutredning för 

detaljplan krävs för fastigheten Knivsta 1:3 samt att erhålla underlag för fortsatt 

planering av bostadsbebyggelsen. 

1. Kommentarer 

Resultatet av beräkningarna visar att de ekvivalenta trafikbullernivåerna inom 

planområdet inte överstiger 55 dB(A) vid 1-3 våningars bebyggelse. 

I marknivå, 1,5 m över mark överstiger ekvivalentnivån inte 50 dB(A) och 

maximalnivåerna är lägre än 70 dB(A). 

De planerade bostäderna kan utformas utan hänsyn till bullret från trafiken på 

väg E4. Uteplatser, skolgårdar etc. kan förläggas valfritt utan hänsyn till bullret 

från väg E4. 

2. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 

trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 
Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 
Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 
Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 

Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 

vid minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet  55   70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
2) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 
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Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från trafik 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning på ny skolas skolgård som exponeras för 

buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat 

som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila 

och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA 

underskridas på dessa ytor. 

En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst  

55 dB(A) som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dB(A) överskrids 

högst 5 gånger per genomsnittlig maxtimme. 

3. Trafikuppgifter 

Följande dimensionerande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna. 

Trafikuppgifterna har hämtats från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta och 

uppräknats med 1,5 % per år till prognos för år 2040. 

Väg E4 

50 000 fordon/årsmedeldygn, 15 % tung trafik. 110 km/h. 
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Rapport 19062 A  

Knivsta Vrå 1:3. Trädfallet 
Bullerutredning för planprogram 

 

 

Uppdrag 

Genomgång av förutsättningarna, med avseende på buller för bostäder på  

Knivsta Vrå 1:3. 

 

 

Sammanfattning 

Bullret från trafiken utanför planområdet, främst trafiken på väg E4 och i viss mån 

järnvägen, är i dag och år 2040 lägre än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Ljudnivån på 10 m avstånd från det nuvarande värmeverket sydväst om området 

som i dag endast fungerar som pumpstation är lägre än 40 dB(A) ekvivalentnivå. 

De nya bostäderna kan planeras utan hänsyn till detta det nuvarande bullret. 
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1. Sammanfattande bedömning 

Planområdet utsätts för låga bullernivåer från trafiken på främst väg E4 och i viss 

mån järnvägen samt bullret från angränsande värmeverk. 

Ekvivalentnivåerna inom hela området är 2-9 m över mark lägre än 55 dB(A).  

1,5 m över mark är ekvivalentnivåerna högst 50 dB(A). 

De planerade bostäderna kan utformas utan hänsyn till bullret från trafiken utanför 

området. Även uteplatser, skolgårdar etc. kan förläggas valfritt utan hänsyn till 

detta trafikbuller. 

Bullret från värmeverket har uppmätts. Verket fungerar i dag endast som 

pumpstation och bullernivåerna på 10 m avstånd är lägre än 40 dB(A). Ingen 

hänsyn behöver tas till detta buller vid utformningen av området. 

2. Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla följande mål/riktvärden. 

Trafikbuller - Trafikbullerförordningen 2015:216. 

 Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenheter större än  

35 m2. 

 Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 

 Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

 Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
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Industribuller 

 Högst 40 dB(A) ekvivalentnivå nattetid vid fasad till alla typer av bostäder 

och skolor. 

3. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräknings-

modellerna. Vidare har hänsyn tagits till bullerregnet vid beräkning och 

redovisning av bullernivåerna. 

De ekvivalenta ljudnivåerna 1,5 – 9 m över mark, motsvarande 1-3 vånings 

bebyggelse har beräknats. På ritning 19062 A01 redovisas de dimensionerande 

ekvivalenta ljudnivåerna inom planområdet. 

Upp till 9 m över mark blir ekvivalentnivåerna lägre än 55 dB(A), 1,5 m över 

mark högst 50 dB(A). 

De maximala ljudnivåerna är endast cirka 5 dB(A) högre än de ekvivalenta. 

4. Industribuller 

Det industribuller som kan förekomma inom det aktuella området är ljud från ett 

värmeverk sydväst om området. Verket används i dag endast som pumpstation. 

Ljudnivån från pumpstationen har uppmätts till lägre än 40 dB(A) på 10 m 

avstånd. 

5. Kommentarer 

Nivå vid fasad 

Dr ekvivalenta ljudnivåerna på grund av trafiken utanför området blir vid samtliga 

byggnader inom området lägre än 55 dB(A). Ingen särskild hänsyn behöver tas till 

detta trafikbuller vid planeringen av byggnaderna. 

Den lokala trafiken kan på korta avstånd från vägarna medföra högre 

ekvivalentnivåer. Vid 1500 fordon/dygn, 40 km/h och 10 % tung trafik blir 

ekvivalentnivån på 10 m avstånd från vägmitt 55 dB(A) och maximalnivån 

nattetid 70 dB(A). 

Trafikbullerförordningens riktvärde 60 dB(A) ekvivalentnivå överskrids inte vid 

1500 fordon/dygn om avståndet till vägmitt är större än 3,5 m. 

Nivå på uteplats till bostäder 

Ljudnivån 1,5 m över mark på grund av trafiken utanför området blir inom hela 

området lägre än 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
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Trafikbullerförordningens riktvärde för uteplatser, 50 dB(A) ekvivalentnivå och 

70 dB(A) maximalnivå överskrids, inte vid 1500 fordon/dygn om avståndet från 

vägmitt till uteplatsen är större än 20 m. 

Nivå på uteytor vid skolor och förskolor 

Ljudnivån 1,5 m över mark på grund av trafiken utanför området blir inom hela 

området lägre än 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Boverkets vägledning för pedagogisk uteyta vid skolor och förskolor, 50 dB(A) 

ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå överskrids, inte vid 1500 fordon/dygn 

om avståndet från vägmitt till uteytan är större än 20 m. 

Industribuller 

För all bebyggelse inom området innehålls Boverkets riktvärde för bullerdämpad 

sida högst 40 dB(A) nattetid på grund av bullret från pumpstationen. 

6. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 

trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 

Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 

Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 

vid minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet  55   70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
2) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 
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Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från trafik 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning på ny skolas skolgård som exponeras för 

buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat 

som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila 

och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA 

underskridas på dessa ytor. 

En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst  

55 dB(A) som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dB(A) överskrids 

högst 5 gånger per genomsnittlig maxtimme. 

7. Riktvärden för industribuller 

I Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning 

och bygglovsprövning”, Rapport 2015:21 anges riktvärden som bör gälla vid 

planläggning av bostäder som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. 

Det är den som ska tillämpa plan- och bygglagen som ska göra bedömningen och 

det kan i enskilda fall finnas skäl att tillämpa andra värden än de som anges i 

tabell 1 och 2. Bästa möjliga ljudmiljö bör alltid eftersträvas. Observera att även 

den framtida situationen bör beaktas. Det kan alltså finnas anledning att göra en 

framåtblick som sträcker sig längre än detaljplanens genomförandetid. 

Tabell 1.  Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet.  

Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad 

  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  

 Helgfria vardagar, klockan  06–18 18–22 22–06 

 Lör- sön- och helgdagar, klockan    06–22 22–06 

Zon A * 

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras 

upp till angivna nivåer. 50 45 45 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt 

att tillgång till ljuddämpad sida finns och att  

byggnaderna bulleranpassas. 60 55 50 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör inte accepteras >60 >55 >50 

* För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre 

installationer gäller värdena enligt tabell 2. 

Dessutom gäller 

 Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte förekomma nattetid 22-06 annat 

än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en 

ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan 
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 I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser 

som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller 

ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena sänkas med 5 dB(A). 

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 

tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket bör 

den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande 

verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst 

en timme, även vid kortare händelser. 

 Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas 

som industribuller. I vissa fall kan det dock vara rimligt att istället använda 

bedömningsgrunderna för trafikbuller. Det kan till exempel gälla vid 

planläggning och bygglovsprövning av bostäder om industriverksamhetens 

område är stort och verksamheten bedrivs i en begränsad del av området. 

 

Tabell 2.  Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad 

sida. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats- 

  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  

 Klockan  06–18 18–22 22–06  

Ljuddämpad sida. 45 45 40 

8. Trafikuppgifter 

Spårburen trafik 

Följande dimensionerande trafikuppgifter, erhållna från Trafikverket i tidigare 

projekt i Knivsta, prognos för år 2030, ligger till grund för beräkningarna. 

Tågtyp Tågpassager/dygn Maximal tåglängd, m Hastighet km/h 

Snabbtåg 22 200 200 

Pendeltåg 140 215 70-130 

Fjärrtåg 142 200 130-160 

Godståg 21 630 100 

Vägtrafik 

Följande dimensionerande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna. 

Trafikuppgifterna har hämtats från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta och 

uppräknats med 1,5 % per år till prognos för år 2040. 

Väg E4 

50 000 fordon/årsmedeldygn, 15 % tung trafik. 110 km/h. 
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SAMMANFATTNING 
Fastigheten Vrå 1:3 ska bebyggas med villor och radhus. Mot bakgrund av detta har Sweco 
ombetts att ta fram en dagvattenutredning enligt checklista med krav från Roslagsvatten. 
Utredningsområdet består idag av naturmark och ligger i den nordöstra delen av Alsike, ca 800 m 
väster om E4. Området avgränsas av Alsikes befintliga bostadsområden i väster och av naturmark i 
norr, öster och söder. Marken består av sandig morän, glacial lera och urberg. Sweco 
rekommenderar att beslut kring geologi och markens infiltrationsförmåga tas efter att geoteknisk 
utredning utförts samt att grundvattennivån i området fastställs i samband med geoteknisk 
utredning. Avrinningen sker generellt åt nordost. Avrinningsområdet utgörs huvudsakligen av den 
planerade kvartersmarken och innefattar endast en begränsad del av intilliggande mark. Ett 
förorenat område har identifierats inom avrinningsområdet, men inget vatten från 
utredningsområdet bedöms påverka detta.  

Dagvatten från tomtmark planeras fördröjas inom respektive tomt och därefter ledas ut i 
intilliggande naturmark. Vägdagvatten planeras att efter rening släppas i ett befintligt dike som leder 
vidare till ett dikesystem på jordbruksmark som är del i ett markavvattningsföretag. Sweco gör 
bedömningen att den nya bebyggelsen inte riskerar översvämma markavvattningsföretagets diken, 
men det finns en täckdikning som tillkommit efter markavvattningsföretagets antagande som kan 
vara begränsande. Lövstaån är recipient för dagvatten från området och uppnår inte god kemisk 
status och har måttlig ekologisk status till följd av övergödning och fysisk påverkan på vattendraget. 
Fysisk påverkan på recipienten kan inte kopplas till utsläpp av dagvatten från den planerade 
exploateringen. Inga mätningar av ämneshalter är gjorda i vattenförekomsten.  

Halter och mängder av dagvattenföroreningar ökar efter exploatering och Sweco bedömer att 
rening av dagvatten behövs. Enligt kravet från Roslagsvatten ska dagvattenanläggningarna 
utformas så att 20 mm regn, räknat över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och 
fördröjas innan utsläpp. Dagvatten från enskilda villatomter föreslås renas och fördröjas i 
exempelvis stenkistor innan vidare avledning. Vägdagvatten föreslås, beroende på delområde, 
hanteras i gräsbeklätt dike, svackdike respektive torrdamm. Dagvatten från de två radhusområdena 
föreslås hanteras i torrdammar (skålade gräsytor). Samtliga dagvattenlösningar behöver någon typ 
av bräddningsanordning så att dagvattnet kan ledas om till sekundära avrinningsvägar vid flöden 
större än de som lösningarna har dimensionerats för. Vid stora nederbördstillfällen kan dagvatten 
ytligt rinna genom området. Det är viktigt att höjdsättningen av området utformas så att vatten kan 
avrinna utan att skada byggnader eller utgöra hinder för utryckningsfordon.  

Om föreslagen systemlösning för dagvattenhantering implementeras underskrider samtliga 
undersökta föroreningsämnen uppsatta riktvärden. Föroreningsbelastningen ökar dock i och med 
exploateringen även efter det att dagvatten har renats, jämfört med före exploateringen. Detta är 
nästan undantagslöst fallet vid exploatering av naturmark. Lövstaån har enligt VISS en problematik 
avseende övergödning men inget beting finns beräknat i dagsläget för att kunna utvärdera 
påverkan av ökningen av föroreningsbelastningen på MKN. Då belastningen av samtliga ämnen 
ökar efter exploateringen går en negativ påverkan på MKN inte att utesluta. Sweco bedömer dock 
att ytterligare rening inom utredningsområdet inte kommer leda till en förbättring av status för 
recipienten Lövstaån och rekommenderar istället att en kompletterande utredning görs av hela dess 
avrinningsområde. För att öka möjligheten att uppnå god status behöver recipientspecifika 
gränsvärden och en analys av föroreningsbelastningen för hela avrinningsområdet tas fram. 
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1 INLEDNING 
1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Fastigheten Vrå 1:3 ska bebyggas med villor och radhus. Mot bakgrund av detta har Sweco 
ombetts att ta fram en dagvattenutredning för området enligt Roslagsvattens checklista för 
dagvattenutredningar i detaljplaneskede. Utöver de punkter som ingår i utredningar för 
detaljplaneskede ska även en del parametrar från checklistan för programskede inkluderas då 
dessa analyser ej utförts i tidigare skede. 

1.2 ORIENTERING 

Utredningsområdet ligger i den nordöstra delen av Alsike, ca 800 m väster om E4. Området 
avgränsas av Alsikes befintliga bostadsområden i väster och av naturmark i både norr, öster och 
söder. Områdets läge redovisas i Figur 1. 

 
Figur 1. Utredningsområdets placering i landskapet. Bakgrund: Topografiska kartan från Lantmäteriets visningstjänst. 

1.3 RIKTLINJER  

I nedanstående stycke redogörs för de riktlinjer som behöver tas i beaktande vid utformning av 
dagvattenhantering på kvartersmark i detaljplaneskede i Knivsta kommun. 
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1.3.1 Dagvattenstrategi för Knivsta kommun 

Knivsta kommun har arbetat fram en dagvattenstrategi där gemensamma mål för en långsiktigt 
hållbar och effektiv dagvattenhantering presenteras. Strategin sammanfattas i följande mål: 

• Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och 
vattendrag 

• Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivåer ska påverkas så lite som möjligt av 
stadsbyggandet 

• Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska vara anpassade till ökande 
nederbördsmängder och längre perioder av torka så att skador på allmänna och enskilda 
intressen minimeras 

• Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö 

• Dagvattenanläggningar ska utformas så att de gynnar så många ekosystemtjänster som 
möjligt 

• Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv. 

1.3.2 Roslagsvattens checklista för dagvattenutredningar 

Följande punkter ska redovisas enlighet med Roslagsvattens checklista. Samtliga punkter som 
ingår i utredningar i programskede ska användas som underlag. 

• Skyfallsanalys med förslag till hantering 

• Kompletterande utredningar av grundvattenförhållanden  

• Förutsättningar för Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Vid behov ska 
geotekniska och geohydrologiska undersökningar genomföras  

• Kompletterande utredningar avseende befintligt dagvattensystem, exempelvis genom 
simuleringar  

• Förslag på hur identifierade markavvattningsföretag ska hanteras  

• Teoretiska beräkningar av föroreningshalter och årliga föroreningsmängder, före och efter 
utbyggnad, enligt illustrationsplan samt påverkan på vattenförekomster (sjöar, vattendrag, 
havsvikar, grundvatten m.fl.) och MKN  

• En beräkning av nivån på föroreningar och reningsbehov (som utgångspunkt ska 20 mm 
regn från hårdgjorda ytor vara dimensionerande för reningsanläggning)  

• Teoretisk beräkning av utgående föroreningshalter efter rening i de fall reningsåtgärder 
föreslås 

• En grov uppskattning av investerings-, drifts- och underhållskostnader (inklusive för 
eventuella kontrollprogram) avseende föreslagna alternativ  

• Förslag på ansvarsgränser (fastighetsägare, VA-huvudman, väghållare, park m.m.)  
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• Förslag på eventuella planbestämmelser som behövs för att skapa förutsättningar för en 
hållbar dagvattenhantering. Föreslagna planbestämmelser ska vara lagenliga och 
uppföljningsbara 

Inom ramen för en dagvattenutredning ingår det inte en att ta fram en kompletterande utredning av 
grundvattenförhållanden. Tillgänglig information om grundvattennivåer kommer dock att 
presenteras. Dagvatten från området kommer att släppa sitt dagvatten till omgivande naturmark 
och är inte beroende av externt ledningsnät. Utöver de uppräknade punkterna för detaljplaneskedet 
kommer även vissa punkter från programplaneskedet att presenteras då denna information inte 
togs fram i programskedet. Dessa innefattar att ta ut avrinningsområden och identifiera lågpunkter 
och mot bakgrund av detta (och planerad exploatering) ge förslag på höjdsättning inom 
detaljplanen för att säkra bebyggelsen vid stora regn. Även teoretiska beräkningar av flöden före 
och efter utbyggnad enligt plan presenteras.  

1.3.3 Svenskt Vattens publikation P110 

Svenskt Vattens P110 är en publikation som ger rekommendationer för hur nya 
exploateringsområden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och bebyggelse 
(Svenskt Vatten, 2016). Publikationen berör även befintliga områden och visar att mycket arbete 
kommer att krävas för att uppnå en förbättrad säkerhet mot översvämning i befintliga samhällen 
och reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till recipienter. 

Huvudbudskapen i P110 är övergripande krav och förutsättningar för samhällenas avvattning, 
dimensionering och utformning av nya dagvattenledningar, dimensionering och utformning av nya 
spillvattenledningar, och hur vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och tas om hand. I syfte 
att ta hänsyn till framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten att nederbördsintensiteten ska 
ökas med 25% i beräkningar då utredning av dagvattenfrågan sker. Ledningssystemen ska även, 
som ett minimikrav, dimensioneras för att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 år vid fylld 
ledning och 20 år för trycklinjen i marknivån för tät bebyggelse.  

Då nya dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och byggnader 
inte översvämmas då kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids. Därmed är det viktigt att 
ta hänsyn till hur byggnader ska höjdsättas så att ytligt rinnande dagvatten kan avledas utan att 
skada bebyggelse.  

1.3.4 Weserdomen  

Den första juli 2015 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-461/13 som är mera känt som 
Weserdomen. Domen handlar om hur ”försämring av vattenkvalitet” ska tolkas i ramdirektivet för 
vatten. Det domen innebär är att en verksamhet eller en åtgärd inte får tillåtas om det finns risk för 
att orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status. När det talas om en ”försämring av status” 

har man i tidigare fall kunnat tolka det som en försämring av en statusklass (exempelvis från god till 
måttlig). Det innebar att om den biologiska statusen för en vattenförekomst klassades som måttlig så 
fanns det möjlighet att öka utsläppen av en parameter (så att klassningen för enbart denna sänktes 
från god till måttlig) så länge som den sammanvägda biologiska statusen inte förändrades. Efter 
Weserdomen är denna typ av ökningar inte längre tillåtna.  

Det här betyder i praktiken att det inte längre är tillåtet att godkänna projekt som kan äventyra att en 
enskild parameter sänks en statusklass, oberoende om den sammanvägda statusen förändras eller 
inte.  

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom: 
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- Miljöbalken kap. 5. 

- Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

- Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.  

1.3.5 Ansvar för dagvatten  

Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för hantering av dagvatten på sin 
fastighet med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande fastigheter inte skadas. Huvudmannen 
för allmän platsmark ansvarar för avvattningen av denna, precis som en fastighetsägare gör inne på 
sin fastighet. Huvudmannen för allmän platsmark kan vara kommunen, men också en 
gemensamhetsförening, exempelvis en vägförening. 

Inom verksamhetsområdet för den allmänna dagvattenanläggningen är det sedan kommunen, i 
egenskap av VA-huvudman, som ansvarar för avledning (bortledning) av dagvattnet både från de 
anslutna fastigheterna (VA-abonnenterna) och den allmänna platsmarken. Det är detta som kan 
sammanfattas med ”samlad bebyggelse”. 

Ansvarsfördelning åskådliggörs principiellt i figur 2. Fastighetsägare är ansvariga för 
dagvattenhanteringen på egen fastighet (byggnader och tomtmark), markerat med rött. Inom 
verksamhetsområde för allmänt VA får fastighetsägare ansluta till det allmänna VA-ledningsnätet 
enligt de krav som VA-huvudmannen bestämt i sin ABVA (Allmänna Bestämmelser för VA) och ska 
då erlägga avgifter enligt fastställd taxa.  

Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen för vägar, gator och allmänna platser, markerat 
med blått, innan anslutning sker till den allmänna VA-anläggningen. I figur 2 visas ingen parkmark, 
men denna ingår i begreppet allmän platsmark och ansvaret följer samma princip som för gata. 

 
Figur 2: Beskrivning av ansvarsfördelningen för dagvattensystemet. FP = förbindelsepunkt. 

Den allmänna VA-anläggningen, markerad med grönt, ska tillgodose det behov som finns för 
bortledning av dagvatten från verksamhetsområdet utifrån det behov som definieras i 
vattentjänstlagen och den standard som Svenskt Vattens branschpraxis anger. Den ska även rena 
förorenat dagvatten enligt miljöbalken.  
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1.3.6 Ansvar vid skyfall 

Det kommunala ansvaret kopplat till skyfall beror på regnets storlek. Mindre regn ska tas om hand 
av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande branschpraxis, idag gäller P110 (Svenskt 
Vatten, 2016). Regn som överstiger dimensioneringskraven behöver inte tas om hand i ledningsnätet 
och rinner därmed av på ytan. 

Kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet överskrids, samt 
kommunens ansvar i rollen som fastighetsägare, beskrivs huvudsakligen i plan- och bygglagen 
(PBL), Miljöbalken (MB) och Jordabalken (JB). Där framgår det att ny bebyggelse i detaljplan ska 
lokaliseras till lämplig mark utifrån risken för översvämning. Kommunen har utredningsskyldighet för 
att klarlägga om marken är lämplig. För att avgöra om marken är lämplig rekommenderar Svenskt 
Vatten att ny bebyggelse anpassas så att skador på byggnader undviks vid regn med en återkomsttid 
om minst 100 år (Svenskt Vatten, 2016). 

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om bebyggelse tillåts på 
olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta tillräcklig kunskap. Skadeståndsansvaret 
preskriberas 10 år efter att planen har antagits.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Utredningsområdet består idag av naturmark med ett naturdike som rinner från söder mot norr 
innan det rinner ut i åkerdiken. I Figur 3 presenteras en orienteringskarta för utredningsområdet där 
fastighetsindelningen visas över dagens markanvändning.  

 
Figur 3. Orienteringskarta över utredningsområdet där fastighetsindelningen och det befintliga diket genom systemet syns. Bakgrund: 
Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Området planeras bebyggas med ett villa- och radhusområde. I denna utredning har området 
delats i sex separata delområden för hantering av dagvatten. Område 1 och 2 ligger norr diket 
medan område 3–6 ligger söder om detta.  
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• Område 1 består av de fyra villatomter i den nordligaste delen av området med tillhörande 
lokalgata 

• Område 2 består av villatomterna strax söder om område 1 och tillhörande lokalgata samt 
gång- och cykelbana.   

• Område 3 utgörs av samtliga villatomter i den sydvästra delen av området.  

• Område 4 och 5 är samfälligheter. Område 4 utgörs av den nordligaste 
radhussamfälligheten med tillhörande grönyta och område 5 utgörs av den sydligaste 
radhussamfälligheten med tillhörande lokalgata.  

• Område 6 består av lokalgatan som sträcker sig runt områdena 3, 4 och 5. 

Planerad markanvändning och de sex delområdena visas i Figur 4. 

 

Figur 4. Planerad markanvändning utifrån erhållen planskiss (2020-04-14) samt områdets indelning. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets 
visningstjänst. 
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2.1 GEOLOGI OCH HYDROLOGI 

Utifrån tillgängliga data från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) framgår det att de översta 
lagren inom detaljplanområdena består av sandig morän, glacial lera och urberg, se Figur 5. Sandig 
morän är en jordart där infiltration kan förväntas ske. Mäktigheten av dessa jordartslager är dock 
inte känd och det är heller inte känt vad som underlagrar dem. Det rekommenderas att beslut kring 
geologi och markens infiltrationsförmåga tas efter att geoteknisk utredning utförts.  

Längs Tallstigen finns två fastigheter med energibrunnar vars grundvattennivå har registrerats. I 
dessa har grundvattennivån uppmätts till 6 (Vrå 28:6) respektive 3 (VRÅ 28:8) meter under 
markytan. Längs Villebrådsgatan finns också två fastigheter med energibrunnar vars 
grundvattennivå har registrerats. I dessa har grundvattennivån uppmätts till 3 (VRÅ 1:601) och 0 
(VRÅ 1:605) meter under markytan. Det rekommenderas att grundvattnets nivå fastställs i samband 
med geoteknisk utredning. 

 
Figur 5. Ytliga jordlager i området. Utdrag ur SGU:s jordartskarta. 
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2.2 AVRINNINGSOMRÅDE OCH FLÖDESVÄGAR 

I Figur 6 redovisas avrinningsområdet samt en analys av den generella flödesriktningen inom 
utredningsområdet. Analysen är gjord efter en simulering av flöden på nya nationella höjdmodellen 
(NNH) och är baserad på områdets befintliga topografi. Avrinningen sker generellt åt nordöst. En 
stor del av markanvändningen inom avrinningsområdet utgörs av befintlig bebyggelse i Alsike. 
Avrinningen på denna mark går redan i befintliga dagvattensystem och en stor del av naturområdet 
söder om planerad bebyggelse går ut i dikessystemet som tidigare nämnts. På grund av detta 
kommer denna utredning att fokusera på kvartersmarken och innefattar endast en begränsad del 
av intilliggande naturmark. Då avrinningsområdet är relativt stort kan det vid stora nederbörds-
tillfällen rinna dagvatten ytligt genom området och skapa problem om inte höjdsättningen tar höjd 
för att undvika detta. Det är därför viktigt att höjdsättning av sekundära avrinningsvägar utförs 
korrekt och att naturliga lågstråk i så lång utsträckning som möjligt bevaras. 

 
Figur 6. Avrinningsområdet och avrinningsvägar. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 
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2.3 FÖRORENAT OMRÅDE 

En avfallsdeponi med Måttlig risk (riskklass 3) för förorening finns inom avrinningsområdet (VISS 
vattenkarta u.å) (Figur 7). Inget vatten från utredningsområdet bedöms påverka detta område. 

 
Figur 7. Avfallsdeponi med måttlig risk inom avrinningsområde. Bakgrund: Topografiska kartan från Lantmäteriets visningstjänst. 

2.4 AVLEDNINGSVÄG FÖR VATTEN FRÅN DETALJPLANEN 

Dagvatten från tomtmark planeras fördröjas inom respektive tomt och därefter ledas ut i 
intilliggande naturmark. Förslagsvis kan ett avskärande dike längs villafastigheter skapas i varje 
område som samlar upp detta dagvatten och leder det mot önskad lågpunkt i naturen. Diket 
rekommenderas utformas som en gemensamhetsanläggning/samfällighet för påkopplade 
fastigheter så att ansvarsfördelningen är tydlig mellan de boende. 
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Vägdagvatten planeras att efter rening släppas i ett befintligt dike som leder vidare till ett 
dikesystem på jordbruksmark som är del i ett markavvattningsföretag (Sättra – Brännkärr – Träfallet 
dikningsföretag år 1955). I Figur 8 visas planerad avledningsväg för dagvatten från detaljplanen. 

 
Figur 8. Planerad avledningsväg för dagvatten. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.  

Enligt markavvattningsföretagets förrättningshandlingar (1955) har avrinningen ”vid flöden” i dess 
avrinningsområde beräknats till 0,8 liter per sekund och hektar och medelvattenmängden vid 
vegetationsperioden har antagits till 0,1 liter per sekund och hektar. Vidare står att översvämning 
vid högvatten inte behöver befaras mot bakgrund av att avloppen har dimensionerats ”till djup, som 
erfordras för markens torrläggning”. Dimensioner, höjdlägen och lutningar framgår av profil- och 
sektionsritningar och en uppskattad flödeskapacitet för dessa presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Flödeskapacitet i dikessektioner enligt Sättra – Brännkärr – Träfallet dikningsföretag år 1955. Det noteras att dessa flöden inte är 
korrigerade för den täckdikning som gjorts av markavvattningsföretaget och det kan därför antas att flödeskapaciteten är betydligt lägre. 

Sektion enligt 
MAF 

Bottenbredd 
(m) 

Djup 
(m) 

Lutning 
(‰) 

Flödeskapacitet 
(l/s) 

8,5 0,5 2,5 0,5 17898 

8 0,5 2,5 0,5 17898 

7,5 0,5 2 0,5 10270 

7 0,5 1,9 0,5 9049 

6,5 0,5 1,5 0,5 5080 

6 0,5 1 0,5 1938 

5,5 0,5 1 0,5 1938 
 

När det handlar om gamla dikningsföretag är dessa ofta dimensionerade för flöden med 2 eller 5 
års återkomsttid (Miljösamverkan Sverige, 2015), men detta bedöms inte vara fallet för detta 
markavvattningsföretag. Diket klarar av höga flöden och om markavvattningsföretaget varit i sitt 
originalutförande hade det inte funnits någon risk att den nya bebyggelsen påverkar avvattningen 
negativt, speciellt inte eftersom det kommer att ske fördröjning. Något som noterats gällande 
markavvattningsföretaget är att en täckdikning skett på sträckan med bäst avbördningskapacitet 
(dvs. mellan sektion 8,5 och 7). Beräkningen av flödeskapacitet i diket har inte tagit hänsyn till detta 
och det har inte funnits några handlingar tillgängliga som dokumenterar detta arbete. På grund av 
detta bedömer Sweco att det vid större flöden mot markavvattningsföretaget finns en risk för 
översvämning, men då det saknas dokumentation för den täckdikning som utförts är det svårt att 
säga om den risken fanns även före den planerade exploateringen. Det kan dock bedömas som 
orimligt att täckdikningen tagit höjd för de flöden som dikningsföretaget dimensionerades för.  

En ytterligare osäkerhet i vattnets väg från planområdet är om det finns kapacitet i befintliga 
naturdiken och åkerdiken uppströms markavvattningsföretaget. Det rekommenderas att en 
inmätning görs av dessa vid projektering och en mindre flödesanalys utförs för att se att det inte 
finns risk för översvämningar till följd av exploateringen. 

2.5 RECIPIENT  

Recipient för dagvatten som släpps till diket är Lövstaån1. Nedan bedömning av miljötillståndet i 
Lövstaån utgår från information i databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS), där 
Vattenmyndigheterna/Länsstyrelserna samlar information om sina bedömningar av alla större 
vatten i Sverige2. De bedömda enheterna kallas för vattenförekomster. Att ett vatten är klassat som 
en vattenförekomst innebär också att det finns mål för vilken nivå dess miljötillstånd ska ha uppnått 
vid en viss tidpunkt. Målen kallas för miljökvalitetsnormer (MKN) och klassningen av dess 
miljötillstånd kallas för vattenförekomstens status. Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
fastställs med stöd av 5 kap. MB, enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25. Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska 
fastställas för ekologisk status samt för kemisk status. Statusklassningen är uppbyggd av olika 
kvalitetsfaktorer och de kan i sin tur består av olika parametrar. Tillståndet i vattenförekomsterna 

 
1 Alla vattenförekomster har ett eget ID-nummer i VISS. Lövstaåns VISS-ID är SE662760-161234 
2 Observera att arbetet med den nya förvaltningscykeln, cykel 3, pågår hos Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna, varför ny information om 

vattenförekomsten kan tillkomma innan cykeln har avslutats. Så fort den nya cykeln officiell färdigställts hänvisas till VISS för senaste information 
om den aktuella vattenförekomsten 
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ska inte försämras, det så kallade icke-försämringskravet (förordning 2015:516). MKN för 
vattenkvalitet gäller för vattenförekomsten som helhet. Senaste fastslagna MKN för Lövstaån är 
god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Undantag finns för de överallt 
överskridande ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver.  

Bedömning av eventuell påverkan av dagvatten från utredningsområdet avseende ekologisk status 
baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (parametrarna näringsämnen och särskilda 
förorenande ämnen). Bedömning av kemisk status baseras på prioriterade ämnen. Det är dessa 
kvalitetsfaktorer som bedöms kunna kopplas till påverkan från dagvatten från detaljplaneområdet. 

Senaste klassning anger att Lövstaån har måttlig ekologisk status till följd av övergödning och 
fysisk påverkan på vattendraget. Bedömningen av näringsämnen är en expertbedömning baserad 
på en extrapolering av vattenförekomster av samma typ och med samma påverkan. 
Expertbedömningen uppges ha god säkerhet. Inga särskilda förorenande ämnen (SFÄ) har 
bedömts. 

Vattenförekomsten uppnår inte god kemiska status. Denna bedömning baseras på nationella 
bedömningar av de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter inte uppnår 
god status i någon av Sveriges ytvattenförekomster. Bedömningarna är alltså inte gjorda utifrån 
mätvärden för den specifika vattenförekomsten. Inga andra prioriterade ämnen har bedömts och 
det går därför inte att veta om vattenförekomster uppnår god kemisk status om det bortses ifrån de 
överallt överskridande ämnena. 

Av de påverkanskällor som uppges ha betydande påverkan på vattendraget och även kan kopplas 
till föroreningar i dagvatten anges de diffusa källorna urban markanvändning, jordbruk, transport 
och infrastruktur, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition. För urban markanvändning, jordbruk 
och enskilda avlopp är fosfor det ämne som bedöms kunna ge upphov till risk för sänkt status i 
vattenförekomsten. För transport och infrastruktur listas koppar, bens(a)pyren och ämnesgrupperna 
metaller och PAH:er. Källan till de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad 
difenyleter är atmosfärisk deposition. Fysisk påverkan på recipienten kan inte kopplas till utsläpp av 
dagvatten från den planerade exploateringen. 

2.6 SKYFALLSANALYS 

En analys av ett skyfallsscenario har översiktligt gjorts med hjälp av verktyget SCALGO Live. 
SCALGO Live är en GIS-baserad onlinetjänst som används för att analysera höjddata ur ett 
ytvattenperspektiv. I analysen används både terrängdata och vattenvolymer för att identifiera vilka 
områden som riskerar att översvämmas då en given volym vatten rinner av på markytan. Metoden 
saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter och kan inte identifiera effekter av tröghet i ett system. 
Exempel på tröghet kan exempelvis vara flödesmotstånd över en markyta eller dynamiska effekter 
av ledningsnät eller trummor. 

SCALGO Live är ett bra verktyg i tidiga planeringsskeden där översiktlig systemförståelse för 
ytavrinning och potentiella översvämningsrisker är i fokus. Resultaten från SCALGO Live bör i regel 
inte användas för detaljprojektering eller dimensionering, det finns dock undantag för när detta kan 
vara lämpligt. Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att ta hänsyn till identifierade 
översvämningsområden för att förhindra att vatten blir stående och därmed skadar byggnader eller 
hindrar framkomlighet för exempelvis utryckningsfordon.  

Ett 100-årsregn (med 60 minuters varaktighet) räknas som skyfall och har analyserats för att 
identifiera vilka områden som riskerar att översvämmas av vatten vid stora regn. Detta scenario 
används, tillsammans med en klimatfaktor om 25%, utifrån rekommendationer från P110 (Svenskt 
Vatten, 2016). I Figur 9 presenteras resultaten av att belasta utredningsområdet med en regnvolym 
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motsvarande 67,5 mm nederbörd. För denna belastning gäller även antagandet att ledningsnätet 
inte avbördar något vatten samt att infiltration på genomsläppliga ytor inte sker.  

 
Figur 9. Riskområden för stående vatten vid kraftiga regn (67,5 mm, motsvarande ett 100-årsregn med 60 minuters varaktighet och 
klimatfaktor 25%). Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst). 

Utifrån ovanstående analys dras slutsatsen att utredningsområdet med befintlig höjdsättning inte 
utgör ett riskområde för skyfall.  
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3 METOD 
Beräkning av dagvattenflöden och föroreningsbelastning har utförts med hjälp av den webbaserade 
recipient- och dagvattenmodellen StormTac (v.20.2.2). Modellen är ett planeringsverktyg där 
översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av olika föroreningar i dagvatten kan utföras.  

Enligt P110 bör en klimatfaktor användas vid beräkning av framtida flöden. Då området i framtiden 
kommer att påverkas av ett förändrat klimat används en klimatfaktor (1,25) vid beräkning av flöden i 
modellen.  

Nödvändiga indata består av nederbördsmängd samt det aktuella områdets area och 
markanvändning. Till beräkningarna nyttjar modellen granskade schablonhalter av föroreningar 
baserade på flödesproportionell provtagning (Stormtac, 2020).  

Dagvattenanläggningarna ska enligt krav från Roslagsvatten utformas så att 20 mm regn, räknat 
över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp. För att beräkna 
erforderlig fördröjningsvolym för ett 20 mm regn används ekvation 1.  

𝑈20𝑚𝑚 =
20 𝑚𝑚

1000
∗ 𝐴 (𝑚2) ∗ φ   (1) 

𝑈20𝑚𝑚  representerar den erforderliga fördröjningsvolymen i m³ för ett scenario med 20 mm 
nederbörd. A är områdets yta i m² och 𝜑 är avrinningskoefficienten.  

3.1 INDATA 

En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 580 mm har använts för planområdet, baserad 
på SMHI:s meteorologiska station Ultuna (9749) då den bedöms ligga närmast området. 
Nederbörden på stationen är mätt till 527,2 mm som normalvärde under perioden 1961-1990 och 
har sedan korrigerats med faktor 1,1 för att kompensera för mätförluster.  

Markanvändningen och respektive areal före exploatering har tolkats utifrån ortofoto och areal efter 
exploatering har tolkats utifrån erhållet underlag i form av planritning i dwg-format (2020-04-14) (se 
Tabell 2). Notera att avrinningskoefficienten för ”Villaområde exkl. väg” bedöms vara något låg, 

men ligger i linje med avrinningskoefficient för ”Villor, tomter > 1000 m²” enligt P110 (0,2). För att 

vara säker på dimensionering av fördröjningsanläggning på villatomt rekommenderas att en 
schablon tas fram efter färdig projektering. 
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Tabell 2. Markanvändning före och efter exploatering samt avrinningskoefficient. 

Markanvändning φ Före exploatering (ha) Efter exploatering (ha)  

Skogsmark 0,05 9,32 -  

Villaområde exkl. väg 0,19 - 5,85  

Radhusområde 0,4 - 1,81  

Grönyta/Ängsmark 0,1 - 0,37  

GC-väg 0,8 - 0,03  

Väg 0,8 - 1,26  

Total  9,32 9,32  

Sammanvägd (viktad) 

avrinningskoefficient 
 0,05 0,31 

 

 

Hårdgörningsgraden, avrinningskoefficienten, av utredningsområdet ändras från 0,05 före 
exploatering till 0,31 efter exploatering vilket innebär en ökning av hårdgörning av marken. Mer än 
2/3 av marken kommer dock även fortsättningsvis att vara genomsläpplig.
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4 RESULTAT 
4.1 RINNTIDER 

Rinnsträcka och rinnhastighet har beräknats och bedömts för varje delområde (enligt Figur 4) före 
och efter exploatering. Rinnsträckan är beräknad från respektive område till befintligt dike. I Tabell 
3 presenteras resultaten.  

Tabell 3. Rinnsträcka, -hastighet och -tid, före och efter exploatering. 

  Rinnsträcka 
(m) 

Hastighet 
(m/s) Rinntid (min) Rinntid efter 

fördröjning (min) 
Område 1         

Före exploatering 110 0,1 18,3 - 
Efter exploatering 110 1,5 10 35 

Område 2         
Före exploatering 12 0,1 10 - 
Efter exploatering 330 1,5 10 40 

Område 3         
Före exploatering 35 0,1 10 - 
Efter exploatering 35 0,5 10 30* 

Område 4         
Före exploatering 70 0,1 11,7 - 
Efter exploatering 70 0,5 10 40 

Område 5         
Före exploatering 70 0,1 11,7 - 
Efter exploatering 260 0,5 10 40 

Område 6         
Före exploatering 320 0,1 53 - 
Efter exploatering 580 1,5 10 40 
*Rinntiden efter fördröjning för område 3, som endast omfattar villafastigheter, beskriver 
rinntiden efter att ett magasin fyllts upp och flödet bräddar. 

Vid beräkning av dimensionerande flöde före exploatering har en empirisk funktion använts för att 
bestämma avrinningskoefficienten. Notera att denna funktion inte tar hänsyn till rinnsträcka. Detta 
har gjorts enligt rekommendation i StormTac för avrinningsområden som enbart består av 
naturmark. 

4.2 FLÖDESBERÄKNINGAR 

Flödesberäkningar för dimensionerande flöde före och efter exploatering med olika återkomsttider 
har gjorts för markanvändning i varje delområde (i enlighet med Figur 4) och presenteras i Tabell 4. 
Klimatfaktor 1,25 har använts för att beräkna flöden. Då mängden hårdgjord yta ökar något efter 
exploatering kommer även dagvattenavrinningen från området att öka.  
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Tabell 4. Återkomsttid för regn och till det kopplade flöden från varje delområde inom utredningsområdet före och efter exploatering. 

Återkomsttid Före exploatering (l/s) 
Naturmarksavrinning 

Efter exploatering – 
utan fördröjning (l/s)  

Efter exploatering – 
efter fördröjning (l/s)  

Område 1       
5 år 21 34 17 

20 år 34 54 26 

100 år* 59 183 183 

Område 2       
5 år 72,5 116 55 

20 år 118 183 87 

100 år* 203 662 662 

Område 3        
5 år 142 148,5 76 

20 år 231 234 120 

100 år* 396 1 056 1 056 

Område 4       
5 år 44 72 30 

20 år 72 110 47 

100 år* 130 390 390 

Område 5       
5 år 53 130 54 

20 år 85 210 86 

100 år* 150 570 570 

Område 6        
5 år 33 140 60 

20 år 53 230 95 

100 år* 94 490 490 
*Avrinningskoefficient vid 100-års regn antas öka med 0,3 för samtliga markanvändningar. Detta 
baseras på en minskad infiltrationskapacitet på marken när den blir mättad vid större regn. 

4.3 FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR 

Dagvattenanläggningarna ska enligt krav från Roslagsvatten utformas så att 20 mm regn, räknat 
över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp. Erforderlig 
fördröjningsvolym för varje delområde inom utredningsområde redovisas i Tabell 5 nedan.  

Observera att för beräkning av erforderlig fördröjningsvolym i varje villatomt har en medelstorlek på 
villatomten använts. Tomtstorlekarna varierar mellan 1 000 – 1 100 m2 och därför har en 
medelstorlek på 1 050 m2 använts3. 

  

 
3 Mejlkonversation från Måns Rydberg, MR Arkitektur (2020-05-14) 
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Tabell 5. Beräknad erforderlig utjämningsvolym för varje delområde inom utredningsområde vid dimensionerande 20 mm nederbörd. 

 Erforderlig fördröjningsvolym vid 20 mm 
nederbörd 

 

Villatomter 4 m3/tomt  

Område 1  14 m3  

Område 2  38 m3  

Område 3 4 m3/tomt  

Område 4  63 m3  

Område 5 115 m3  

Område 6  127 m3  

4.4 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

I Tabell 6 och Tabell 7 redovisas beräknade halter och mängder av de föroreningar som vanligen 
förekommer i dagvatten. I Tabell 6 redovisas en jämförelse mellan beräknade halter 
(årsmedelvärden) från utredningsområdet före och efter exploatering och Riktvärdesgruppens 
riktvärden (2009). Jämförelse görs både för direktutsläpp till mindre sjöar, vattendrag och havsvikar 
(1M). 

Tabell 7 visar föroreningsmängder ut från området före och efter exploatering.  

Tabell 6. Beräknade föroreningshalter i StormTac före och efter exploatering samt riktvärden från Riktvärdesgruppen 1M (2009). Värden 
som fetmarkerats indikerar halter där det striktare riktvärdet 1M överskrids. 

Ämne Enhet Före exploatering Efter exploatering Riktvärde 1M  

Fosfor (P) µg/l 16 150 160 
 

Kväve (N) µg/l 360 1 600 2 000 
 

Bly (Pb) µg/l 4 5,7 8 
 

Koppar (Cu) µg/l 5,6 18 18 
 

Zink (Zn) µg/l 13 52 75 
 

Kadmium (Cd) µg/l 0,14 0,27 0,4 
 

Krom (Cr) µg/l 2,6 4,1 10 
 

Nickel (Ni) µg/l 4,1 5 15 
 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,0077 0,031 0,03 
 

Suspenderad substans (SS) µg/l 22 000 44 000 40 000 
 

Olja µg/l 120 450 400 
 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,0066 0,018 0,03 
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Tabell 7. Beräknade föroreningsmängder i StormTac före och efter exploatering i kg/år.  

Ämne Före exploatering (kg/år) Efter exploatering (kg/år)  

Fosfor (P) 0,21 3,2  

Kväve (N) 4,7 32  

Bly (Pb) 0,053 0,12  

Koppar (Cu) 0,072 0,38  

Zink (Zn) 0,17 1,1  

Kadmium (Cd) 0,0018 0,0056  

Krom (Cr) 0,034 0,086  

Nickel (Ni) 0,054 0,1  

Kvicksilver (Hg) 0,0001 0,0006  

Suspenderad substans (SS) 280 910  

Olja 1,6 9,3  

Benso(a)pyren (BaP) 0,000086 0,00038  

 

Från Tabell 6 går att utläsa att halterna av samtliga ämnen ökar efter exploatering i jämförelse med 
före exploatering. Samtliga undersökta ämnen underskrider Riktvärdesgruppens riktvärden 1M efter 
exploatering förutom koppar, kvicksilver, suspenderad substans och olja. Tabell 7 visar att samtliga 
ämnen ökar i mängd efter exploatering. Detta är nästan undantagslöst fallet vid exploatering av 
naturmark. Med hänsyn till resultaten ovan och MKN för recipienten bör dagvattnet renas innan det 
släpps till recipienten. 



Detaljplan för Vrå 1:3 23 
Datum: 2020-06-26 (reviderad 2020-09-16)   

Upprättad av: Sofi Sundin & Patricia Rull Weissbach   
 

5 FÖRSLAG PÅ 
DAGVATTENHANTERING 

5.1 PRINCIPIELL HÖJDSÄTTNING OCH SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR 

En väl genomtänkt höjdsättning är viktigt för att undvika skador på bebyggelse till följd av 
översvämningar. För att uppnå detta bör byggnader alltid placeras högre än angränsande områden 
(vägar, stigar, grönytor, mm.) vilket medför att dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas ytligt i 
händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. Dessa ytliga vägar för vatten är det 
som benämns sekundära avrinningsvägar och kan med fördel placeras i lågstråk i befintlig terräng.  

Lågstråk rekommenderas så att vattnet säkert kan avrinna vid stora nederbördstillfällen. Ingångar 
till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte rinner in i dessa innan det rinner över de 
tröskelnivåer som finns på vattnets väg ut ur utredningsområdet. Hänsyn till dessa aspekter måste 
tas i den kommande projekteringen.  

För att förhindra att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt Vattens publikation P105 
ett avstånd på 3 meter med en lutning på 1:20 (5%), se Figur 10. Förslaget innebär en utkastare på 
cirka 20 centimeter i kombination med att marken närmast fasaden hårdgörs för att undvika 
belastning på byggnadens dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas därefter till cirka 1–

2% för att inte riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden.  

 
Figur 10. Rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad (Sweco, 2017). 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 36 § har en fastighetsägare ett generellt ansvar att se 
till att avvattningen av den egna tomten inte medför betydande olägenhet för omgivningen. Detta 
kan tolkas som att en avledning av dagvatten till en annan fastighet inte är tillåtet om inte särskild 
överenskommelse skett mellan markägare, samt att ingen olägenhet skapas. 

Ett förslag på sekundära avrinningsvägar, med utgångspunkt i erhållen planskiss (2020-04-14), 
presenteras i Figur 11 nedan. Notera att höjdsättning av respektive villafastighet inte visas, men bör 
följa principen i Figur 10. 
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Figur 11. Förslag på sekundära avrinningsvägar inom utredningsområdet illustreras med blå pilar. Förslaget utgår från erhållen planskiss 
(2020-04-01). Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.  

5.2 FÖRSLAG PÅ SYSTEMLÖSNING 

Området ligger i naturmark med både små och stora höjdskillnader som kan vara svåra att urskilja. 
Då området är jungfrulig skogsmark antas det att den naturliga avrinningen fungerar i dagsläget. 
För att så långt som möjligt bevara den naturliga balansen i systemet rekommenderas att en 
inventering görs av lågstråk och mindre diken för att kunna rekommendera hur dagvatten från 
respektive "kvarter" bör ledas vidare efter fördröjning. En inventering bör vara en förutsättning för 
projekteringsarbete så att bästa avledningsvägar kan identifieras. 

Enligt kravet från Roslagsvatten ska dagvattenanläggningarna utformas så att 20 mm regn, räknat 
över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp. 
Föroreningshalter av koppar, kvicksilver, suspenderad substans och olja överskrider föreslagna 
riktvärden efter exploatering (se Tabell 6). Föroreningsbelastning till recipient ökar i och med 
exploatering (se Tabell 7). Med hänsyn till resultaten och MKN för recipienten bör dagvatten renas 
innan det släpps till recipienten. 
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Bilaga 1 redovisar ett förslag på systemlösning för hela utredningsområdet. Nedan presenteras 
förslaget mer i detalj för dess olika delområden. Då planen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede 
redovisas endast storleken på volymer och ytor för de olika föreslagna anläggningarna samt ett 
grovt förslag på dimensionering. Hur volymerna delas upp och placeras måste beslutas i senare 
projekteringsskede. För de områden där det rekommenderas ledningsnät för avledning har 
dimensionerande flöde både före och efter fördröjning tagits fram i Tabell 4. Samtliga presenterade 
lösningar beskrivs vidare under avsnitt 5.3.  

En väl planerad höjdsättning inom området är viktigt för att det ska finnas ytliga avrinningsvägar för 
vatten när kraftigt regn inträffar. Höjdsättningen är också en förutsättning för att dagvattnet ska 
kunna ledas till de föreslagna dagvattenanläggningarna och därmed också en förutsättning för att 
vattnet renas och fördröjs.  

Det är också viktigt att notera att samtliga föreslagna dagvattenanläggningar kräver underhåll för att 
reningsnivån ska bibehållas. 

5.2.1 Villatomter 

Dagvatten från villatomterna fördröjs på varje fastighet i någon sorts magasin (t.ex. stenkista). En 
fördröjningsvolym motsvarande ca 4 m3 behövs per fastighet. Efter rening och fördröjning släpps 
vatten till naturmark. Detta gäller villatomterna i delområden 1, 2 och 3. Som tidigare nämnts kan ett 
avskärande dike längs villafastigheterna skapas i varje område med syfte att samla upp och leda 
bort dagvatten som bräddar från stenkistor och leder det mot önskad lågpunkt i naturen. Diket 
rekommenderas utformas som en gemensamhetsanläggning/samfällighet för påkopplade 
fastigheter så att ansvarsfördelningen är tydlig mellan de boende 

En stenkista är en grop som fylls med stenar (makadam) och som sedan täcks över. Magasinet ska 
förses med ett bräddavlopp som ser till att vattnet har möjlighet att brädda när fördröjningsvolymen 
överskrider dimensionerad volym. I Tabell 8 visas ett förslag på dimensionering av magasinet. I 
beräkningarna förutsätts att anläggningen är 1 meter djup och att porositeten på makadamen är 
30%.  

Tabell 8. Förslag på dimensioner för en stenkista. 

Stenkista Dimensioner  

Erforderlig fördröjningsvolym 4 m3  

Avtappning (12 h tömningstid) 0,1 l/s  

Makadamvolym (antagen 
porositet á 30%) 13 m3  

Djup 1  

Erforderlig yta 13 m2  

5.2.2 Område 1  

Dagvatten från villatomterna fördröjs på varje fastighet (ca 4 m3 per fastighet) som beskrivet ovan. 
Efter rening och fördröjning släpps vatten till naturmark.  
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Dagvatten från vägen föreslås ledas till ett gräsbeklätt dike för fördröjning och rening innan vidare 
avledning. Diket dimensioneras för att ta hand om 14 m3 (erforderlig fördröjningsvolym 
motsvarande 20 mm) från vägen. Tabell 9 nedan visar ett förslag på dikets dimensioner och Figur 
12 visar ett exempel på tvärsektion av gräsdiket.  

Tabell 9. Förslag på dimensioner för ett gräsbeklätt dike. 

Gräsbeklätt dike Dimensioner  

Bottenbredd 0 m  

Djup 0,5 m  

Total bredd 2 m  

Tvärsnittsarea 0,5 m2  

Längd 50  

Släntlutning 1:2  

Längdlutning 3 ‰  

Del av reducerat 
tillrinningsområde 14 %  

Fördröjningskapacitet 25 m3  

Avtappning (12 h tömningstid) 0,32 l/s  

 

 
Figur 12. Exempel på tvärsektion av gräsbeklätt dike. 

Figur 13 nedan visar förslaget på systemlösning för Område 1. Observera att ytorna som visas i 
bilden motsvarar erforderlig yta enligt föreslagen dimensionering, men det noteras att det finns 
andra dimensioner som uppfyller samma kriterier. Om förutsättningarna förändras vid 
detaljprojekteringen kan detta påverka ytans storlek. Exakt placering av anläggningar 
rekommenderas göras vid ett senare projekteringsskede. I detta område rekommenderas ytlig 
avrinning från vägytor till gräsdiket.  
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Figur 13. Förslag på systemlösning för Område 1. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

5.2.3 Område 2  

Dagvatten från villatomterna fördröjs på varje fastighet (ca 4 m3) per fastighet som beskrivet ovan i 
avsnitt 5.2.1. Efter rening och fördröjning släpps vatten från tomterna på östra sidan av gatan till 
naturmark. Tomterna på västra sidan kan efter rening och fördröjning anslutas till dagvattenledning 
i gatan för vidare avledning.  

Dagvatten från gatan och GC-banan föreslås ledas till någon form av torrdamm eller översilningsyta 
för fördröjning och rening innan anslutning till recipient. Anläggningen dimensioneras för att ta hand 
om 38 m3 (motsvarande 20 mm från gatan och GC-banan). Om anläggningen dimensioneras med 
en genomgående nedsänkning på 0,2 m behövs en yta på 190 m2, vilket motsvarar 10% av det 
reducerade tillrinningsområde. Figur 14 nedan visar förslaget för systemlösning för Område 2 samt 
den erforderliga utbredningen dagvattenanläggningen. Observera att ytorna som visas i bilden 
motsvarar erforderlig yta enligt föreslagen dimensionering, men det noteras att det finns andra 
dimensioner som uppfyller samma kriterier. Om förutsättningarna förändras vid detaljprojekteringen 
kan detta påverka ytans storlek.  

Det rekommenderas att avrinning mot dagvattenanläggning i så stor utsträckning som möjligt görs 
ytlig, men det identifieras också svårigheter med ytlig avledning av en sådan lång vägsträcka. På 
grund av detta rekommenderas att avrinning sker i ledningsnät mot torrdammen i den södra delen 
av området. 
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Figur 14. Förslag på systemlösning för Område 2. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

5.2.4 Område 3  

Dagvatten från villatomterna fördröjs på varje fastighet (ca 4 m3 per fastighet) som beskrivet ovan i 
avsnitt 5.2.1. Efter rening och fördröjning släpps vattnet till naturmark. 

Figur 15 nedan visar förslaget för systemlösning för Område 3 samt den erforderliga utbredningen 
av stenkistorna. Observera att ytorna som visas i bilden motsvarar erforderlig yta enligt föreslagen 
dimensionering, men det noteras att det finns andra dimensioner som uppfyller samma kriterier. 
Om förutsättningarna förändras vid detaljprojekteringen kan detta påverka ytans storlek. Exakt 
placering av anläggningar rekommenderas göras vid ett senare projekteringsskede. 
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Figur 15. Förslag på systemlösning för Område 3. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

5.2.5 Område 4 

Hela område 4 planeras utgöras av en fastighet. Dagvatten från området föreslås hanteras 
gemensamt i grönytan som tillhör fastigheten för fördröjning och rening av ca 63 m3 innan vidare 
avledning. Ytan kan anläggas som en skålformad grönyta (torrdamm) och bör förses med ett 
bräddutlopp samt ytliga avrinningsvägar bör finnas i terrängen för avledning vid större regn. Minsta 
anläggningsdjup är 0,5 m enligt Stockholm Vatten och Avfall AB. Erforderlig yta för anläggningen 
blir därför ca 126 m2 (notera att släntning inte tagits med i beräkningen). Figur 16 nedan visar 
förslag på systemlösningen för Område 4 samt den erforderliga utbredningen av torrdammen. 
Observera att ytorna som visas i bilden motsvarar erforderlig yta enligt föreslagen dimensionering, 
men det noteras att det finns andra dimensioner som uppfyller samma kriterier. Om 
förutsättningarna förändras vid detaljprojekteringen kan detta påverka ytans storlek. Exakt placering 
av anläggningar rekommenderas göras vid ett senare projekteringsskede. 

Det rekommenderas att avrinning mot dagvattenanläggning i så stor utsträckning som möjligt görs 
ytlig. Avrinning från fastigheter bör i detta område vara möjligt att göras på ytan, potentiellt med 
mindre dagvattenrännor för att minska risken för erosion. Vidare avledning från området bör 
samordnas med område 5, men det bör krävas någon form av dagvattentrumma under lokalgatan 
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om avledningslösningen utformas som öppen. Om lösningen utformas som stängd från område 5, 
dvs. i ledning, bör påkoppling göras i lokal lågpunkt. 

 
Figur 16. Förslag på systemlösning för Område 4. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

5.2.6 Område 5  

Område 5, inklusive lokalgatan, planeras utgöras av en fastighet. Dagvatten från området föreslås 
hanteras gemensamt i en översvämningsyta/torrdamm för fördröjning av ca 115 m3 och rening 
innan vidare avledning. Under antagande att anläggningsdjupet är 0,5 m blir den erforderliga ytan 
för anläggningen ca 230 m2 (notera att släntning inte tagits med i beräkningen). Figur 17 nedan 
visar förslag på systemlösningen för Område 5 samt den erforderliga utbredningen av torrdammen. 
Observera att ytorna som visas i bilden motsvarar erforderlig yta enligt föreslagen dimensionering, 
men det noteras att det finns andra dimensioner som uppfyller samma kriterier. Om 
förutsättningarna förändras vid detaljprojekteringen kan detta påverka ytans storlek. Exakt placering 
av anläggningar rekommenderas göras vid ett senare projekteringsskede. 

Det rekommenderas att avrinning mot dagvattenanläggning i så stor utsträckning som möjligt görs 
ytlig, men det identifieras också svårigheter med ytlig avledning av en sådan lång vägsträcka. På 
grund av detta rekommenderas att avrinning sker i ledningsnät mot torrdammen. Avvattning av 
område 4 bör stämmas av mot anläggningens utformning så att en gemensam avledning mot 
svackdiket i område 6 kan lösas. Om avledning inte kan göras via svackdiket i område 6 är det 
också möjligt att släppa det direkt på det befintliga naturdiket eftersom allt vatten är renat. 
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Figur 17. Förslag på systemlösning för Område 5. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

5.2.7 Område 6 

Vägdagvatten föreslås ledas till ett slingrande svackdike för fördröjning av ca 127 m3 och rening 
innan anslutning till recipient. Tabell 10 nedan visar ett förslag på dikets dimensioner och Figur 18 
visar ett exempel på tvärsektion av svackdiket.  

  



32 Detaljplan för Vrå 1:3  
 Datum: 2020-06-26 (reviderad 2020-09-16)  
 Upprättad av: Sofi Sundin & Patricia Rull Weissbach  

 

Tabell 10. Förslag på dimensioner för ett svackdike. 

Slingrande svackdike Dimensioner  

Bottenbredd 1 m  

Djup 0,5 m  

Total bredd 4 m  

Tvärsnittsarea 1,25 m2  

Längd 102 m  

Släntlutning 1:3  

Längdlutning 3 ‰  

Del av reducerat 
tillrinningsområde 6,4 %  

Fördröjningskapacitet 127,5 m3  

Avtappning (12 h tömningstid) 3 l/s  

 

 
Figur 18. Exempel på tvärsektion av svackdike. 

Figur 19 nedan visar förslaget på systemlösning för Område 6. Observera att ytorna som visas i 
bilden motsvarar erforderlig yta enligt föreslagen dimensionering, men det noteras att det finns 
andra dimensioner som uppfyller samma kriterier. Då det inte funnits några höjdförutsättningar vid 
dimensionering och placering av fördröjningsanläggning har ett antagande gjorts att allt vatten är 
möjligt att leda till en punkt. Detta är inte helt säkert att det stämmer och exakt placering av 
anläggningar rekommenderas göras vid ett senare projekteringsskede. 

Det rekommenderas att avrinning mot dagvattenanläggning i så stor utsträckning som möjligt görs 
ytlig, men det identifieras också svårigheter med ytlig avledning av en sådan lång vägsträcka. På 
grund av detta rekommenderas att avrinning sker ytligt där det är möjligt, annars rekommenderas 
ledningsnät för avledning mot svackdiket. Avledning från område 4 och 5 bör samordnas med detta 
område så att det finns en säker avrinningsväg under såväl lokalgatan som kvartersgata. 
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Figur 19. Förslag på systemlösning för Område 6. Bilden av svackdiket är hämtad från VegTech. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets 
visningstjänst 

5.3 BESKRIVNING AV FÖRESLAGNA DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

5.3.1 Underjordiskt makadammagasin / Stenkista  

En stenkista är en grop som fylls med stenar (makadam) och som sedan täcks över. Magasinet ska 
förses med ett bräddavlopp som ser till att vattnet har möjlighet att brädda när fördröjningsvolymen 
överskrider dimensionerad volym. Drift och skötsel är av stor vikt för att upprätthålla magasinets 
volym och funktion. Det rekommenderas också att utloppsledningen ligger 10-15 cm ovanför botten 
för att ytterligare öka sedimentationsmöjligheterna.  

Då denna typ av magasin är underjordiska tar de ingen eller mycket liten markyta i anspråk och 
volymen i magasinet kan enkelt utformas efter behov. Reningsförmågan i magasinen uppstår 
främst genom att suspenderat material och partikelbundna föroreningar sedimenterar. Graden av 
rening beror på flödesförhållandena i magasinet, men avskiljningsförmågan kan i bästa fall ligga på 
30 – 654 procent för totalhalt av metaller och upp till 50 procent för totalfosfor. Anläggningen renar 
inga lösta föroreningar.  

 
4 Avskiljningsgraden varierar med platsspecifika förutsättningar, exempelvis föroreningskoncentration i det inkommande vattnet. 
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5.3.2 Gräsbeklätt dike / Svackdike 

Ett vegetationstäckt dike med strypt utlopp föreslås för hantering av dagvatten från vägen i Område 
1 samt Område 6. Syftet med svackdiken är att kunna ta hand om större mängder dagvatten och 
bidra till en trögare avledning genom systemet. Trög avledning ökar reningseffekten. Tätning av 
botten rekommenderas inte eftersom en viss perkolation bedöms vara möjlig och infiltration ökar 
reningseffekten. Vid begränsande infiltrationsmöjligheter i marken, och om en öppen lösning inte är 
möjlig på hela sträckan på grund av höjdskillnader, rekommenderas dock att dikena utformas med 
en dräneringsledning i botten.  

Ett vegetationstäckt svackdike är ett gräsklätt dike med svag till måttlig släntlutning som etableras i 
nivå strax under tillrinningsområdet. I Figur 20 och Figur 21 nedan presenteras exempel på 
utformning av diken.  

 

 
Figur 20. Exempel på hur gräsbekläda diken kan utformas. Bilderna kommer från Stockholm Vatten och Avfall. 

 
Figur 21. Exempel på hur ett större svackdike kan utformas. Figuren är hämtad från VegTech. 

Det är viktigt att marken närmast svackdiket utformas så att det lutar mot svackdiket och att inga 
höjder byggs in som försvårar för vattnet att ta sig dit. På grund av utformningen och öppenheten 
av diken avskiljer de mycket grovt sediment. Grova sediment kan påverka infiltrationsförmågan 
över tiden. Rensning av dikena när en större mängd sediment kan observeras rekommenderas för 
att upprätthålla förmågan. Diket kan också med fördel utföras med avgränsade sektioner (ex 
genom installation av tvärgående vallar i makadam) för att öka både fördröjningssvolymen och 
reningen. 
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Diket bör anläggas med självfall så att vattnet leds vidare i önskad riktning och kan anslutas till en 
ledning för vidare transport. Dikets dimensioner avgör hur stor magasineringsvolym det rymmer. Ju 
bredare diket är desto bättre eftersom stor bredd ger minskad vattenhastighet vilket innebär ökad 
rening. I Figur 22 visas en enkel tvärsektion på en utformning av ett svackdike med en vall som har 
ett strypt utlopp. 

 
Figur 22. Principskiss för svackdike med strypt utlopp (Illustration: Sweco) 

5.3.3 Översvämningsyta/Torrdamm 

Torra dammar är skålformade gröna ytor som kan användas för att fördröja och rena 
dagvattenflöden. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel men vatten försvinner succesiv då 
tillrinningen avtar och infiltrerar ner genom markytan. Vid begränsande infiltrationsmöjligheten kan 
vattnet ledas bort via ett dike eller annat strypt utlopp (Stockholm Vatten och Avfall AB) eller förhöjt 
bräddutlopp. Om vatten kan spridas på hela ytan sänks flödeshastigheten och det gynnar 
sedimentation av partikelbundna föroreningar. Torrdammen har gräsbevuxen botten och 
gräsbevuxna slänter för att kunna fungera som ett biofilter. Om anläggningen töms genom att 
vattnet infiltrerar i marken kan även lösta föroreningar avskiljas. Om det ofta är höga flöden och 
finns risk för stående vatten rekommenderas att det finns bräddutlopp i form av en kupolsil eller 
liknande. Figur 23 visar exempel på torrdammar.  

 
Figur 23. Exempel på torrdamm. Den vänstra bilden visar en torrdamm i Slavstaparken i Uppsala och är belägen i ett bostadsområde. Den 
högra bilden visar en torrdamm (området där växtligheten är högre) i industriområdet Boländerna i Uppsala. (Foto: Sweco) 

Flacka slänterna underlättar mekanisk skötsel (Stockholm Vatten och Avfall). Vid etablering krävs 
regelbunden bevattning och återkommande kontroller av hur växtligheten utvecklar sig. 
Kontrollerna bör fortskrida över ett till två år för att ytterligare försäkras om att växterna tar sig. 
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Löpande underhåll innefattar klippning. För att minska risk för läckage av växtnäringsämnen kan 
klippet rensas bort från platsen. Sediment kan behöva tömmas regelbundet. Däremot görs 
inspektion och rensning av inlopp och bräddavlopp inte lika ofta. Som regel ackumuleras 
föroreningar direkt på, eller nära filter-/inloppsytan. För att undvika läckage av växtnäringsämnen 
bör gödsling inte ske.  

5.4 RENINGSEFFEKT AV FÖRESLAGEN SYSTEMLÖSNING 

Efter rening enligt systemförslag efter exploatering har föroreningsbelastningen räknats fram. Tabell 
11 och Tabell 12 nedan visar beräknade föroreningshalter respektive -mängder av modellerade 
föroreningar efter exploatering samt efter exploatering och rening.  

Tabell 11. Beräknade föroreningshalter i dagvatten efter exploatering samt efter exploatering och rening. Riktvärden från 
Riktvärdesgruppen 1M (2009) redovisas. Värden som fetmarkerats indikerar halter där riktvärdet överskrids.  

Ämne Efter exploatering (ug/l) Efter rening (ug/l) Riktvärde 1M (ug/l)  

Fosfor (P) 150 110 160  

Kväve (N) 1 600 980 2 000  

Bly (Pb) 5,7 1,6 8  

Koppar (Cu) 18 8,7 18  

Zink (Zn) 52 22 75  

Kadmium (Cd) 0,27 0,13 0,4  

Krom (Cr) 4,1 2 10  

Nickel (Ni) 5 2,3 15  

Kvicksilver (Hg) 0,031 0,022 0,03  

Suspenderad substans 
(SS) 44 000 16 000 40 000  

Olja 450 94 400  

Benso(a)pyren (BaP) 0,018 0,0058 0,03  
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Tabell 12. Beräknade föroreningsmängder i dagvatten efter exploatering samt efter exploatering och rening.  

Ämne Efter exploatering (kg/år) Efter rening (kg/år)  

Fosfor (P) 3,2 2,1  

Kväve (N) 32 19  

Bly (Pb) 0,12 0,03  

Koppar (Cu) 0,38 0,17  

Zink (Zn) 1,1 0,43  

Kadmium (Cd) 0,0056 0,0026  

Krom (Cr) 0,086 0,038  

Nickel (Ni) 0,1 0,045  

Kvicksilver (Hg) 0,0006 0,00043  

Suspenderad substans (SS) 910 310  

Olja 9,3 1,8  

Benso(a)pyren (BaP) 0,00038 0,00011  

 

Genom att leda dagvatten från utredningsområdet till de föreslagna dagvattenlösningarna 
underskrider samtliga ämnen föreslagna riktvärden (kolumn fyra i Tabell 11). Vid en jämförelse av 
mängderna före exploatering (Tabell 7) och efter rening i föreslagna anläggningar (Tabell 12) syns 
att den totala belastningen från området har ökat för alla undersökta ämnen, även efter det att 
dagvattnet har renats. Detta är nästan undantagslöst fallet vid exploatering av naturmark. 

Det finns inga beting framräknade för Lövstaån och det finns inte heller några mätningar av 
halterna av de undersökta ämnena i recipienten. På grund av detta går det inte att utvärdera 
exploateringens påverkan på recipientens MKN. Eftersom mängderna ökar efter exploateringen går 
det inte att utesluta att exploateringen påverkar recipientens förmåga att uppnå MKN negativt. Då 
det identifierande problem i recipienten som kan kopplas till dagvattenpåverkan är övergödning är 
det dock sannolikt att exempelvis jordbruksmarken som omger vattenförekomsten bidrar med en 
betydligt större andel övergödande ämnen än det planerade småhusområdet. 

Enligt SMHI:s Vattenwebb är avrinningsområdet till recipienten knappt 7,8 km² där cirka 67 % 
utgörs av skogsmark, 15 % utgörs av jordbruksmark och 7 % utgörs av hårdgjorda ytor. Det bör 
också noteras att en del av E4, en högförorenande markanvändning, ingår i de hårdgjorda ytorna. 
SMHI har genom S-HYPE-modellen gjort bedömningen att fosforbelastningen grovt är fördelad på 
en tredjedel var av respektive markanvändning. I föreliggande utredning har en systemlösning för 
dagvatten tagits fram som renar vattnet från exploateringsområdet till nivåer som är lägre än 
uppsatta riktvärden. Då exploateringen (9,32 ha) endast utgör en dryg procent av hela 
avrinningsområdet görs bedömningen att det är orimligt5 att rena dagvattnet inom området 

 
5Rimlighetsavvägning, 7§ 2 kap. miljöbalken: Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 

dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 
åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till 
detta förhållande. 
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ytterligare. Kostnaden för att uppnå en högre rening i relation till hur stor andel fosfor som skulle 
kunna avskiljas kan inte bedömas vara rimlig. En översyn av dagvattenrening inom resterande 
hårdgjorda ytor och möjligheten att rena avrinnande vatten från jordbruksmarken bör ses över för 
att mer effektivt kunna uppnå satta MKN. Det finns också en stor osäkerhet i och med att ingen 
provtagning gjorts för recipienten och det behöver tas fram recipientspecifika gränsvärden för att 
med säkerhet kunna säga vilken fosforbelastning som är begränsande. Om bedömningen görs att 
det krävs ytterligare rening av dagvattnet rekommenderas att en gemensam reningsanläggning 
konstrueras nedströms, ex. en dagvattendamm eller en våtmark med översilningsytor. 

5.5 ÖVERSIKTLIG KOSTNADSBERÄKNING 

De schablonkostnader som används för att kostnadsuppskatta åtgärdsförslagen baseras på 
branschstandard och uppgifter från tidigare projekt. Ett kostnadsintervall presenteras där priset kan 
variera på grund av storlek på anläggningen eller på grund av andra förutsättningar. 
Schablonkostnaderna ämnar, i de fall de används för en åtgärd, att inkludera totalkostnad fram till att 
anläggningen kan tas i drift, alltså inkludera projekterings- och anläggningsfas se Tabell 13. 
 
Tabell 13. Underlag för kostnadsuppskattning av åtgärder. Angivna kostnader inkluderar projektering och utredning som står för ca 10 % 
av anläggningskostnaden 

Arbetsmoment och material 
Minsta 

kostnad 
(kr) 

Förklaring 
kostnadsintervall 

Högsta 
kostnad 

(kr) 
Enhet Källa 

Stenkista/makadammagasin 5500 
StormTac databas 

(2019-07-25) 
Schablonkostnader 

6500 kr/m3 
StormTac databas 

(2019-07-25) 
Schablonkostnader 

Gräsdike  
(Jordschakt + sådd) 
 

  1650 kr/m (Ekologgruppen, 
2016) 

Torr översvämningsyta/ 
svackdike 550 

Beroende på  
utformning och  

material. 
 Kostnad för ledning 

tillkommer.  

2000 kr/m3 (Norconsult, 2011) 

      
 

Kostnader för anläggningarna uppskattas utifrån medelpris i de fall ett prisspann angivits i 
ovanstående tabell. 

Område 1, 2 och 3: Beräknad kostnad per tomt för fördröjning i stenkista  
16 m3 x 6 000 kr/m3 = 96 000 kr 

Område 1: Gräsbevuxet dike 
1 650 kr/m x 50 m = 82 500 kr 

Område 2: Torrdamm 
38 m2 x 1 275 kr/ m3 = 48 000 kr 

Område 4: Torrdamm 
63 m3 x 1 275 kr/m3 = 80 000 kr 

 
 
Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 §§. Lag (2018:1407). 
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Område 5: Torrdamm 
115 m3 x 1 275 kr/m3 = 147 000 kr 

Område 6: Svackdike 
127 m3 x 1 275 kr/m3 = 162 000 kr 

Kostnad för drift och underhåll av anläggningen har baserats på schablonkostnader använda i 
tidigare projekt. För övriga anläggningar uppskattas kostnad för drift och underhåll per år uppgå till 
5 % av anläggningskostnaden.  

5.6 FÖRSLAG PÅ PLANBESTÄMMELSER KOPPLADE TILL DAGVATTEN 

Nedan följer förslag på reglering av markanvändning för att möjliggöra dagvattenhantering enligt 
lagenliga planbestämmelser (Boverket, 2020): 

Säkra park och naturmark redan i planbestämmelserna 
Genom att använda PARK och NATUR i planbestämmelserna kan markanvändning utformas på ett 
sådant sätt att de kan dubbla som översvämningsytor för kraftiga regn. I park- och naturmark kan 
dessutom olika typer av magasin utformas (ex. genom PARK1 och en egenskapsbestämmelse) om 
det beslutas att en del vatten ska fördröjas/renas på det sättet. 

Var tydlig med egenskaper för allmän platsmark 
Om det är tänkt att bygga ett större vegetationsområde kan marken antingen bestämmas som det 
(eller mer allmänt att en procentuell del av markytan ska agera som infiltrationsområde). Det går 
även att bestämma var ett dike ska placeras för att avleda vatten från låglänta eller opassande 
områden, var en våtmark behövs för utjämning eller hur lutningen ska vara (genom plushöjder och 
lutningspilar). 

Specificera användning och egenskaper av kvartersmark 
Specificera användningen genom att använda olika tekniska anläggningar (E1= dagvatten-
/utjämnings-/fördröjningsmagasin, E2= mark för infiltration av dagvatten, E3= uppsamling av 
dagvatten/dagvattendamm, E4= dike för dagvatten, E5= pumpstation). Se även till att i fall där det 
behövs begränsa byggandets omfattning och utnyttjandegrad (e1 25) för att säkra att det finns 
tillräcklig yta för infiltration och grönytor. Vid behov används prick- eller korsprickad mark för att 
säkra yta inom kvartersmark. Det går att se till att fastigheter tar hand om det vatten som faller på 
taket genom att bestämma utförandet och att takvatten ska infiltreras på tomten (b4). Gällande mark 
och vegetation på kvartersmarken kan höjdsättning användas effektivt för att skapa nedsänkta 
växtbäddar eller svackdiken (+0,0). Utöver höjdsättning kan även ett krav på maximal andel mark 
som får hårdgöras sättas, alternativt att marken ska utgöras av permeabel beläggning (n3). 

Skydda mot störningar 
Enligt PBL får man föreskriva skydd mot störningar i planbestämmelser och det kan innefatta 
översvämning eller andra olägenheter som kan kopplas till vatten. Om ett område behöver säkras 
kan ett väldigt effektivt hjälpmedel vara att anlägga en vall (m1) eller ett avskärande dike (m2). 

Administrativa bestämmelser 
Det går att sätta administrativa bestämmelser över såväl allmän plats, kvartersmark och 
vattenområde. För att säkra avvattning från ett område kan exempelvis markreservation göras för 
allmännyttiga underjordiska ledningar (u1). Det går även att reservera mark för 
gemensamhetsanläggningar (g). 

Att reglera dagvattenhantering i planbestämmelser är i nuläget svårt. Det bedöms vara mer effektivt 
att spara markytor som tekniska anläggningar eller föreskriva markbestämmelser i detaljplan. Om 
valet görs att föreskriva planbestämmelser som reglerar byggnation bör det noteras att det kan 
försvåra för andra intressenter och rekommenderas endast i fall där det ses absolut nödvändigt. 
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6 SLUTSATSER 
Utredningsområdet har undersökts ur ett dagvattenperspektiv. Flödes- och föroreningsberäkningar 
vid exploatering har utförts och förslag på åtgärder för hantering, fördröjning och rening har tagits 
fram. Följande slutsatser har dragits: 

Utifrån tillgängligt data bedöms att möjligheten för infiltration av dagvatten finns i området. Enligt 
SGU består de översta lagren inom utredningsområdet av sandig morän, glacial lera och urberg. 
Sandig morän är en jordart där infiltration förväntas ske. Mäktigheten av dessa jordartslager är dock 
inte känd och det är heller inte känt vad som underlagrar dem. Det rekommenderas att resultat från 
geoteknisk utredning ligger till grund för beslut om infiltrationsmöjligheter. 

Det finns idag inga lågpunkter i området som riskerar att fyllas med vatten vid stora regn. Vid 
kommande planarbete är det viktigt att tänka på höjdsättning så det finns ytliga avrinningsvägar för 
vattnet vid kraftiga regn och att inga lågpunkter skapas. Om mark och byggnader höjdsätts så att 
ytligt avrinnande vatten undviker fasad bedöms förutsättningarna vara goda för avrinning. En 
välplanerad höjdsättning är också en förutsättning för att dagvattnet ska kunna ledas till de 
föreslagna dagvattenanläggningarna och därmed en förutsättning för att vattnet ska kunna renas 
och fördröjas.  

Recipient för dagvatten från utredningsområdet är Lövstaån. Lövstaån uppnår idag inte god kemisk 
status och har måttlig ekologisk status till följd av övergödning och fysisk påverkan på vattendraget. 
Bedömningarna baseras inte på mätdata från den aktuella vattenförekomsten. Bedömningen av 
kemisk status baseras på nationella bedömningar av de överallt överskridande ämnena kvicksilver 
och bromerad difenyleter inte uppnår god status i någon av Sveriges ytvattenförekomster. 
Bedömningen av status beträffande övergödning baseras på en extrapolering av vattenförekomster 
av samma typ och med samma påverkan, inte på mätdata. Fysisk påverkan på recipienten kan inte 
kopplas till utsläpp av dagvatten från den planerade exploateringen. 

Enligt kravet från Roslagsvatten ska dagvattenanläggningarna utformas så att 20 mm regn, räknat 
över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp. 
Föroreningshalter av koppar, kvicksilver, suspenderad substans och olja överskrider föreslagna 
riktvärden efter exploateringen. Föroreningsbelastningen till recipienten ökar i och med 
exploatering. Dagvattnet bör renas innan det släpps till recipient. 

Ett förslag på systemlösning för dagvattenhantering har tagits fram för utredningsområdet, där det 
har delats in i sex delområden. Dagvatten från de enskilda villatomterna föreslås renas och 
fördröjas i exempelvis stenkistor innan vidare avledning. Vägdagvatten föreslås, beroende på 
område, hanteras i gräsbeklätt dike, svackdike respektive torrdamm. Dagvatten från de två 
radhusområdena som planeras föreslås hanteras i torrdammar (skålade gräsytor). Samtliga 
dagvattenlösningar behöver någon typ av bräddningsanordning så att dagvattnet kan ledas om till 
sekundära avrinningsvägar vid flöden större än de som lösningarna har dimensionerats för. 

Området avvattnas mot ett markavvattningsföretag där begränsande flöde räknats fram genom ett 
antal sektioner i dokumentationen. Företaget har konstruerats för att ta hand om mycket höga 
flöden, men efter anläggning har en del av sträckan täckdikats. Det finns inget underlag för denna 
täckdikning och därför är det svårt att uttrycka sig om översvämningsrisken i dagsläget eftersom det 
inte finns information om flödesbegränsning. Före anläggning av täckdikning bedöms det inte ha 
funnits någon översvämningsrisk, men det går inte att uttala sig om risken i nuläget. 

Om föreslagen systemlösning för dagvattenhantering implementeras underskrids samtliga 
undersökta föroreningsämnen sina satta riktvärden. Föroreningsbelastningen ökar dock i och med 
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exploateringen även efter det att dagvatten har renats, jämfört med före exploateringen. Detta är 
nästan undantagslöst fallet vid exploatering av naturmark. Lövstaån har enligt VISS en problematik 
avseende övergödning men inget beting finns beräknat i dagsläget för att kunna utvärdera 
påverkan av ökningen av föroreningsbelastningen på MKN. Då belastningen av samtliga ämnen 
ökar efter exploateringen går en negativ påverkan på MKN inte att utesluta. Sweco bedömer dock 
att ytterligare rening inom utredningsområdet inte kommer leda till en förbättring av status för 
recipienten Lövstaån och rekommenderar istället att en kompletterande utredning görs av hela dess 
avrinningsområde. För att öka möjligheten att uppnå god status behöver recipientspecifika 
gränsvärden och en analys av föroreningsbelastningen för hela avrinningsområdet tas fram. 

Då det inte funnits något underlag för höjdsättning efter exploatering finns det en osäkerhet i 
föreslagna avrinningsvägar och möjlighet till avledning enligt systemlösning. På grund av detta är 
det viktigt att det görs en uppföljning av höjdsättningen i projekteringsskedet. 
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Samråd om undersökning gällande detaljplan för Träfallet, Vrå 1:3 och 
1:137, Knivsta kommun, Uppsala län

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

Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av cirka 50 
enbostadshus på ett område öster om Alsike som idag utgörs av skog. Kommunen uppger 
att området kan få blandade hustyper med villor, parhus och möjligen radhus. 
Exploateringen kräver utbyggnad av infrastruktur så som gator och VA i området. Vidare 
ska bebyggelsens placering och utformning anpassas efter landskapets topografi och 
värdefulla naturobjekt där sådana finns.

Undersökning
Länsstyrelsen bedömer, utifrån de handlingar som finns i ärendet, att rubricerad 
detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § MB 
och i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap 34 § plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900).

Upplysningar

Buller
Kommunen uppger att de ska utföra en bullerutredning. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör säkerställa att förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader följs. En ändring av riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader 
gjordes 2017, SFS 2017:359, förordning om ändring i förordning. Länsstyrelsen anser att 
kommande bullerutredningarna bör ha prognosår 2040.

Fornlämningar
Ur kulturmiljösynpunkt instämmer Länsstyrelsen med kommunens slutsats, dvs att ingen 
strategisk miljöbedömning behöver göras. En arkeologisk utredning har beställts och 
handläggs av Länsstyrelsen under diarienummer 431-3618-19.

Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen(1988:950), KML. 
Markingrepp inom eventuellt förekommande fornlämningar eller deras forn-
lämningsområden ska prövas i enlighet med bestämmelser i KML. Till en fornlämning 
hör även, enligt 2 kap 2 § KML, ett så stort område på marken som behövs för att bevara 
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fornlämningen, ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse 
samt för att fornlämningen kan ha en större utbredning än markeringen i FMIS visar. 
Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd enligt KML rubba, ta bort, gräva ut, 
täcka över eller genom bebyggelse, planering eller på annat sätt ändra eller skada 
fornlämning. Samma skydd gäller för fornlämningsområde som för fornlämning.
Tillstånd kan behövas enligt kulturmiljölagen om åtgärden skulle komma att påverka 
fornlämningar eller fornlämningsområde. Om en fornlämning påträffas under grävning 
eller annat arbete ska, enligt 2 kap 10 § KML, arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till 
Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen vill även påminna att inga skador får uppstå på fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar, exempelvis genom markskador, körskador eller övertäckning.

Naturvärden
Länsstyrelsen känner inte till några högre naturvärden i det aktuella området, vilket inte 
betyder att högre naturvärden inte finns. Att en naturvärdesinventering planeras för 
bäcken som går genom området är positivt. Även en bedömning av områdets 
ekosystemtjänster bör göras.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att det aktuella området framför allt har 
höga värden som grönområde för närliggande bostäder och skolor. Särskild hänsyn till 
detta behöver tas vid planläggningen, särskilt till barnperspektivet.

Den del av bäcken som går genom åkermarken på fastigheten Vrå 1:3 bedöms omfattas 
av det generella biotopskyddet. Om denna kommer att påverkas krävs dispens från 
biotopskyddet. Det behöver i så fall hanteras i samband med upprättandet av planen.

Grönstrukturer och tätortsnära naturområden
Kommunen uppger att bebyggelsen planeras i ett område som i kommunens 
grönstrukturplan 2016, är utpekat som ett viktigt sammanhängande grönstråk. Skogen 
används bland annat av skolor och förskolor i området. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
kommun på att grönstrukturen minskar i värde om skogsområdet fragmenteras. När de 
ekologiska sambanden blir färre, minskar möjligheten för arter att sprida sig mellan 
livsmiljöer. Länsstyrelsen är i slutfasen med att ta fram ett planeringsunderlag för grön 
infrastruktur, ”Handlingsplan för grön infrastruktur i Uppsala län”. Handlingsplanen 
kommer att finnas tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida från början av juli.

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att bostadsnära grönområden har 
stor betydelse för grupper som inte alltid tar sig så långt på kort tid så som barn, 
funktionsnedsatta, äldre och sjuka. Det är viktigt att bostadsnära natur av hög kvalitet ska 
vara nåbar för alla oavsett kön, etnicitet, funktionshinder, socioekonomisk status och 
ålder, för mer information se Boverket publikation, ”Bostadsnära natur – inspiration och 
vägledning” (Boverket 2007). För mer fakta om vikten av barns utemiljöer se Boverkets 
rapport ”Gör plats för barn och unga – en vägledning för planering, utformning och 
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” (Boverkets rapport 2015:3). Se även 
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Boverkets rapport ”Planera för rörelse – en vägledning om byggd miljö som stimulerar 
till fysisk aktivitet i vardagen” (Boverket 2013). 

Övriga upplysningar 

Formalia
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att detaljplaner som strider mot 
gällande fördjupade översiktsplan alt. översiktsplan, ska tas fram med ett utökat 
planförfarande.

Lagändring
Den 1 januari 2018 trädde förändringar i 6 kap MB i kraft. Förändringarna innebär bland 
annat att terminologin ändrats kring miljöbedömningar och att kommunen ska göra en 
undersökning om en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap 6 § MB). 
Samma dag upphävdes också förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och 
ersattes av miljöbedömningsförordningen. I 5 § i miljöbedömningsförordning tydliggörs 
vad undersökningen ska utgå ifrån vid bedömning av om planen eller programmets 
genomförande kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Med anledning av de nya reglerna ska kommunen fatta ett beslut om planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt 6 kap 7 § MB. Beslutet ska redovisa 
de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, dvs det ska 
motiveras och dessutom ska den nya terminologin användas. Beslutet ska fattas senast i 
samband med beslutet att anta detaljplanen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson med 
planhandläggare Ida Karlsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
naturvårdshandläggare Gabriel Bernhardsson och handläggare fornlämningsfrågor 
Ann Luthander medverkat.
Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.

Annika Israelsson
 Ida Karlsson
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar:  
 

 Fastighetsförteckning, Vesterlins 

 Dagvattenutredning, SWECO 

 PM gällande buller Vrå 1:3, Åkerlöf Hallin Akustik, 2019-05-15.  

 Naturvärdesinventering av detaljplaneområde i Alsike, Knivsta kommun, Naturföretaget, 

2019-11-15. 

 Analys av ekosystemtjänster för detaljplaneområde i Alsike, Knivsta kommun, Naturföretaget, 

2020-02-03.  

 PM Översiktlig VA/förstudie för DP Brännkärr Vrå 1:3  

 PM Vrå 1:3, Arkeologiskutredning etapp 1 och 2. Arkeologerna. 2020-06. 

 Förprojektering, WSP (pågående) 

 

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 

markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 

Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter, andra berörda och 

allmänheten att inkomma med synpunkter. Därefter kan detaljplanen antas av 

Samhällsutvecklingsnämnden. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft, det vill säga 

börjar detaljplanen gälla och bygglov kan sökas på den byggrätt den medger. 

 

 

 

Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 

juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 

bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 

innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 

4 kap 30-31 §.  

 

Bakgrund och tidigare ställningstaganden 

Förstudie  
Positivt planbesked för fastigheten Vrå 1:3 gavs 2014-01-08. Detaljplanearbetet påbörjades 2019-01-

18.   

  

Förstudie   Samråd   Granskning   Antagande   Laga kraft   
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Förslag till detaljplan genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

I ärendet gäller planläggning för del av fastigheterna Vrå 1:64 och Vrå 1:137.  
 
Översiktsplan 
Översiktsplan 2017 pekar ut området som ”prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse”. 

Översiktsplanen beskriver att Alsike är en prioriterad tätort att utveckla med blandade boendeformer. 

Vidare står det att naturområden i och i närheten av tätorten ska göras mer tillgängliga och erbjuda fler 

rekreationsmöjligheter. Planförslaget bedöms således vara förenligt med översiktsplanen. 

 
Detaljplaner  
Fastigheten Vrå 1:3 är inte tidigare detaljplanelagd. Del av fastigheten Vrå 1:137 är planlagd sedan 

tidigare genom detaljplanen 0380-P2002/2 från år 2001. Detaljplanen reglerar fastigheten som Natur. I 

den föreslagna nya detaljplanen föreslås en mindre del av detta område regleras som B – bostäder och 

återstående del som natur. 

 

Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv 

boendemiljö. Vidare är syftet att möjliggöra för sammanlänkade naturområden som värnar om 

naturvärden och rekreativa värden. 

MILJÖBALKEN (MB) 

Miljöbalken 6 kapitel  
Undersökning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 

en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 

betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 

medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underökning utifrån förordningen (2017:966) 

om miljöbedömningar. En undersökning, daterad 2019-04-11, har gjorts för denna detaljplan. 

Kommunens bedömning av undersökningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 

sådan betydande miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Kommunen har samrått om undersökningen med 

Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2020-06-11 delar kommunens uppfattning.  
Kommunen ska efter att en undersökning har genomförts ta ställning till om genomförandet av 

detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Ett beslut kommer att tas av 

kommunen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 
Planområdet utgörs av fastigheten Vrå 1:3 och en mindre del av Vrå 1:137 som är belägna i östra 

delen av Alsike tätort. Fastigheten Vrå 1:3 utgörs idag av avverkad skogsmark. Fastigheten Vrå 1:137 

är tät skog. 

 

Areal 

Planområdet har en area om ungefär 20 ha, varav ungefär  17 ha på fastigheten Vrå 1:3 och 3,5 ha på 

fastigheten Vrå 1:137. 

 

Markägoförhållanden 
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Vrå 1:3 ägs av en privat fastighetsägare, Vrå 1:137 ägs av Knivsta kommun. 

 

Landskapsbild/Stadsbild 
Förutsättningar  
Planområdet utgörs idag av gallrad kuperad skogsmark. Angränsande område åt norr, öster och söder 

består av naturmark som i nordöst angränsar till jordbruksmark. Västerut finns enbostadsbebyggelse 

vid Tallrisgatan. Ungefär 750 meter öster om planförslaget går E4:an. Söder om planområdet pågår 

detaljplanearbete för att uppföra bebyggelse. 

 

 
Figur Skogsstig från Tallrisgatan och träd i planområdets västra del. Foto: Knivsta kommun 

 

Förslag och konsekvenser 
Stadsbilden kommer att förändras i och med att obebyggd skogsmark bebyggs. En naturremsa på 

bevaras öster om Tallrisgatan. Denna är som smalast 25 meter och som bredast 90 meter. Det kommer 

därför inte att synas någon bebyggelse från Tallrisgatan. En bit norr och öster om planområdet finns 

åkermark. Från dessa delar kommer viss bebyggelse att vara synlig då bebyggelsen blir genom den 

kuperade marken något upphöjd. Närmast åkerkanten kommer det finnas en remsa med natur som 

bevaras i detaljplanen. 

 

Bebyggelse 
Förutsättningar 
Planområdet är idag obebyggd och består av gallrad kuperad skogsmark. Intill planområdet i väster 

finns enbostadsbebyggelse i en till två våningar. Området är relativt nybyggt från början av 2000-talet. 

 

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget består av bebyggelse i norr av en gata i nord-sydlig riktning med bostadsbebyggelse på 

vardera sida. I söder föreslås bebyggelse till stor del på vardera sida om en ringgata med ett mindre 

naturområde i mitten. Dessa gator förenas genom en mindre gång- och cykelbana. Bebyggelsen 

föreslås vara villor, parhus, kedjehus och radhus. Gruppbostäder föreslås i den norra ringgatans norra 
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del och villabebyggelse i övriga delar. Karaktären i området tar inspiration av ”hus-i-naturmark” med 

natur bevarat runtom bebyggelsen och är småskalig. Bebyggelsen anpassas också i möjligaste mån till 

terrängen i området. Bebyggelsen får maximalt vara nio meter i nockhöjd, vilket i praktiken är ungefär 

två våningar. 

 

Ett gestaltningsprogram som beskriver huvuddragen i gestaltningen av bebyggelsen samt den 

allmänna platsen kommer att tas fram i den fortsatta processen. 
 

Planbestämmelser  
B Möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga våningar. PBL 4 kap. 5 § 1 st. 3 

p. 

 

 Högsta nockhöjd i meter 

 Minsta takvinkel är angivet värde i grader. PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p. 

 Mark får inte förses med byggnad. PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

 

e1 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 

PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

 

e2 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 

PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

 

f1 Endast radhus, parhus eller kedjehus PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p. 

 

f2 Endast friliggande villor PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p 

 

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. PBL 4 kap 16 § 1 st 1 

p. 

 

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 2,0 meter från fastighetsgräns. PBL 4 kap 16 § 

1 st 1 p. 

 

p3 Byggnad ska placeras minst 6,0 meter från allmän plats. PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p. 

 

p4 Byggnad får sammanbyggas i fastighetsgräns. PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p. 

 

p5 Byggnad ska placeras minst 4,0 m från fastighetsgräns. PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p. 

 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark. PBL 4 kap. 6 § 

 

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning. Kvartersmark. PBL 4 kap. 18 § 1 st. 

 

Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
Idag består planområdet av kuperad gallrad skogsmark och används som tätortsnära natur av 

människor i Alsike. Området angränsar till skog i norr, öster och syd. Skogsområdet söderut genomgår 

planläggning och kommer eventuellt i framtiden delvis bestå av bebyggelse. 
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Förslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att delar av skogsmarken tas i anspråk för att möjliggöra bebyggelse av bostäder. 

Planförslaget innebär också att stora delar av naturmarken kommer bevaras och på så vis även i 

framtiden kunna fungera som tätortsnära natur. Naturmarken som bevaras är främst miljön vid 

skogsbäcken och delar av tallskogen. Naturmarken har bevarats för att få sammanhängande stråk. 

Kommunens ambition är att utveckla dessa naturområden och få till en mer tillgänglig skog för 

allmänheten. 

 
Grönstrukturplan  
Grönstrukturplanen pekar ut delar av området som närnatur som används av fritidsklubbar. Den 

huvudsakliga delen av det utpekade området bevaras som natur i detaljplanen. Utöver detta bevaras 

natur för att värna om områden med naturvärden, rekreativa värden och ekosystemtjänster. 

 

Utredningar  

Naturvärdesinventering  

Naturvärdesinventeringen utfördes enligt svensk standard för Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Det inventerade området delades upp 

i naturvärdesobjekt som beskrevs i text och vars naturvärdesklass bedömdes. Inom området 

identifierades 6 st naturvärdesobjekt. 3 av dem utgjordes av sträckor längs en skogsbäck som 

rinner genom området från syd till norr. En av dessa sträckor bedömdes ha påtagligt 

naturvärde då sträckan var mer naturlig med finare botten av lera, småsten och grus. Där fanns 

även en del död ved i vattnet samt äldre träd längs stranden. Övriga sträckor samt 3 

skogsobjekt bedömdes ha vissa naturvärden. Dessa bäcksträckor var mer påverkade och har 

med största sannolikhet rätats en gång i tiden. Naturliga vattendrag har dock alltid naturvärde 

då de erbjuder levnadsmiljöer för vattenlevande arter och arter som behöver en hög och jämn 

luftfuktighet. Skogsobjekten bestod av gallrade barrskogar som hade några värdefulla 

biotopkvalitéer, till exempel äldre träd, död ved och lövinslag. Av naturvårdsarter gjordes tre 

fynd varav ett var av revlummer och de andra var de skogliga signalarterna blåmossa och 

grovticka. Fyndet av grovticka i sydöstra delen av området kan indikera skoglig kontinuitet. 

 

Naturvärdesobjekten har olika klassningar från 1 till 4 där 1 är högst och 4 lägst. Följande 

naturvärdesobjekt identifierades. 

 

1 Skogsbäck – Norra sträckan, 2 Skogsbäck – Södra sträckan, 3 Dike – längs norra kanten, 

4 Blandskog, 5 Tallskog – nordost, 6 Tallskog – sydost 
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Figur Kartbild över områdets olika naturvärdesobjekt till vänster och dess naturvärdesklass 

till höger. Källa: Naturvärdesinventering, Naturföretaget 

 

Ekosystemtjänstanalys 

En ekosystemtjänstanalys har tagits fram. Rapporten innehåller en kartläggning av de av 

Knivsta kommun prioriterade ekosystemtjänster, som finns i området idag, och en analys av 

möjliga framtida ekosystemtjänster som är särskilt viktiga för Alsike och dess omgivningar. 

En ekosystemtjänst kartlägger, analyserar och visualiserar ekosystemtjänster inom ett 

undersökningsområde utifrån rumsliga förutsättningar av befintlig grönstruktur för att ta reda 

på vilka nyttor eller värden tjänsterna har. 

 

Av analysen framgick det att nästan alla av de prioriterade ekosystemtjänsterna i Knivsta 

kommun förekommer i någon form inom detaljplaneområdet. Av dessa är de mest 

framträdande ekosystemtjänsterna de som erbjuds av bäcken i området samt 

sammanhängande skogsområden. Båda dessa erbjuder flertalet tjänster med olika funktioner, 

t.ex. naturvärden i form av miljöer med utvecklade ekosystem som kan nyttjas av många olika 

djur och växter, reglerande funktioner som vattenflödesreglering, bullerdämpning och 

temperaturreglering. Slutligen bidrar de även med rekreationsvärden i form av natur som 

människor tycker om att vistas i. I studien gjordes enkäter med förskolor och skolor. Från 

förskolorna som deltog i undersökningen framgick det att de uppskattar områdets variation 

och avskildhet samt den fina natur som det erbjuder med goda möjligheter till lek och lärande. 

 

I analysen har förslag för hur identifierade ekosystemtjänster ska hanteras tagits fram; dvs 

huruvida de ska skyddas, stärkas eller om de behöver skapas. De delar av området som 
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behöver skyddas är främst bäcken och dess närmiljö, gamla tallar i området samt tallskogen i 

sydöst. Det förslag som är mest värt att lyfta fram enligt utredningen för ekosystemtjänster 

som kan skapas är det om att anlägga en damm längs bäckfåran. En damm skulle kunna bidra 

till båda ekologiska och sociala värden samtidigt som den även kan erbjuda en reglerande 

funktion mot stora vattenflöden vid kraftig nederbörd. 

 

 
Figur Ekosystemtjänster att skydda, skapa och stärka enligt ekosystetjänstanalysen. 

 

Förslaget  

Planförslaget har tagit hänsyn till ovannämnda utredningar genom att anpassa bebyggelsen till 

dessa värden. Planförslaget avser att bevara delar av skogen genom att delar av fastigheten 

planläggs som natur. Planförslaget innebär att området även i fortsättningen kan fungera som 

tätortsnära natur och förslaget har beaktat skogens funktion för friluftsliv, lek för boende samt 

skola i närområdet. Stor vikt har lagts vid att skapa genomgående och sammanhängande 

grönområden. 

 
Planförslaget föreslår ett kommunalt huvudmannaskap för naturmarken. Det innebär att marken 

övergår till kommunalägo och att kommunen ansvarar för utformningen av marken. 

 
Planbestämmelser  
 

NATUR Naturområde som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. PBL 4 

kap. 5 § 1 st. 2 p. 

n1 Markens höjd får inte ändras. PBL 4 kap. 10 §. Denna bestämmelse används för att 

skydda utpekade tallar i östra delen av planområdet. 
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b1 Marken får inte hårdgöras. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.. Denna bestämmelse används för 

att skydda utpekade tallar i östra delen av planområdet. 
 

 

Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Inom en radie av 500 meter finns såväl offentlig som kommersiell service i form av skola, förskola 

och kiosk samt pizzeria och en matvarubutik. 

 
Förslag och konsekvenser  
Ingen offentlig eller kommersiell service föreslås i detaljplaneområdet. 

 

Gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Området är obebyggt och därför finns inget gatunät i området. 
 
Förslag och konsekvenser 
Gatustrukturen ska utformas enligt Knivsta kommuns trafikstrategi. Knivsta har utsett gång och cykel 

som prioriterat färdmedel i sin prioriteringsordning av trafikslag, därefter kommer kollektivtrafik och 

sedan biltrafik. Trafikstrategin förespråkar fokus på närhet och tillgänglighet och att skapa trygga 

miljöer för barn. I detta område som ligger något avsides från övriga Alsike så kommer dock bilen få 

ta större plats. 

 

Föreslagen infartsväg för den södra delen av området är genom Gränsgatan. Även en mindre gata 

möjliggörs i södra delen av planområdet för att sammankoppla området söderut som är under 

planläggning.  Föreslagen infartsväg för det norra området är genom Gränsstigen. Mindre stigar för 

gång kommer finnas i släpp som finns mellan bebyggelse på Tallrisgatan. 

 

Detaljplaneförslaget medför nya lokalgator. En lokalgata planeras gå som en ringgata i den södra delen 

av planområdet. I den norra delen planeras en lokalgata gå från vändplanen vid Granstigen och 

söderut. Dessa lokalgator sammanbinds med en gång- och cykelbana. Gång- och cykelbana får 

anordnas i Natur. Av denna anledning är en gång- och cykelbana utpekad med en illustrationslinje i 

plankartan. Lokalgatorna är 8,5 meter breda med 2,0 meter gångbana, 5,5 meter körbana och 1,0 meter 

möbleringszon. En mindre gata möjliggörs även inom kvartersmark inom den norra delen av 

ringgatan. Denna interngata fastställs inte i plankartan och är heller ingen vanlig gata i bemärkelsen att 

den förvaltas med kommunalt huvudmannaskap. Istället blir det en gemensam gata för de boende 

längs med denna. Ambitionen är att denna gata blir 6,0 meter bred, med 5,5 meter körbana och 0,5 

meter infiltrationszon. 
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Figur Gatusektion för lokalgatan genom området. Gatan möjliggör för gångbana, körbana för 
bil och cykel och en möbleringszon. 
 

 
Figur Gatusektion för interngata på kvartersmark (inte allmän plats). 
 
Kollektivtrafik  
Närmsta busshållplats är Alsike Vrå Skogsväg på ungefär 250 meters avstånd från planområdet. 

Hållplatsen finns längst med Brunnbyvägen som regelbundet trafikeras av linje 180/181 mot Knivsta 

samt linje 102 mot Uppsala. 

 
Parkering  
Knivsta kommun tillämpar parkeringsnorm antagen av Bygg- och miljönämnden 2012-12-11, §214.  
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål och ger 

vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov. 
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Planområdet tillhör zon 2 enligt gällande parkeringsnorm. För zon 2 gäller att bilparkering på 

kvartersmark för bostäder ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm (1,0 per 100 kvm bruttoarea 

BTA). Vid införande av en bilpool kan normen sänkas med 30 procent. Om det vid bygglovskedet 

antagits en ny P-norm ska den tillämpas. Parkeringar avses att finnas på kvartersmark för respektive 

bostad. 
 

Planbestämmelser  
GATA Möjliggör för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom en tätort eller för 

trafik som har sitt mål vid gatan. PBL 4 kap . 5 § 1 st. 2 p. 
 

Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga mål-

punkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 

busshållplatser, övergångsställen och entréer. Planläggningen ska främja en från social synpunkt god 

livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§.  

Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten prövas i detalj i 

bygglovet. 

 

Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 

allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader). 

Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 

 

Tillgängligheten i byggnader och på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och 

byggförordningen(PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov.  

 

Ett genomförande av planförslaget innebär att skogsmark bebyggs och delar av området går till att 

vara en bebyggd och befolkad plats. Bebyggelsen bidrar till fler vakande ögon på allmän platsmark 

och att platsen kommer vara bättre belyst. I området kommer det att finnas en gång- och cykelbana 

som binder samman områdets norra och södra del. Vidare planeras en gata söderut för att 

sammankoppla detta område med området söderut som är under planläggning. Detta möjliggör för 

bättre genomströmning av människor. Detta tillsammans med att fler människor kommer röra sig inom 

området kan bidra till en ökad upplevelse av trygghet. 

 

Planförslaget innebär också att delar av skogsmarken bevaras. Genom att kommunen avser att ta över 

naturmarken ges kommunen rådighet över marken och därmed även möjlighet att arbeta med 

trygghetsfrågor om behov finns. 

 

Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga mål-

punkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 

busshållplatser, övergångsställen och entréer. Planläggningen ska främja en från social synpunkt god 

livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. Ny byggnad för 

allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten i byggnader och 

på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och byggförordningen(PBF) samt i Boverkets 

byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 

Barnperspektivet  
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Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 

planarbetet. I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta, 

lämplig för lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §.  

 

Den föreslagna exploateringen innebär att skogsmark kommer att exploateras. I framtagandet av 

detaljplanen har dock hänsyn tagits till att bevara naturmark som barn använder. I 

ekosystemtjänstanalysen lyfts fram att barn använder området bland annat på grund av känslan av 

enskildhet, att den är lättillgänglig och att naturen upplevs som fin. Utredningen lyfter fram att detta 

beaktas bäst genom att bevara sammanhängande skog utanför planerad bebyggelse. I detaljplanen 

regleras naturmark i sammanhängande stråk i främst nord-sydlig riktning men även säkerställer 

sammanhängande stråk i väst-östlig riktning i planområdets södra del som är sammankopplat med ett 

grönstråk genom Alsike. 
 

Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar i dagsläget och marken har inte använts på ett sådant sätt som 

leder till misstanke om föroreningar. 

 

Kulturmiljö och fornlämningar 
En kulturhistorisk utredning har gjorts under år 2020. I undersökningen hittades ett gravfält i den norra 

delen av området. Gravfältet är troligen från yngre bronsålder-äldsta järnålder. Gravfältets exakta 

utbredning är inte klarlagt. Området med gravfältet är undantaget från detaljplaneområdet. Kommunen 

vill upplysa att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka eller på annat 

sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 

 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Dagvattenpolicy  

Knivsta kommuns dagvattenpolicy förespråkar lokalt omhändertagande och öppna dagvattenlösningar. 

Dagvattenhanteringen ska användas som ett positivt inslag i närmiljön och gröna lösningar som bidrar 

till ekosystemtjänster ska därmed premieras. Sekundära avrinningsvägar och översvämningsytor måste 

säkerställas och dagvattenhanteringen ska ta hänsyn till ett förändrat klimat. 

 

Dagvattenutredning 

En dagvattenutredning för området har tagits fram. Avrinningsområdet utgörs huvudsakligen 

av den planerade kvartersmarken och innefattar endast en begränsad del av intilliggande 

mark. Ett förorenat område har identifierats inom avrinningsområdet, men inget vatten från 

utredningsområdet bedöms påverka detta. 
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Figur Avrinningsområdet och avrinningsvägar. Källa: Dagvattenutredning, SWECO. 

 
Förändringar och konsekvenser  

Dagvatten från tomtmark planeras att fördröjas inom respektive tomt och därefter ledas ut i 

intilliggande naturmark. Vägdagvatten planeras att efter rening släppas i ett befintligt dike 

som leder vidare till ett dikesystem på jordbruksmark som är del i ett markavvattningsföretag. 

I dagvattenutredningen görs bedömningen att den nya bebyggelsen inte riskerar översvämma 

markavvattningsföretagets diken, men det finns en täckdikning som tillkommit efter 

markavvattningsföretagets antagande som kan vara begränsande. Förutsättningarna för det 

aktuella markavvattningsföretaget behöver undersökas vidare framöver i 

detaljplaneprocessen. Lövstaån är recipient för dagvatten från området och uppnår inte god 

kemisk status och har måttlig ekologisk status till följd av övergödning och fysisk påverkan 

på vattendraget. Fysisk påverkan på recipienten kan inte kopplas till utsläpp av dagvatten från 

den planerade exploateringen. Inga mätningar av ämneshalter är gjorda i vattenförekomsten. 

 

Halter och mängder av dagvattenföroreningar ökar efter exploatering och bedömningen är att 

rening av dagvatten behövs. Dagvattenanläggningarna utformas så att 20 mm regn, räknat 
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över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp. Dagvatten 

från enskilda villatomter föreslås renas och fördröjas i exempelvis stenkistor innan vidare 

avledning. Vägdagvatten föreslås, beroende på delområde, hanteras i gräsbeklätt dike, 

svackdike respektive torrdamm. Dagvatten från de två radhusområdena föreslås hanteras i 

torrdammar (skålade gräsytor). Samtliga dagvattenlösningar behöver någon typ av 

bräddningsanordning så att dagvattnet kan ledas om till sekundära avrinningsvägar vid flöden 

större än de som lösningarna har dimensionerats för. Vid stora nederbördstillfällen kan 

dagvatten ytligt rinna genom området. Det är viktigt att höjdsättningen av området utformas 

så att vatten kan avrinna utan att skada byggnader eller utgöra hinder för utryckningsfordon. 

 

Om föreslagen systemlösning för dagvattenhantering implementeras underskrider samtliga 

undersökta föroreningsämnen uppsatta riktvärden. Föroreningsbelastningen ökar dock i och 

med exploateringen även efter det att dagvatten har renats, jämfört med före exploateringen. 

Detta är nästan undantagslöst fallet vid exploatering av naturmark. Lövstaån har enligt VISS 

en problematik avseende övergödning men inget beting finns beräknat i dagsläget för att 

kunna utvärdera påverkan av ökningen av föroreningsbelastningen på MKN. Då belastningen 

av samtliga ämnen ökar efter exploateringen går en negativ påverkan på MKN inte att 

utesluta. Bedömningen enligt dagvattenutredningen är dock att ytterligare rening inom 

utredningsområdet inte kommer leda till en förbättring av status för recipienten Lövstaån och 

rekommenderar istället att en kompletterande utredning görs av hela dess avrinningsområde. 

För att öka möjligheten att uppnå god status behöver recipientspecifika gränsvärden och en 

analys av föroreningsbelastningen för hela avrinningsområdet tas fram. 

 

Det pågår en förprojektering av gata. Dagvattenutredningen kommer att revideras baserat på 

förprojekteringens resultat. 

 

Geoteknik 
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består området av morän, urberg, 

glacial lera och sandig morän. 
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Figur. SGU:s Jordartskarta med teckenförklaring 

 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp  
Området ska förses med kommunalt vatten och avlopp. 

 

Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 

ordnas.  

 
El  
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området.  

 
Vatten och avlopp 
I dagsläget finns kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för att försöka 

möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Under tiden det arbetet 

pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna utöka det befintliga 

reningsverkets kapacitet.  

 

Den föreslagna tillkommande bebyggelsen i detaljplanen bedöms inte rymmas inom kommunens 

befintliga VA-kapacitet och kommer därför inte att kunna antas innan det finns kapacitet. 

 

Avfall 
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. Verksamheter 

inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. Vid 

nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. Soputrymmen 

ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar utan backande 

rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med funktionsnedsättning 

obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande 

bygglov.   
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Störningar 
Buller 

En trafikbullerutredning är genomförd av Åkerlöf Hallin Aukustik, 2019-10-25. Enligt utredningen är 

bullernivåerna i området i dagsläget och enligt prognos år 2040 lägre än 55 dB(A) ekvivalent nivå. 

Ljudnivån från värmeverket är lägre än 40 dB(A). Bedömningen är således att bostäder utifrån 

bullersynpunkt kan uppföras i området. En mer detaljerad bullerutredning kommer tas fram längre 

fram i processen. 

 

Vibrationer  
Föreslagen bebyggelse är lokaliserad långt från källor som kan ge upphov till vibrationer. 

Bedömningen är således att det inte föreligger någon risk för vibrationer. 

 

Luft  
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt framtagna luftföroreningskartor 

(från SLB-analys åt Östra Sveriges luftvårdsförbund) visar de beräknade års- och dygnsmedelvärderan 

för Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) med 2015 års utsläpp att Alsike ligger under normvärden 

och miljökvalitetsmålen. 

 

 

Riskbedömning 
Räddningstjänst  
Insatstiden för räddningstjänsten är cirka sex minuter. Insatstiden innebär anspänningstid, körtid samt 

angreppstid. Knivsta brandstation ligger 2,5 kilometer från planområdet, men det är en deltidsstation, 

vilket medför en anspänningstid på 90 sekunder under dagen på vardagar och 5 min på kvällar och 

helger. Utöver det ingår någon extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens 

fordon säkerställs innan bygglov beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för 

räddningsinsats ska maximalt vara 50 m. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning 

inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler.  
Räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon. Därför krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 

brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 

bostaden. 

 

Farligt gods 

Planområdet berörs ej av rekommenderad väg för farligt gods. 

GENOMFÖRANDE 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 

ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 

vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 

vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  

 

Organisation och tidplan 
På grund av bristande VA-kapacitet gällande avlopp är bedömningen att detaljplanen inte kommer 

kunna antas i dagsläget utan är beroende av kapacitetshöjande åtgärder i reningsverket. 

 
Samråd – december 2020 

Granskning – april 2021 

Antagande – Oklart 

Laga kraft – Oklart 
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Arbetsfördelning 
• Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för 

o upprättandet av detaljplan o anläggandet av allmän 

platsmark (på bekostnad av respektive exploatör) o drift 

och underhåll av allmän platsmark. 

  

• Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för 

o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn.  

  

• Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för 

o träffande av exploateringsavtal.  

  

• Knivstavatten AB ansvarar för 

o utbyggnad och drift och underhåll av den allmänna Va-

ledningen.  

  

• Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar 

för 

o uppförande, drift och skötsel av nybyggnation inom 

kvartersmark.  

o utförande av mätningar, undersökningar och andra kontroller inom 

kvartersmark enligt bestämmelser i denna detaljplan och i gällande 

lagstiftning.  

o rapportering av eventuella markföroreningar till tillsynsmyndighet. 

o bekostnad av de arkeologiska utredningar som är nödvändiga. o lokal 

fördröjning och rening av dagvatten inom fastigheten innan det når VA-

huvudmannens ledningar.  

  

• Lantmäterimyndigheten ansvarar för 

o erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och 

ledningsrättsåtgärder, på initiativ och bekostnad av ägaren 

till stamfastigheten samt eventuell köpare av 

styckningslott  

Tekniska åtgärder 
El 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. 

 

Vatten och avlopp 
VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för upprättande förbindelsepunkt för 

allmänna VA-ledningar i fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för byggnation av 

fastighetens VA-installation. Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in servisanmälan 

och betala anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-

huvudman gör inkopplingen till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska 

anmälas i förväg till VA-huvudman. 

Dagvatten 
Dagvatten ska fördröjas och renas inom egna fastigheten innan det avleds från fastighet. 
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Markföroreningar 
Om markföroreningar påträffas ska dessa rapporteras till tillsynsmyndighet.  

Markägoförhållande  
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 

förteckningen. 

 

Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
Detaljplanen ger ett underlag för fastighetsbildning och samfällighetsförrättning. Vid 

fastighetsbildning ombesörjer fastighetsägare för ansökan och kostnad. 

 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
I den södra delen av planområdet möjliggörs för en interngata på kvartersmark. I denna del finns en 

planbestämmelse med markreservat för gemensamhetsanläggning. Det kan bli aktuellt med 

gemensamhetsanläggning för gata och för vatten- och avloppsanläggning.  

 

Ansökan om lantmäteriförrättning   
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 

planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 

ledningsrätt. 

 

Ekonomi och avtal  
Detaljplanen har bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift tas ut i samband 

med bygglov. 

 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal tecknas innan antagande av detaljplanen. Avtalet reglerar byggande av 

vatten och avloppsanläggningar, projektering av eventuella brandposter, gator och övrig 

allmän plats samt övriga allmänna och gemensamma anläggningar, kostnadsfördelning, 

tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark, åtaganden vad gäller gestaltningsprogram, 

ekosystemtjänster m.m. 

Bygglovsavgift 

När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 

Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa. 

 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och dagvatten. 

När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt 

lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger 

fastigheten enligt då gällande VA-taxa. Om fastigheter bygger ut eller ändrar ändamål finns skyldighet 

att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, allmänna bestämmelser för 

vatten och avlopp. 

 

Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

 

Genomförandetid  
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Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 

detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 

ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  

Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen.  

 

KOMMUNFÖRVALTNINGEN  

Samhällsbyggnadskontoret  
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Detaljplan för Träfallet, del av Vrå 1:3 och 1:137 

 
UNDERSÖKNING 
 
 

Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genom-

förande av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 

EG). Vid en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning av planen göras un-

der vars process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta 

ställning till om en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underök-

ning utifrån förordningen (2017:966) om miljöbedömningar. 

 
 
PLANENS SYFTE 
 

Syftet med planen är att pröva bostadsbebyggelse i form av cirka 50 enbostadshus. Området 

kan få blandade hustyper med villor, parhus och möjligen radhus. Det aktuella området utgörs 

idag av skog och en bostadsexploatering kommer att kräva en utbyggnad av infrastruktur så 

som gator samt vatten och avlopp. Bebyggelsens placering och utformning ska anpassas efter 

landskapets topografi och värdefulla naturobjekt där sådana finns. 

 

Program behöver inte upprättas för denna detaljplan då planens utbredning och innehåll är 

begränsat och bedöms därmed kunna hanteras inom enbart en detaljplan. Detaljplanen över-

ensstämmer även med intentionerna i Knivstas översiktsplan från 2017 (ej lagakraft vunnen). 

 

PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Planområdet är beläget i den östra delen av Alsike tätort och utgörs av del av fastigheterna 

Vrå 1:3 som är privatägd och Vrå 1:137 som ägs av Knivsta kommun. Området angränsar till 

villakvarteren i Alsike och kan därmed bli en naturlig utveckling av befintligt bostadsområde. 

Cirka 750 meter öster om området går motorvägen E4. 

 

Planområdet utgörs idag i huvudsak av blandad produktionsskog. Delar av skogen inom den 

privata fastigheten Vrå 1:3 har nyligen avverkats. Öster om det område som föreslås för be-

byggelse finns även ett område med jordbruksmark. 
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Fastigheten Vrå 1:3 till vänster och Vrå 1:137 till höger. 

 

  

 
Flygfoto med det aktuella området ungefärligt markerat. 

 

 

 

 

E4 

Alsike 
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Idéskiss för ny bebyggelse. 

 
 
Översiktsplan, fördjupad översiktsplan och andra styrdokument 
 

Översiktsplan för Knivsta kommun 2017 

Området ligger inom det utpekade prioriterade utvecklingsområdet för ny bebyggelse i kom-

munens översiktsplan från 2017 (ej laga kraftvunnen).  

 

Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter 2012 

Så länge kommunens översiktsplan från 2017 inte vunnit laga kraft, gäller den fördjupade 

översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter från 2012. I denna är det aktuella skogsområ-

det markerat som grönyta/park. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs att nya bebyggelse-

områden bör planeras så att sparad natur inom områdena ansluter till omgivande grönstruktur.  

 

Detaljplan 

Det område som föreslås för bebyggelse är inte planlagt idag. Dock är skogsmarken inom den 

kommunala fastigheten Vrå 1:137 planlagd som natur i detaljplanen för Östra Brännkärr från 

2001.  

 

Grönstrukturplan för Knivsta kommun 2016 

2016 antog Knivsta kommun en grönstrukturplan. I grönstrukturplanen beskrivs att stommen i 

Alsikes grönstruktur utgörs av skogen som omgärdar nybyggnadsområdet i söder, öster och 

norr och de korridorer av skog som sparas mellan de olika enklaverna av bebyggelse. Den 

gröna strukturen inom de färdigbyggda kvarteren varierar i omfattning och karaktär. Skogen 

inom det tänkta planområdet är enligt grönstrukturplanen ett viktigt sammanhängande stråk  
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samt en skog som används av skolor och förskolor i området. Det går även ett dike genom 

området som leder från en dagvattendamm som finns söder om planområdet, vidare genom 

jordbruksmarken och under E4. Den planerade bebyggelsen bör placeras så att gröna stråk 

bevaras på sidan av bebyggelsen för att säkra tillgång till närrekreation samt för spridnings-

möjligheter för växter och djur. 

 

Trafikstrategi 

2014 antog Knivsta kommun en trafikstrategi. Strategin betonar att transporterna i Knivsta 

kommun behöver utvecklas i en hållbar riktning. Strategin redogör för hur utformningen av 

gaturummen har en avgörande roll för hur attraktiv Knivsta framtida stad kommer att upple-

vas och hur attraktiva de hållbara trafikslagen kommer att bli. På landsbygden handlar det om 

att skapa förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik. Trafikstrategin presenterar en priorite-

ringsordning av trafikslagen som utgångspunkt i kommunens utveckling där gång- och cykel-

trafik har högst prioritet. Efter det kommer kollektivtrafik och sist biltrafik. 

 
 
SAMLAD BEDÖMNING  
 

 Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan från 

2017 (ej laga kraftvunnen). I den fördjupade översiktsplanen från 2012 är dock områ-

det markerat som grönyta/park. 

 

 En exploatering i området som idag utgörs av skog innebär en väsentligt ändrad mar-

kanvändning. Dock ska delar av skogen bevaras och utvecklas för främst närrekreation 

för boende, skolor och förskolor i närområdet.  

 

 I och med att det nuvarande skogsområdet föreslås bebyggas kommer upplevelsen av 

platsen att förändras. Dock planeras området så att skog sparas runt den nya bebyggel-

sen och därmed kommer området ligga något gömt sett från omgivningen. Idag finns 

en tydlig siktlinje från motorvägen i öster, över de öppna fälten och mot det aktuella 

området. Dock bör inte den nya bebyggelsen förändra denna siktlinje märkvärt, just i 

och med att skog är planerad att sparas runt bostadsbebyggelsen.  

 

 I utkanten och utanför planområdet finns identifierade kulturhistoriska lämningar i 

form av tre gränsmarkeringar och en torpmiljö (se karta på nästa sida). Området plane-

ras så att dessa inte påverkas av ny bebyggelse. Knivsta kommun har haft kontakt med 

Länsstyrelsens avdelning för arkeologi och fornlämningsfrågor och fått beskedet att 

utifrån områdets topografiska förutsättningar kan det finnas fler historiska lämning-

ar/fornlämningar och fornlämningar från förhistorisk inom planområdet. Länsstyrelsen 

har därför bedömt att en arkeologisk utredning enligt 2 kap kulturmiljölagen ska ge-

nomföras för att klargöra om fornlämningar finns inom området. 
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Urklipp från Skogsstyrelsens ”Sko-

gens pärlor” som visar kulturhisto-

riska lämningar i närområdet. 

 

 

 Enligt kommunens bedömning finns troligtvis inga höga naturvärden i området. Inga 

artfynd finns heller registrerade hos artportalen inom området. Strax utanför har spill-

kråka (NT), vedticka (S) och gammelgranslav (S) noterats. Skogen har snarare ett so-

cialt värde för boende, förskolor och skolor. En bäck/dike går genom området som le-

der från en befintlig dagvattendamm i söder, via jordbruksmarken och under E4. 

Bäcken/diket ska inventeras inom ramen för planarbetet för att bedöma dess naturvär-

den. 

 

 Planförslaget kommer att innebära en påverkan på rekreation och friluftsliv då delar av 

nuvarande skog omvandlas till ett bostadsområde. Delar av skogen ska dock bevaras 

som rekreationsområde och har även potential att utvecklas med t.ex. nya stigar och 

platser för vistelse och lek. Skogen är idag värdefull eftersom den ligger geografiskt 

nära många boende och därmed uppfyller kommunens riktlinjer för avstånd till grön-

yta i Grönstrukturplanen från 2016. Detta gäller främst den del av skogen som ligger 

inom kommunens fastighet Vrå 1:137. 

 

 Planområdet utgörs idag av produktionsskog som är en samhällsresurs. Att exploatera 

delar av skogen med bostäder innebär att den resursen minskar lokalt. 

 

 Planförslaget kommer att leda till ökad biltrafik och ökat bilberoende. Kommunen vet 

sedan tidigare att boende i villaområden ofta äger bil och Alsike är idag ett område 

med högt bilinnehav. Kommunen ska dock arbeta utifrån Trafikstrategi för Knivsta 

kommun 2014 där gång- och cykeltrafiken ska prioriteras högts, sedan kollektivtrafik 

och sist biltrafik. En viktig fråga i planarbetet blir därför att se över gång- och cykel-

vägnätet i området och skapa attraktiva och säkra stråk.   
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 Planförslaget med cirka 50 nya bostadshus kommer att innebära ökad biltrafik till och 

från området. Planområdet angörs från väster via Brunnbyvägen och gator i befintligt 

bostadsområde. Kommunen bedömer att de befintliga gatorna klarar den ökade trafik-

belastningen. Dock behöver troligtvis gång- och cykelvägnätet i området förbättras, 

särskilt till viktiga målpunkter som förskolor och skolor. 

 

 Planförslaget medför inga omfattande risker för människors hälsa och säkerhet i om-

rådet. Planområdet är dock utsatt för trafikbuller från E4 och en bullerutredning behö-

ver därför tas fram under planarbetet.  

 

Det område som föreslås för bebyggelse ligger lågt jämfört med befintligt bostadsom-

råde i väster och kommunens skogsmark. Det finns dock inga identifierade lågpunkter 

i området som kan riskera att översvämmas. Områdets avrinning och översvämnings-

risk behöver dock undersökas under planarbetet.  

 

 Det finns inga riksintressen inom planområdet. E4 ingår i det av EU utpekade Trans 

European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild in-

ternationell betydelse för långväga transporter av såväl gods som personer. Planförsla-

get påverkar inte E4. 

 

 Planförslaget bedöms inte motverka några nationella, regionala eller lokala mål. 

 

 
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande av 

detaljplaneförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap. En 

strategisk miljöbedömning enligt Miljöbalken 6:9–6:19 behöver därmed inte genomföras. 

 

KOMMUNFÖRVALTNINGEN 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Annika Holma 

Planhandläggare 
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Översiktlig VA-utredning/förstudie för DP Brännkärr Vrå 1:3 
 

Förutsättningar 
Uppdraget avser stöd och översiktlig utredning avseende ”smart VA-lösning” för planerad 

bebyggelse som omfattar 3 utbyggnadsområden om totalt ca 60-tal villor och lika många 
radhus. Områdets utformning är inte klar vad gäller vägnät, placering av byggnader och 
liknande. I första skedet har förslag till ledningsförläggning tagits fram för underlaget: ”Idéskiss 
för del av Knivsta-Vrå 1:3” omfattande 49 enbostadshus. 

Området är kuperat och ligger delvis lägre än befintligt kommunalt VA-nät vilket gör att en 
pumpstation krävs. Det innebär också att för kortare sträckor kan det krävas djup schakt, 4 – 5 
m, för att få självfall till denna pumpstation. Normalt frostfritt förläggningsdjup bör annars vara ca 
2 m. 

Teknisk försörjning 
Två alternativ har tagits fram för området där spillvattenledningar i båda fallen förläggs med, 
huvudsakligen, självfall till en lokalt placerad pumpstation. Pumpstationen ligger centralt i 
planområdet och här följer två alternativ för pumpning. Antingen pumpas spillvattnet till befintligt 
kommunalt nät i Gränsgatan där det enligt uppgift ska finnas god kapacitet för påkoppling, 
alternativt pumpas det till befintlig pumpstation vid Granstigen. Om alternativet till Granstigen 
väljs har Roslagsvatten informerat om att det finns risk för att både spill- och 
dricksvattenledningar kan komma att behöva förstärkas. 

Oberoende av anslutning, Gränsgatan eller Granstigen, samförläggs vattenledning med 
spillvattenledningar till ett grennät. Möjlighet finns att skapa rundmatning på vattnet. 

Spillvattenflöden 
Hydrauliska beräkningar för spillvattenflöde utgår ifrån Svenskt Vattens metoder och 
rekommendationer som finns publikationen P110 (Tabell 1).  
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Tabell 1: Parametrar som har använts för beräkning av spillvattenflöde. 

Parametrar för spillvattenberäkning  Kommentar 

Bruttoarea (BTA) per fastighet (m2) 1200 Uppskattat utifrån underlag 
(utredningsskiss) 

PE per lägenhet 2,7 Antaget 

Spillvattenavrinning från hushåll (l/(PE dygn)) 150 P110 

Spillvattenavrinning från verksamhet (l/(PE dygn)) 30 P110 

Maxdygnsfaktor, 𝑐𝑑 𝑚𝑎𝑥 2,0 P110 

Maxtimfaktor, 𝑐𝑡 𝑚𝑎𝑥 2,3 P110 

Tillskottsvatten (l/(s ha)) 0,3 P110 för ett bra system vid regn 

Säkerhetsfaktor, 𝑐𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 1,5 P110 

 

Området har delats upp i två delområden beroende på hur spillvattnet avvattnas mot 
ledningsnätet i förhållande till pumpstationen, Figur 1. Beräkningarna har utförts för nuläget 
samt för ett framtida scenario där en exploatering med 120 hushåll beräknas att byggas. De nya 
hushållen har antagits att fördela sig jämt över det Norra och Södra kvarteret.   
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Figur 1: Uppdelning av området som avvattnar mot spillvattenledningssystemet. Figuren visar även flöden från 
respektive riktning före och efter exploatering. Notera att exemplet i figuren motsvarar påkoppling på grennät i 
Gränsgatan. 

Spillvattenflödet har beräknats med avseende på maximalt flöde och beräknats enligt Ekvation 
1: 

 

𝑄𝑠 𝑑𝑖𝑚 = ([(𝑄𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝑃𝐸)/(3600 ∙ 24)] ∙ 𝑐𝑑 𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑡 𝑚𝑎𝑥 + 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡) ∙ 𝑐𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡        (Ekvation 1) 

 

𝑄𝑠 𝑑𝑖𝑚 : dimensionerande spillvattenflöde (l/s) 
𝑄𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  : specifik spillvattenavrinning från hushåll och verksamhet (l/(PE dygn)) 
𝑃𝐸 : personekvivalent 
𝑐𝑑 𝑚𝑎𝑥 : maxdygnsfaktor 
𝑐𝑡 𝑚𝑎𝑥 : maxtimfaktor 
𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 : tillskottsvatten (l/s) 
𝑐𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 : säkerhetsfaktor 
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Flödet från det norra kvarteret beräknas före exploatering uppnå ett flöde på 0,39 l/s och vid en 
utbyggnad ett flöde på 1,23 l/s. Från det södra kvarteret beräknas flödet till 2,33 l/s före 
exploatering respektive 3,14 l/s efter. 

Brandvatten 
Brandvatten och brandposters placering har i denna förstudie inte tagits med. Detta 
rekommenderas göras i ett senare skede i samråd med räddningstjänsten och Roslagsvatten. 

Dagvatten 
Dagvatten ska, enligt avstämning med Roslagsvatten1, hanteras enligt 20 mm-principen. 
Svenskt Vatten har standardavrinningskoefficienter för typområden med villor och radhus som 
använts i en schablonberäkning för uppskattade storlekar på villor och radhus. I TABELL X 
presenteras avrinningskoefficienter och fördröjningsberäkningar. 

Avrinningskoefficienter enligt P110   

Bebyggelsetyp Flack terräng Kuperad terräng   
Villor, tomter > 1000 m² 0,2 0,3   
Villor, tomter < 1000 m² 0,35 0,45   
Radhus 0,4 0,6   
        

Fördröjningsberäkningar 

Exempelberäkning Uppskattad reducerad 
area, flack terräng (m²) 20 mm nederbörd Fördröjnings-

volym (m³) 
60 villor á 1200 m² 14400 20 288 
60 radhus á 800 m² 19200 20 384 

Totalt 33600 - 672 
 

Det noteras att fördröjning inom villaområden oftast sker i stenkistor i inom fastigheten, men det 
kan även hanteras samlat i en gemensam anläggning nedströms. Den samlade fördröjnings-
volymen, 672 m³, kan med fördel hanteras i en mindre våt damm. 

Det noteras att det finns ett markavvattningsföretag, Sättra-Brännkärr-Träfallets dikningsföretag, 
nedströms. Med detta i åtanke rekommenderas att underlag för dikningsföretaget utreds för att 
se vilka juridiska aspekter som fortfarande gäller. I och med detta behöver dagvattenfrågan 
eventuellt ses över för att se till att markavvattningsföretaget inte påverkas negativt av det 
ökade flödet.  

Författare:  

Terese Bergenstråle, Andreas Sandwall, Nicklas Tapper  Sweco Environment 

                                                      
1 Avstämning med Åke Sjögren 191220. 
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Handläggare 
Emma Lundbergh 

Tjänsteskrivelse 
2020-12-03 

Diarienummer 
SUN-2020/483 

Samhällsbyggnadschef   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Knivstas framtida avloppsrening, analys av alternativ - rättelse av 
tidigare beslut 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden uppmanar Knivstavatten att uppdra åt Roslagsvatten att 

1. ta fram utredningar och analyser enligt punkt 1–4 i förslaget. 
2. avrapportera resultatet till samhällsutvecklingsnämnden, bygg- och miljönämnden 

samt kommunstyrelsen och i samband med det genomföra punkt 5 i förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 2020-11-09 fattades beslut om att lämna 
förslag till beslut, till Kommunfullmäktige, om Knivstas framtida avloppsrening. Då beslutet 
inte är av principiell art och samhällsutvecklingsnämnden är verksamhetsansvarig nämnd för 
vatten och avlopp, bör beslutet fattas i samhällsutvecklingsnämnden. 
 
Bakgrund 
För bakgrund i ärendet se tidigare ärende i Samhällsutvecklingsnämnden 2020-11-09. 
 
Tjänsteutlåtande 2020-10-22. 
Underlag från Knivstavatten, Knivstas framtida avloppsrening, analys av alternativ, 
DOKUMENT ID: 20201008-30119   
Underlag från Knivstavatten, Bilaga 1. Förutsättningar, alternativ och kriterier 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är inte gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-12-03 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten AB 
Roslagsvatten AB 
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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 Ordförandeförslag 

2020-12-04 
Diarienummer 
SUN-2020/542 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Ordförandeförslag Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att uppdatera riktlinjer för 
markanvisningar samt att ta fram riktlinjer för tecknande av exploateringsavtal, så att dessa 
följer de av kommunfullmäktige antagna Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret har under året tagit fram Stadsbyggnadsprinciper med 
arkitekturpolicy vilka anger hur kommunen vill att det framtida Knivsta ska formas. Detta 
gäller allt ifrån torg och hushöjder till gröna rum och gator, men också hur nya byggnader kan 
eller bör se ut. 
 
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy antogs av kommunfullmäktige 2020-09-23. För 
att säkerställa att de exploatörer som verkar i kommunen verkar i enlighet med 
styrdokumentet bör detta avtalas om i markanvisningsavtal, alternativt exploateringsavtal. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 
 
Thor Övrelid (M) 
Ordförande Samhällsutvecklingsnämnden 
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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-26 

Diarienummer 
SUN-2020/6 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2021 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsplanen 2021 för 

samhällsutvecklingsnämndens verksamheter. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige 
antagna Mål och budget 2021. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna för 
budgeten, mål, indikatorer och uppdrag som riktats mot nämnden. Kommunfullmäktiges 
målstruktur har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. Målstrukturen utgår från 
agenda 2030, kommunens vision och regionens regional utvecklingsstrategi. Till 
kommunfullmäktiges mål och indikatorer i samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 
förväntas nämnden bidra till måluppfyllelsen. Kommunfullmäktiges mål är även 
utgångspunkten för nämndens egna mål. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och målnivå 
är fastställda i mål och budget 2021.  
 
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2021. Nämnden har möjlighet att 
omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden. 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats en budgetram på 45 080 tkr, vilket är en ökning 
av budgetramen med 4,2 % jämfört med budgeten för verksamhetsåret 2020. Inför 2021 har 
budgetposten Utvecklingsprogram Knivsta 2035 lagts till. Förgående år fanns medel (1 000 
tkr) för detta projekt med i anslaget till verksamheten detaljplanering. Effektiviseringsbetinget 
har ökat för nämnden 2021 med 36 tkr och uppgår till 297 tkr, betinget är tilldelat 
verksamheten Gator och vägar.  
 
Investeringsramen för 2021 uppgår till 106 300 tkr varav 68 000 tkr är förknippat med 
exploateringsprojekt. En eventuell förändring av tidsplan för beviljade investeringsprojekt 
kommer att behandlas vid första ekonomiska uppföljningstillfälle under 2021. 
Investeringsramen i den bifogade verksamhetsplanen är densamma som i Mål och budget 
2021. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
Kommunens budget och mål berör alla kommunens invånare och därmed även barn. 
Förklara oavsett svar. 

 
 
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 
 

Verksamhetsplan 2021 för 
Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
 
Antagen av Samhällsutvecklingsnämnden  
december 2020  
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom 
och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har 
beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA. 
Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i 
kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det offentliga 
rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som ett led i 
samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis VA, trafik 
samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då investeringar i framtida 
och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska 
nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark. 
Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala gator 
och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även ansvaret 
för trafikplanering och parkering. Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden (ex lokala 
trafikföreskrifter) och samhällsutvecklingsnämnden. 
Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, 
lekplatser, natur- och vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av 
papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten tillsammans med hela kontoret ansvaret att 
implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsike tätorter. 
Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med Plankontoret 
ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt, där det är möjligt. 
Plankontoret ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplat 
miljöplanering. Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal. 
Exploateringsverksamheten åtaganden är uppdelat på två nämnder, det som avser 
samhällsutvecklingsnämnden är den löpande verksamheten. 
Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 
Avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall, grovavfall och slam 
från enskilda avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och visioner formulerade i en avfallsplan som 
ingår i Knivsta kommuns renhållningsordning. Verksamheten upphandlar och följer upp 
entreprenadavtal samt ansvarar för planering och utveckling. 



Samhällsutvecklingsnämnden, Verksamhetsplan 2021 4(15) 

Verksamhetsförutsättningar 
Nämndens verksamheter svarar för ett flertal antal områden varav samtliga kräver 
specialistkompetens. Då organisationen fortfarande är relativt liten sett till antal medarbetare 
medför detta att flertalet specialistkompetenser innehas av enbart en medarbetare. Detta är en 
sårbarhet som kontoret ständigt arbetar med. 
2021 ska Samhällsbyggnadskontoret och Bygg- och Miljökontoret slås samman till ett kontor. 
Detta kommer förhoppningsvis kunna stärka kontoret och minska den sårbarhet som finns i en 
mindre organisation. Vidare kan kvalitén och samordningen komma att förbättras med ett kontor 
som ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen. 
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Kommunfullmäktiges mål 
Nedan visas de mål och indikatorer som kommunfullmäktige "skjutit ut" till nämnderna och 
styrelsen. För dessa mål ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen och ha som 
utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål. 

Värde 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Nettokostnad 
egentlig 
verksamhet, 
kr/inv 

61 534,64  60 000 

Låneskuld per 
invånare 

94 645  83 000 

Årets resultat 
som andel av 
skatt & generella 
statsbidrag 
kommunkoncern, 
(%) 

4,16%  2,6% 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 

 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Nettokostnadsavvikelse 
totalt (exkl. LSS), andel 
(%) 

10,23%  7% 

Självfinansieringsgrad 
för kommunens 
investeringar, andel 
(%) 

134,71%  80% 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara 

 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex 

81%  81% 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex 

81%  81% 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

6,9  6 

Bo och trivas 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 10. Minskad ojämnlikhet  

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och 
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) -
 Totalt, NKI 

70,49  70 

Värna 

Agenda 2030 

 2. Ingen hunger 
 11. Hållbara städer och samhällen 
 12. Hållbar konsumtion och produktion 
 13. Bekämpa klimatförändringarna 
 15. Ekosystem och biologisk mångfald  
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Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet 
optimeras. 

 
 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Färdigställda 
bostäder i 
flerfamiljshus 
under året, 
antal/1000 inv 

0  12 

Färdigställda 
bostäder i 
småhus under 
året, antal/1000 
inv 

1,22%  2,5% 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

 
 
 
 
 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Hushållsavfall som 
samlats in för 
materialåtervinning, 
inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

36%  40% 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, 
andel (%) 

26,47% 13,33% 48% 
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Nämndens egna mål 
De globala målen är beroende av vad som sker lokalt. Knivsta kommun som lokal aktör på en 
global arena arbetar för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdraget; demokrati-, service-samt 
samhällsbyggaruppdraget. I verksamhetsplanen beskriver nämnden sitt bidrag till Agendans 
måluppfyllelse, både på kort och lång sikt. 

Nämndens arbetar för att skapa goda medborgardialoger 

Beskrivning 

För ökad delaktighet och ökad transparens. 

Agenda 2030 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Aktivitet Slutdatu
m 

Uppföljning av dialogprocessens metoder 2021-12-
31 

Verka för att delaktighet och engagemang genom samrådsmöten samt tidiga dialoger. 2021-12-
31 

Bostadsnära insamling av förpackningar och restavfall 

Beskrivning 

98 % av villor och fritidshus ska under 2021 ha tillgång till en bostadsnära avfallsinsamling. 
Ökad insamling av återvinningsbart avfall som kan återföras till kretsloppet bidrar till minskad 
miljöbelastning och ökad materialåtervinning. 

Agenda 2030 

 11. Hållbara städer och samhällen 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Antal 
registrerade villa 
och fritidshus 
som har 
bostadsnära 
insamling 2021-
12-31 
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I Knivsta ska det finnas natur med höga värden. Det ska vara lätt att hitta ut i 
naturen. 

Beskrivning 

Kommunen ska planera för- och förvalta naturen så att höga värden kan bevaras och utvecklas. 
Kommunen ska underlätta för ett vardagsnära friluftsliv. Vistelse i naturen främjar folkhälsan 
och den enskildes välmående. Vistelsen i natur kan också främja motorisk och kognitiv 
utveckling hos barn och unga. 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 11. Hållbara städer och samhällen 
 15. Ekosystem och biologisk mångfald  

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Ranking i 
naturvårdsverkets 
enkät "årets 
friluftskommun" 

121  75 

poäng i 
naturskyddföreningens 
enkät "bästa 
naturvårdskommun" 

  40 

Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för byggandet av bostäder 

Beskrivning 

Detaljplanelägga för bostäder enligt fyrspårsavtalet 

Agenda 2030 

 11. Hållbara städer och samhällen 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Detaljplanelägga 70 950 250 

Knivsta kommun ska ha trygga och säkra utemiljöer 

Beskrivning 

Kommunen ska planera och verka för att medborgarna känner sig trygga och säkra i det 
offentliga rummet, dygnet runt, året runt. 
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Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 5. Jämställdhet 
 11. Hållbara städer och samhällen 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Nöjd Region-
Index - Trygghet 

58%   

Knivstas parker ska upplevas inbjudande och välskötta 

Beskrivning 

Tätorternas parker och gröna torg ska utvecklas så att de blir mer attraktiva att vistas i. 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 11. Hållbara städer och samhällen 
 15. Ekosystem och biologisk mångfald  

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Andel respondenter 
som har svarat bra i 
enkätundersökningen 
Kritik på teknik 

67 %  75 % 

God ekonomisk planering 

Beskrivning 

Samhällsutvecklingsnämnden är den nämnd i Knivsta kommun som har störst påverkan på 
kommunens låneskuld, bortsett från de kommunala bolagen. För en god ekonomisk planering 
ska utfallet på genomförda investeringar korrelera med fastställd investeringsplan. 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Indikator Utfall Helår 
2019 

Utfall Helår 
2020 Mål Helår 2021 

Nyttjandegraden 
av beviljade 
investeringsmedel 

32 %  75 % 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 
Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

Förändringsarbete – att med 
avstamp i Agenda 2030 intensifiera 
arbetet för att utveckla nya effektiv 
arbetssätt, metoder och partnerskap 
samt en ändamålsenlig, 
behovsanpassad och 
kostnadseffektiv 
kommunorganisation. 

I Knivsta kommun är Agenda 2030 
grunden för styr- och 
ledningsprocesserna i 
kommunkoncernens verksamheter. 
Förändringsarbetet ska leda till en 
effektiv och kostnadsanpassad 
organisation med effektivare 
arbetsprocesser, ökat användande 
av nya metoder och tekniker. 
 
Syftet är att kunna fortsätta leverera 
god välfärd på ett hållbart sätt till fler 
invånare i Knivsta till en lägre 
kostnad. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till 
lägre lokalkostnader om 10 miljoner 
kronor i fasta priser och volym 
under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimera fossila drivmedel och 
plastanvändning i 
kommunkoncernens verksamheter 
med särskilt fokus på en giftfri 
förskola. 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Upphandlingar – med krav på 
hållbar konsumtion och handel 
inriktad mot cirkulär 
resurshushållning och 
delningsekonomi, ekologiska 
produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Modern energiteknik och 
kretsloppsanpassad teknik för VA-
hantering, ska övervägas vid 
nybyggnation och planering av nya 
områden. 

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg 
mellan Alsike och Uppsala ska 
bevakas i 4-spåravtalet 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  
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Nämndens uppdrag till kontoret 
Uppdrag Målbild Kontor 

I Knivsta planeras grönstrukturen så 
att den biologisk mångfalden kan 
bevaras och utvecklas. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Sjöar och vattendrag i Knivsta 
kommun ska ha god vattenkvalitet. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet Under året ska kontoret ha tagit 
fram 
- Transportplan för hållbar mobilitet 
- Utvecklingsprogram med 
stadsutvecklingsstrategi (eller 
motsvarande) för västra Knivsta och 
del av Alsike 

Samhällsbyggnadskontoret  

Samhällsbyggnadskontoret ska 
genomföra ändamålsenlig 
medborgardialoger, anpassad 
utifrån rådande läge 

Ökad delaktighet och transparens. Samhällsbyggnadskontoret  

Infria kommunens hållbarhetslöften 
vilka har tecknats med 
Länsstyrelsen 

Kontoret ska i sin löpande 
verksamhet infria samtliga 
hållbarhetslöften. Arbetet med 
hållbarhetslöften ska årligen 
rapporteras till Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 

Samhällsbyggnadskontoret  
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Ekonomiska förutsättningar 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna 
Mål och budget 2021 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 45 080 tkr, vilket är en ökning 
jämfört med förgående år med 1 835 tkr. Det generella förutsättningarna för nämndens 
verksamheterna 2021 är en indexuppräkning på 1,5 % med några undantag samt en 
volymuppräkning för Gator och vägar samt Park och natur. Trafikövervakning / 
parkeringsavgifter har fått en uppräkning på det negativa kommunbidraget på 3 % och 
exploateringsverksamheten har en minskad budgetram på 130 tkr. 
För 2021 har budgetposten Utvecklingsprogram Knivsta 2035 tillkommit och erhållit ett 
kommunbidrag på 2 300 tkr. Tidigare år har det i Mål och budget funnit 1 000 tkr avsatt för 
utvecklingsprogrammet under budgetposten Stadsbyggnad (detaljplaner) men är från och med 
2021 en renodlad budgetpost. 
 
Nämndens effektiviseringsbeting har ökat med 36 tkr och uppgår för verksamhetsåret 2021 till 
297 tkr och är tilldelat verksamheten Gator och vägar. 
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Ekonomisk uppställning 

Nämndens verksamheter KF-budget 2020 KF-budget 2021 
Nämnd-budget 

2021 

Nämndkostnader 1 558 1 581 1 581 

Gator, vägar 25 744 26 142 25 845 

Trafikövervakning / Parkering -2 977 -3 066 -3 066 

Parker  / Naturvård 6 346 6 597 6 597 

Teknisk planering 2 769 2 821 2 821 

Översiktsplanering 1 044 1 060 1 060 

Detaljplanering 1 624 638 638 

Miljöutveckling 520 528 528 

Bostadsanpassning 1 878 1 906 1 906 

Exploateringsverksamhet 5 000 4 870 4 870 

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 0 2 300 2 300 

Avfallsverksamhet 0 0 0 

Vindkraft 0 0 0 

Effektiviseringsbeting -261 -297 0 

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 43 245 45 080 45 080 
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Investeringar 
  
Investeringsplanen för nämnden beslutades i samband med att kommunfullmäktige behandlade 
Mål och budget 2021. Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 106 300 tkr i investeringsmedel 
för verksamhetsåret 2021, varav 68 000 tkr är förenat med exploatering. Under 2021 kommer 
utbyggnaden av infrastrukturen i detaljplanen Centra Ängby fortsätta och för projektet finns en 
beviljade investeringsutgift på 30 000 tkr för 2021. Två andra stora investeringsprojekt som är 
beviljade är upprustning av Boängsvägen från den nybyggda förskolan till elljusspåret samt 
medfinansiering av en cykelväg mellan Vassunda och Uppsala. 

Investering KF investeringsram 2021 

Boängsvägen från fsk till elljusspåret 7 000 

Reinvestering bef. gatunät 5 000 

Belysing 4 000 

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 3 500 

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 15 000 

Cykelinfrastruktur 2 000 

Renovering bef anläggningar 800 

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 400 

Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 

Lagerlokal / Lagertält Kretsloppsparken 400 

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 38 300 

  

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd  

Sågen/Centrum 8 000 

Västra Knivsta 30 000 

Östra Knivsta 4 000 

Nor 2 500 

Alsike 8 500 

AR/Brunnby 10 000 

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 5 000 

Summa exploatering- Samhällsutvecklingsn. 68 000 

Totalsumma investeringsplan 106 300 
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Ekonomisk uppföljning per oktober för SUN 2020 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för 

samhällsutvecklingsnämnden per sista oktober 2020. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helårprognosen för samhällsutvecklingsnämnden per sista oktober visar ett underskott på 
4 730 tkr, vilket är en försämring jämfört med prognosen i delårsbokslutet med 1 245 tkr. En 
större negativ förändring jämfört med senast redovisas för verksamheterna exploatering, 
avfall och trafikövervakning/parkeringsavgifter. Gator och vägar visar en förbättrad prognos. 
Investeringsutgiften för nämndens verksamheter prognostiseras till 67 480 tkr. 
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 fastställdes uppföljningsplanen 
för 2020. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden att motta ekonomisk 
uppföljning sex gånger under 2020 med start per februari och med sista månad oktober. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Vindkraftverkets prognos visar på ett underskott på 1 350 tkr. Anledningen till verksamhetens 
underskott är att nivåerna på intäkterna från den producerade elen inte täcker 
verksamhetens kostnader. Vindkraftverket har per oktober producerat ca 4,5 % mer kWh än 
förgående år medan intäkterna är 64% lägre i år för samma period.  
 
Avfallsverksamhetens prognoseras med ett underskott på 550 tkr, vilket är en försämring 
med 400 tkr jämfört med prognosen i delårsbokslutet. Den försämrade prognosen för 
verksamheten är direkt följd av ökade kostnader för återvinningscentralen i Knivsta. Under 
den rådande pandemin har mängden avfall som lämnats in på återvinningscentralen ökat 
samt att personalkostnaderna har ökat. 
 
Exploateringsverksamhetens prognostiserade underskott har försämrats med 1 050 tkr till 
2 700 tkr där anledning till försämrade prognosen är en oförutsedd kostnad för en 
ledningsflytt som dykt upp under hösten. Det tidigare prognostiserade underskottet grundar 
sig i ökade kostnader för VA-anläggningar i AR.  
 
Trafikövervakning och Parkeringsavgifter prognostiseras med ett underskott på 1 900 tkr, 
vilket är en försämring med 300 tkr jämfört med senaste prognosen. Verksamhetens intäkter 
prognostiseras att avvika med närmare 50 % jämfört med behovet av intäkter för att nå en 
ekonomi i balans. Intäkterna för parkeringsavgifter är per oktober 26,5% lägre än samma 



Sida 2 av 3 

 
 

 
  

 
period 2019, vilket kan förklaras av den rådande pandemin samt minskat nyttjande av 
pendlarparkeringen.  
 
Gator och vägar prognostiseras med ett överskott på 1 500 tkr , vilket är en förbättring av 
prognosen med 800 tkr jämfört med prognosen i delårsbokslutet. Anledningen till 
verksamhetens överskott grundar sig dels i ökade exploateringsersättning och att 
verksamheten inte kommer förbruka underhållskostnaderna tillfullo. Nämndens övriga 
verksamheter visar mindre avvikelser eller att verksamheten löper på enligt plan.  
 
Den prognostiserade investeringsutgiften för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 
uppgår till 67 480 tkr och utgiften per oktober uppgår till 26 099 tkr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-12-04 
Nettokostnadsuppställning 2020-12-01 
Investeringsuppställning 2020-12-01 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
Ekonomikontoret 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att samhällsutvecklingsnämnden mottar 
rapporten och årsprognosen, vilket inte har en direkt påverkar på barn. Effekten av en 
negativ prognos är att den kan leda till en handlingsplan för ekonomi i balans som kan 
innehålla aktiviteter som berör barn. Dock är det inget som detta beslut berör. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



DRIFTBUDGET Utfall KF-budget Tillägg och Prognos Avvikelse prognos Avvikelse prognos

Nettokostnad i tkr 2019 2020 avdrag 2020 per oktober delårsbokslut

Samhällsutvecklingsnämnd 

 Nämndkostnader 1 494 1 558 1 488 70 0

 Gator, vägar 20 808 25 744 -1 935 22 309 1 500 700

 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -1 689 -2 977 -1 077 -1 900 -1 600

 Parker 5 852 6 346 -25 6 461 -140 -100

 Teknisk planering 2 528 2 769 -70 2 499 200 115

 Översiktsplanering (planprogram) 2 434 1 044 1 000 1 844 200 0

 Detaljplanering 554 1 624 -1 000 624 0 0

 Miljöutveckling 314 520 580 -60 0

 Bostadsanpassning 2 068 1 878 1 878 0 0

 Exploatering - verksamhet 4 574 5 000 -225 7 475 -2 700 -1 650

 Avfallsverksamhet 664 0 550 -550 -150

 Vindkraftverk -90 0 1 350 -1 350 -800

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -261 261 0 0 0

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 39 511 43 245 -1 994 45 981 -4 730 -3 485



Samhällsutvecklingsnämnd - 

driftinvesteringar (tkr)

Beviljade 

investeringsmedel 

MoB 2020 Tillägg och avdrag

Total investeringsram 

2020

Investeringsutgift 

per okt

Prognostiserad 

utgift 2020

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 12 000 3 000 15 000 9 568 11 500

Underhållsasfaltering bef. gatunät 4 000 4 000 1 535 2 500

Reinvestering belysning 1 500 1 500 250 1 500

Förtätning belysning 800 800 800

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2 000 2 000 462 2 000

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 15 000 15 000 0

Parkvägen och ombyggnad av Södervägen 6 000 7 000 13 000 9 265 13 000

Renovering bef anläggningar 1 000 1 000 492 800

Information och tillgängliggörande av natur 100 100 0

Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 1 000 1 000 0

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 500 100

Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 500 700 200

Nya avfallskärl 0 15 000 15 000 15 000

Urea-anläggning 0 1 580 1 580 1 580

Summa - driftinvesterngar 44 100 27 080 71 180 21 572 48 980

Samhällsutvecklingsnämnd - 

exploateringsinvesteringar

Beviljade 

investeringsmedel 

MoB 2020 Tillägg och avdrag

Total investeringsram 

2020

Investeringsutgift 

per oktober 2020

Prognostiserad 

utgift

Sågen/Centrum 5 000 -800 4 200 27 2 200

Västra Knivsta 20 000 20 000 4 486 12 000

Östra Knivsta 500 500 500

Alsike 0 800 800 800

AR / Brunnby 3 000 3 000 14 3 000

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 10 000 0

0

Summa - exploateringsinvesteringar 38 500 0 38 500 4 527 18 500

Totalsumma Samhällsutvecklingsnämnden 82 600 27 080 109 680 26 099 67 480
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	12 Dagvattenutredning Träfallet
	12 Länsstyrelsens yttrande undersökning, Träfallet
	Syftet med planförslaget
	Undersökning
	Upplysningar
	Buller
	Fornlämningar
	Övriga upplysningar
	Formalia
	Lagändring

	De som medverkat i beslutet

	12 Planbeskrivning Träfallet samråd
	12 Plankarta Träfallet samråd
	12 Undersökning detaljplan Träfallet 2019_000004
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